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Parceiros:

PROJETO BAÚ DE TALENTOS
O projeto de coral "Baú de 

talentos" foi uma iniciativa que surgiu 
através do grupo do livro Baú de 
Memórias de Rancharia. O livro 
acabava de ser lançado, quando a 
comissão organizadora do l ivro, 
liderada pelo Sr. João Fracasso tiveram 
a ideia de lançar outro desafio: 
Organizar um coral online, para 
celebrar o Natal, e não deixar que a 
situação da pandemia tirasse o brilho e 
encanto desta data tão linda! A ideia foi 
logo bem recebida pelo grupo de 
pessoas que já participavam do livro. 

 A Tradicional Campanha de 
Natal do comércio, marcou a retomada 
das ações e sorteios no comércio de 
Rancharia. Após meses sem poder 
realizar as tão aguardadas promoções 
em decorrência da pandemia do 
COVID-19, a ACE junto com seus 
associados lançaram o “NATAL 
PREMIADO 2020” para movimentar as 
vendas de fim de ano. 

A edição da campanha de 2020 
ganhou um novo formato e agradou tanto 
o s  c o n s u m i d o r e s  q u a n t o  o s 
empresários. O Natal premiado 2020 foi 
o  ma io r  sor te io  em prêmios  de 
Ranchar ia .  Foram 50 empresas 
associadas participantes que sortearam 
52 prêmios, entre vales compras e 
produtos. Foram mais de 25 prêmios e 
mais de R$ 4.000,00 em vale compras.
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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



ELEIÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ACE BIÊNIO 2021/2023
A Eleição da nova diretoria da ACE para o biênio 2021/2023 aconteceu no dia 02 de fevereiro de 2021 

na sede da associação comercial. A votação teve início as 09h com encerramento as 17h. Houve apenas o 
registro de uma única chapa, e portanto a votação ocorreu apenas por aclamação favorável a nova diretoria. 

Carlos Alberto Barbeiro Fernandes foi novamente eleito como presidente, e segue para o seu terceiro 
mandato consecutivo. Como vice-presidente para este biênio foi eleito Emerson Passianoto. Confira abaixo 
a relação completa de todos os diretores que compõe a Diretoria 2021/2023.

Presidente: Carlos Alberto Barbeiro Fernandes
Vice-presidente: Emerson Passianoto
1º tesoureiro: Álvaro Berton Almeida Leite
2º tesoureiro: Guilherme Rodrigues
Secretário: Rodrigo Cyrino
Diretor Social: Rafael Carlos da Silva
Diretor de comunicação e marketing: Rodrigo Cyrino
Diretor do Comércio: Jansen Franco Branco
Diretor de Agronegócio: Jansen Franco Branco
Diretor saúde: Vinicius de Freitas Bortolozo
Diretor de segurança Alimentar e Nutricional: Wilson Figueiredo
Diretor Patrimonial: Antônio Aparecido Pascotto
Diretor industrial: Dario Darcy Rosa Junior
Diretor Cultural: Claudemiro dos Santos
Diretor de turismo: Antônio Aparecido Pascotto
Diretora de educação: Eliane Silva dos Santos
Diretor jurídico: Vinicius de Freitas Bortolozzo
Diretor de segurança: Wilson Figueiredo
Conselho Fiscal: Eliane Silva dos Santos; Rodrigo Cyrino; Wilson Figueiredo. 
Conselho Deliberativo: Guilherme Rodrigues; Jansen Franco Branco; Rafael Carlos da 

Silva; Antônio Aparecido Pascotto; Álvaro Berton Almeida Leite.

EQUIPE ACE

NOVOS 

Os colaboradores da Ace iniciaram o 
ano de 2021 de cara nova, com os 
uniformes repaginados a equipe registrou o 
momento. Para a gerente executiva da 
entidade Laís Parrilha a mudança do 
uniforme vai além da estética “É um marco 
na nova fase da associação, a estética por 
fora reflete nossos avanços, conquistas e 
mudanças.” 

 4 3

ESTREIA 

UNIFORMES



 4
 4

SORTEIO CAMPANHA NATAL PREMIADO 2020
 A Tradicional Campanha de Natal do 
comércio, marcou a retomada das ações e sorteios 
no comércio de Rancharia. Após meses sem poder 
realizar as tão aguardadas promoções em 
decorrência da pandemia do COVID-19, a ACE 
junto com seus associados lançaram o “NATAL 
PREMIADO 2020” para movimentar as vendas de 
fim de ano. 

A edição da campanha de 2020 ganhou um 
novo formato e agradou tanto os consumidores 
quanto os empresários. O Natal premiado 2020 foi o 
maior sorteio em prêmios de Rancharia. Foram 50 
empresas associadas participantes que sortearam 
52 prêmios, entre vales compras e produtos. Foram 
mais de 25 prêmios e mais de R$ 4.000,00 em vale 
compras.

Os consumidores que compraram nas lojas 
participantes da campanha no período entre 
25/11/2020 a 09/01/2021 receberam os cupons para 
c o n c o r r e r .  N o  t o t a l  f o r a m  d i s t r i b u í d o s 
aproximadamente 37 mil cupons.

