
Página 2

RANCHARIA

FILIADA À FACESP

CE
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E EMPRESARIAL

INFORMATIVO 
14ª Edição/ Novembro 2020

Parceiros:

ACE E O PROJETO ‘‘ BAÚ DE 
MEMÓRIAS DE RANCHARIA ’’

A preocupação de resgatar a História de Rancharia fez a 
ACE se engajar em um ambicioso projeto cultural objetivando a 
pesquisa, organização e publicação dos primórdios de nossa Gente 
e o desbravamento e o progresso de nosso município.

Proposto por colaboradores voluntários da ACE, os 
senhores João Armando Fracasso e Orlando Pascotto, sob a 
coordenação do primeiro, desde o segundo semestre de 2019, foi 
estruturado o “Projeto LIVRO HISTÓRICO”, que objetivava reunir, 
em livro, a história do Município de Rancharia, desde seu começo até 
os dias de hoje.

Para tanto, foi convidado para conduzir, tecnicamente, os 
trabalhos de pesquisa e editoração do projeto, o talentoso jornalista e 
historiador martinopolense José Carlos Daltozo, autor de mais de 
uma dezena de livros sobre nossa região. Daltozo, dentre os 
participantes do projeto, é o único a receber alguma remuneração, 
sendo que Fracasso e Pascotto, entre tantos outros dedicados 
colaboradores do projeto, participam a título de Trabalho Voluntário, 
portanto sem qualquer vínculo e/ou remuneração com a ACE. 
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SEDE PRÓPRIA
No Ano Novo, a ACE estará em 

novo endereço, no coração da Praça da 
BAIXADA!

Votada pela Câmara Municipal e 
sancionada pelo Prefeito Iéia, em 2020, a Lei 
Municipal nº 043/2019 outorgou à ACE – 
Rancharia o direito de uso de parte do 
prédio da antiga Usina Cultural, situado na 
Praça Elpídio Marchiani.

A nova sede se constitui em uma 
das mais importantes conquistas da atual 
Diretoria da ACE, pois desobriga a Entidade 
de custosos gastos com aluguel de prédio de 
terceiros, que a cada mudança de endereço 
impunha, ainda, a reforma e adaptações 
indispensáveis ao seu bom funcionamento.
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Expediente
Publicação: Bimestral
Edição e diagramação: Laira Oliveira
Colaboração: Laís Martins.

Diretoria Executiva
Presidente: Carlos Alberto Barbeiro Fernandes
1º Vice-Presidente: Juliano Ribeiro
1º Tesoureiro: Wilson Figueiredo
1º Secretário: Rafael Carlos da Silva

Sugestões, colaborações, críticas e reclamações devem ser enviadas para: cukaemacao@gmail.com  2

EMPRESÁRIO SEJA UM ASSOCIADO E CONHEÇA
 OS BENEFÍCIOS DE FAZER PARTE DA ACE.

VENHA FAZER PARTE VOCÊ TAMBÉM, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Mais informações pelo telefone: 3265-1413
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SEDE “PRÓPRIA” (*)
A nova sede se constitui em uma das 

mais importantes conquistas da atual Diretoria da 
ACE, pois desobriga a Entidade de custosos 
gastos com aluguel de prédio de terceiros, que a 
cada mudança de endereço impunha, ainda, a 
reforma e adaptações indispensáveis ao seu bom 
funcionamento.

“- Além de economizar as despesas de 
locação de prédio, a ACE passa a dispor, de modo 
definitivo, de uma sede adaptada às necessidades 
dos seus associados e da população por ela 
atendida”, lembra o Presidente Carlos Alberto 
Barbeiro Fernandes.

A materialização da nova sede da ACE 
só se tornou possível pelo decisivo apoio do 
Prefeito Iéia e do incondicional apoio de TODOS os 
Vereadores de nossa Câmara Municipal - o 
Presidente Adauto de Oliveira, à frente -, 
prestigiando a atividade empresarial de Rancharia.
(*) A nova sede da ACE fica na parte fronteira à Praça (antiga Usina 

Cultural) de um prédio pertencente ao Município, com CESSÃO 

(não-onerosa) do DIREITO DE USO, mediante lei, pelos próximos 

25 ANOS, renováveis por outros 25.

No Ano Novo, a ACE estará em novo endereço, 
no coração da Praça da BAIXADA!

Votada pela Câmara Municipal e sancionada pelo 
Prefeito Iéia, em 2020, a Lei Municipal nº 043/2019 outorgou 
à ACE – Rancharia o direito de uso de parte do prédio da 
antiga Usina Cultural, situado na Praça Elpídio Marchiani.