Na edição desta campanha também foi 
sorteado um dos prêmios pelo instagram, onde para 
concorrer bastava apenas compartilhar a foto oficial e 
comentar marcando o perfil de duas pessoas dizendo 
qual o prêmio gostaria de ganhar. O sorteio do 
instagram teve grande repercussão, foram mais de 
2.000 comentários. 

Os sorteios aconteceram nos dias 05, 06, 
07, 08 e 09 de janeiro e foram transmitidos ao vivo 
pelas páginas oficiais da ACE do instagram e do 
facebook, e estão salvas para quem quiser assistir. 
Eram sorteados 10 prêmios por dia, o que gerou 
uma expectativa e interação com o público. As lives 
tiveram ao todo cerca de 3.000 visualizações.  

A l ista de todos os prêmios e dos 
ganhadores está disponível no site da ACE 
www.acerancharia.com.br.

CHEGADA DO PAPAI NOEL NO COMÉRCIO
A ACE Rancharia realizou no dia 22/12/2020 a 

Chegada do Papai Noel no comércio de Rancharia. A 
chegada do bom velhinho também teve que ser readaptada 
considerando o atual cenário da pandemia. Nosso querido 
Papai Noel percorreu um trajeto em carreata pelos bairros e 
avenidas da cidade distribuindo alegria, esperança, carinho 
e sorrisos. Todas as medidas protetivas foram cumpridas, e 
os protocolos sani tár ios também, não havendo 
aglomerações, protegendo assim não só o papai Noel, como 
também as famílias, sem deixar de levar a alegria do Natal ao 
coração de todos.

A carreata foi escoltada pela Polícia Militar e pela 
Guarda Municipal, garantindo toda a segurança. Todo o 
trajeto aconteceu ao som de músicas natalinas, que 
completaram ainda mais o clima de natal. 
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PROJETO BAÚ DE TALENTOS
O projeto de coral "Baú de talentos" foi uma iniciativa que surgiu através do grupo do livro Baú de 

Memórias de Rancharia. O livro acabava de ser lançado, quando a comissão organizadora do livro, liderada 
pelo Sr. João Fracasso tiveram a ideia de lançar outro desafio: Organizar um coral online, para celebrar o 
Natal, e não deixar que a situação da pandemia tirasse o brilho e encanto desta data tão linda! A ideia foi logo 
bem recebida pelo grupo de pessoas que já participavam do livro. Para executar o projeto, o grupo precisaria 
de pessoas que entendessem do assunto, quando então surgiu o convite à Gláucia Augusto (Regente de 
coral) que prontamente aceitou e abraçou o projeto com tanto carinho, competência e dedicação. O coral 
Baú de Talentos foi formado por 23 vozes que entoaram a canção natalina “Anoiteceu”. 

“Respeitando o distanciamento social e se aproveitando da tecnologia, unimos rancharienses 
espalhados pelo Brasil em uma só voz!” declarou o coordenador do projeto Sr. João Fracasso. 

Para o presidente da ACE Carlos Alberto B. Fernandes “O ano de 2020 vai ficar marcado como o ano 
da transformação, um ano que tivemos que nos adaptar a mudanças tecnológicas e um mundo cada vez 
mais digital. Com essa nova realidade, o coral online "Baú de talentos" foi uma forma que encontramos de 
nos unirmos e, fazer algo especial. 

O vídeo do coral pode ser assistido em todas as páginas oficiais da associação:
Facebook: Ace Rancharia instagram: @aceranchariaa e no canal do youtube: Ace Rancharia.

A Associação Comercial agradece a todos os envolvidos que fizeram esse projeto acontecer:
Sr. João Fracasso - Coordenação
Gláucia Augusto - Regência
Salvador Cipriano - Playback
Roberson Carneiro - Transcritor de Partitura
Edição - Caio Gharib
Carlos Alberto Barbeiro Fernandes - Apoio Presidente da ACE
E a todo o coro que de forma voluntária se dispuseram e deram o seu melhor neste propósito: ALINE SOUZA, 
ARTUR ZORZETTO, CÉLIA MARTUCCI, DÉBORA ENZ, DÉBORAH AUGUSTO, DENIS ALBQUERQUE, 
DOUGLAS ROGÉRIO, FÁTIMA OZAIS, FELIPE OLIVEIRA, GLÁUCIA AUGUSTO, JOÃO PAULO, JOELMA 
BORGES, LAÍS PARRILHA, LEONARDO PERES, LUCAS MANOEL, MARCOS AUGUSTO, MERCIA 
RIGONI, OSMARINA VIANA, PAULO PINHEIRO, RENATA SANCHES, ROBERTA SARGAÇO, RUD 
GRADISKI, SILVA BONIFÁCIO. 
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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$ 172,87

R$ 117,76R$ 106,96

R$ 148,37

R$ 175,75 R$ 204,77

R$ 190,85 R$ 222,36

R$ 203,64

R$ 249,84 R$ 291,10

R$ 237,28

R$ 287,65 R$ 335,15

R$ 341,52 R$ 394,07

R$ 705,61R$ 640,93

R$ 451,71 R$ 511,65

R$ 12,00 R$ 12,00

R$ 15,00

Valores válidos até 30/11/2021

Cooparticipação 30%
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