ACE VALORIZA SEGURANÇA PÚBLICA

Uma das primeiras iniciativas da atual Diretoria da ACE, em 2017, foi encabeçar um 

movimento em prol do monitoramento por imagens de nossa principal via pública, 

especialmente a zona central da cidade.
Na esquina das avenidas D. Pedro II e Pedro de Toledo foi instalada potente câmera, 

capaz de identificar pessoas e veículos a grande distância, desde a Ranch Pneus até para 

além da Câmara Municipal. Essa iniciativa pioneira recebeu pronto e decisivo apoio da 

Prefeitura Municipal, da Iniciativa Privada, do Ministério Público e do Poder Judiciário da 

comarca, dos Comandos das Polícias Civil e Militar de nosso município, motivando a atuação 

da valorosa Guarda Municipal. Com esse monitoramento de imagens foi possível aumentar o 

grau de Segurança Pública na área central da cidade, inclusive viabilizando a rápida solução 

de investigações policiais, em casos rumorosos acontecidos, nos últimos tempos.
Nos próximos meses esse projeto deverá ser ampliado, com instalação de novas e 

potentes câmeras em outras áreas estratégicas da cidade, cobrindo as entradas e saídas da 

cidade. Ensejará, também, a implantação de um CENTRO DE MONITORAMENTO DE 

IMAGENS, sob a responsabilidade e operação da Guarda Municipal de Rancharia.
Assim, a ACE cumpre importante papel de valorizar a Segurança Pública em nosso 

município, protegendo nossa população e o Comércio em geral.
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NA CRISE, COMERCIO SE REINVENTA!
Diante das enormes incertezas trazidas 

pela epidemia do Covid-19, o Empreendedor - em 
geral - e o Comerciante - em particular - com bravura e 
criatividade, fez emergirem novos modelos de 
negócio, verdadeiras reinvenções das próprias 
atividades originalmente exercidas.

A internet contribuiu nesse processo de 
reinvenção do Comércio, seja pelas redes sociais, seja 
pela criação de sites de vendas (e-commerce). Foi 
preciso encontrar uma janela para mostrar a cara do 
ponto de venda a seus clientes, não raro encontrando, 
às vezes, “uma outra clientela”.

Sem poder contar com a visita do cliente 
habitual no seu estabelecimento, com sua vitrine 
“fechada”, o Comerciante, durante um tempo 
inimaginavelmente longo, teve que encontrar formas 
alternativas de exercer sua atividade. E os clientes 
acabaram se adaptando a um modelo de compra à 
distância, quando não virtual, com mais conforto, com 
menos burocracia e mais praticidade, sem sair de 
casa. Hoje, mais do que nunca, com apenas um clique 
o cliente faz sua compra que será entregue no conforto 
e segurança de sua casa.

Durante a pandemia a ACE fez chegar até 
seus Associados novas soluções e canais de venda, 
como “BALCÃO DE OFERTAS” grupo exclusivo no 
whatsApp para divulgação de produtos. “APP ACE 
R A N C H A R I A ”  c o m  g u i a  c o m e r c i a l  e 
redirecionamento ao whatsApp da empresa e 
espec ia l  ên fase  ao  p ro je to  “NÃO PARA 
RANCHARIA”, plataforma de vendas online 
totalmente gratuita com o objetivo de dar apoio aos 
lojistas. Projeto este que teve iniciativa e patrocínio da 
empresa associada “SANTANA CALÇADOS” que 
buscou alternativas para ajudar não só o seu negócio 
mas sim todo comércio de Rancharia. 

Além claro das inúmeras campanhas de 
incentivo ao COMÉRCIO LOCAL, conscientizando a 
população sobre a importância de comprar do 
microempreendedor e valorizar nosso comércio, 
mantendo os empregos e economia de nossa cidade. 

Enquanto isso, com o Sol voltando a 
brilhar, as vitrines são outra vez ornamentadas, as 
prateleiras e gôndolas mais bem sortidas, e o sorriso 
volta aos rostos das pessoas a se reencontrar, no 
velho e tradicional balcão de vendas. É a vida que 
segue!

RESPONSABILIDADE SOCIAL
 A ACE por meio de suas empresas 
associadas apoiaram neste ano causas de extrema 
importância, como a campanha “Sinal Vermelho” 
contra a violência doméstica criada em parceria 
entre Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 
Em rancharia a campanha foi patrocinada por 
empresas como Palmali, Laticínios Ipanema e 
Sicoob Paulista que contribuíram para a produção 
de peças publicitárias e divulgações. 
 Vimos o comércio enfeitar suas fachadas em 
incentivo ao “Setembro Verde” mês da inclusão 
social da pessoa com deficiência em apoio a Apae 
rancharia. 
 Doações de máscaras de proteção ao 
hospital e maternidade de Rancharia, por meio da 
Federação das associações do Estado de São 
Paulo (FACESP). 
 Doação de dois aparelhos celulares ao fórum 
de Rancharia para ajuda na realização de 
audiências online. 
 Parabéns Comerciantes que mesmo em 
meio a tantas dificuldades não deixam de ser 
solidários a tantas causas!
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FAZENDO HISTÓRIA!

ACE E O PROJETO ‘‘ BAÚ DE MEMÓRIAS DE RANCHARIA’’
A preocupação de resgatar a História de Rancharia fez a ACE se engajar em um ambicioso projeto 

cultural objetivando a pesquisa, organização e publicação dos primórdios de nossa Gente e o desbravamento 
e o progresso de nosso município.

Proposto por colaboradores voluntários da ACE, os senhores João Armando Fracasso e Orlando 
Pascotto, sob a coordenação do primeiro, desde o segundo semestre de 2019, foi estruturado o “Projeto 
LIVRO HISTÓRICO”, que objetivava reunir, em livro, a história do Município de Rancharia, desde seu começo 
até os dias de hoje. 

Para tanto, foi convidado para conduzir, tecnicamente, os trabalhos de pesquisa e editoração do 
projeto, o talentoso jornalista e historiador martinopolense José Carlos Daltozo, autor de mais de uma dezena 
de livros sobre nossa região. Daltozo, dentre os participantes do projeto, é o único a receber alguma 
remuneração, sendo que Fracasso e Pascotto, entre tantos outros dedicados colaboradores do projeto, 
participam a título de Trabalho Voluntário, portanto sem qualquer vínculo e/ou remuneração com a ACE.

O projeto, embora quase sufocado pelo advento da pandemia do Covid-19, já conseguiu produzir 
um primeiro resultado prático, qual seja a organização e publicação do livro “BAÚ DE MEMÓRIAS DE 
RANCHARIA”, reunião de mais de uma centena de textos (crônicas, registros biográficos,  familiares e  de 
entidades locais, fatos e acontecimentos diversos) escritos por pessoas residentes ou não em nosso 
município. O único fio condutor desse “BAÚ” é a exigência de vínculo ranchariense para o assunto tratado; 
versar sobre Rancharia!  Resultou em vistoso volume com mais de  380 páginas, contendo muitas e densas 
lembranças de nossa Gente, de fatos e instituições de nossa Terra, em diferentes épocas.

Cada pessoa que aderiu à empreitada teve direito a um exemplar, vez que contribuiu 
financeiramente para a obra, ajudando a materializar um projeto que, além de bancar a pesquisa histórica em 
curso, assegura 0autossuficiência financeira ao empreendimento. Em última análise, nada custa aos cofres 
da ACE e muito menos, buscou, em qualquer tempo, valer-se de recursos públicos. “- Um projeto “limpo” e 
autossustentáve!”, na definição do Presidente Carlos Alberto Barbeiro Fernandes.

Dado o sucesso e receptividade do Volume 1, ainda no primeiro semestre de 2021, deverá ser 
lançado o segundo volume (Baú de Memórias Rancharienses 2) e, se a pandemia permitir (*), o Livro 
Histórico será lançado até o fim do mesmo ano. 

O Livro Histórico irá contar tudo, desde as pioneiras picadas da velha Estrada Boiadeira, nos 
primeiros anos do século passado, a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana e a institucionalização do 
município de Rancharia, com suas roças de café e imensos algodoais, suas industrias do óleo, seus 
frigoríficos, enfim, “Dos Ranchos até Rancharia”! 
(*) Os efeitos da pandemia, sentidos em todo o Mundo, impõem limitações adicionais ao “Projeto LIVRO HISTÓRICO” pois os 

trabalhos de campo - pesquisas em cartórios e outras repartições públicas, entrevistas, etc., tornarem obrigatório deslocamentos 

pessoais dos organizadores, em sua maioria sexagenários, e integrantes do chamado Grupo de Risco da Covid-19

 V O C Ê  P O D E  C O L A B O R A R  C O M  O 
'PROJETO “LIVRO HISTÓRICO”  FORNECENDO 
CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS 
HISTÓRICOS, DE JORNAIS E REVISTAS 
ANTIGOS E TUDO QUE TENHA A VER COM A 
HISTÓRIA DE RANCHARIA!       

Ligue para (18) 3265-1413 ou entre em contato através do E-MAIL 

acerancharia@hotmail.com  Um representante da ACE entrará em 

contato para viabilizar sua colaboração.                           
 -  NÃO MANDE DINHEIRO!  -

         

mailto:acerancharia@hotmail.com
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UNINDO FORÇAS COM O SEBRAE RANCHARIA

ACE CRESCE NA PANDEMIA
O número de associados da 

ACE aumentou em 2020. 
A epidemia do Covid-19 é, 

sem dúvida, uma das razões. Porém, o 
aumento do quadro de associados da 
ACE tem a ver com a maneira 
profissional e bem integrada com os 
interesses do Comércio ranchariense.  
Lideranças da ACE - seu Presidente 
Carlos Alberto Barbeiro Fernandes à 
frente - estiveram em contato, o tempo 
todo, com autoridades locais e 
regionais, negociando a flexibilização 
de horários de funcionamento do 
comércio, condições especiais de 
atendimento ao público, mitigação de 
limitações legais atinentes à pandemia 
e assim por diante.

F o r a m  i n ú m e r a s  e 
repetidas reuniões com autoridades 
municipais, do Ministério Público e do 
Judiciário, com representantes do 
SEBRAE e de outras Associações 
Comerciais, sempre com o intuito de 
obter a melhor informação a ser 
entregue ao Associado. Buscou-se o 
esclarecimento quanto a eventuais 
punições governamentais e gestões 
junto a autoridades constituídas, no 
sen t ido  de  me lho r  ac la ra r  as 
peculiaridades e demandas do nosso 
Comércio, em relação ao interesse 
público durante os momentos mais 
agudos da crise epidêmica.

Os serviços ofertados 
durante o ano pela ACE também 
aumentaram e foram bem recebidos. 
Assim, cresceu o número de usuários 
de plano de saúde, em razão das 
incertezas trazidas pela doença e dos 
preços acessíveis praticados com 
intermediação da Entidade.

NATAL PREMIADO 2020
O já tradicional “Natal Premiado” vem 

marcar o retorno das campanhas 
promocionais em nosso comércio. Neste 
ano teremos o maior sorteio em prêmios, 

que irá beneficiar muitas pessoas. 
Participe!!!

 Pensando sempre na capacitação de nossas empresas e seus colaboradores, a ACE e SEBRAE rancharia 
encontraram na parceria meios de ajudar nossos empresários neste período tão delicado. Durante todo o 
decorrer da pandemia ofereceram e divulgaram inúmeros cursos, lives informativas, programas de crédito, 
palestras e aulas online sobre os mais diversos assuntos, todos de forma totalmente GRATUITA. Em meio a 
tantas incertezas, e falta de informações, procuramos manter nossas empresas sempre atualizadas, colocando a 
disposição conteúdos para ajuda-los a enfrentar o atual cenário e se preparar para a retomada.



Plano exclusivo Unimed
para associado s da Associação
Comercial e Empresarial de Rancharia

Vantagens:

Abrangên

 

nacional nos atendimentos de 

urgência/emergência em todo o sistema Unimed
+ de 500 médicos cooperados

81 laboratórios e clíni cas de imagem

23 hospitais

Inclusão de dependentes com comprovada

 

vinculação com o 

titu lar:

 

fil hos (as), netos (as), genros, noras, enteados (as)

Assistência funeral

Seguro de vida

 

(titu lar)

Transporte aeromédico

Acomodação: enfermaria / apartamento
Hospital

 

Infantil

 

Unimed

CONTRATE JÁ!

Dúvidas? 
Entrar em contato com a Associação 
Comercial e Empresarial de Rancharia
Telefone: (18) 3265-1413
Endereço: Avenida Dom Pedro II, 484 - Centro
Rancharia - SP

SOS / Medline (opcional)

Obs.: se você ainda não tem o plano de saúde com a Unimed Presidente Prudente,  
será exigido o exame admissional.



Plano exclusivo Unimed para associados
da Associação     Comercial e 
Empresarial de Rancharia

30% de coparticipação para consultas.
30% de coparticipação para exames com teto máximo R$ 95,22.
Valores validos até 30/06/2021.

Valores
Acomodação
Enfermaria

Valores
Acomodação
Apartamento

Faixa
etária

R$ 167,12

R$ 268,09

R$ 314,84

R$ 327,34

R$ 347,63

R$ 379,75

R$ 431,49

R$ 505,05

R$ 684,54

R$ 965,85

R$ 116,85

R$ 171,35

R$ 206,81

R$ 220,78

R$ 227,15

R$ 253,23

R$ 284,70

R$ 311,57

R$ 412,05

R$ 676,81
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Tabela de valores 
 convênio Oeste Saúde

* Taxa Adesão

* Taxa ADM Mensal

Até 18 anos

Plano Bronze
(enfermaria)

Faixa etária Venda Pessoa 
Jurídica

Venda Pessoa 
Física

54 a 58 anos

R$ 161,03

R$ 109,70R$ 99,64

R$ 138,21

R$ 163,72 R$ 190,75

R$ 177,78 R$ 207,14

R$ 189,70

R$ 232,74 R$ 271,17

R$ 221,03

R$ 267,95 R$ 312,20

R$ 318,14 R$ 367,09

R$ 657,30R$ 597,04

R$ 420,78 R$ 476,62

R$ 12,00 R$ 12,00

R$ 15,00
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