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DO PROGRAMA PFOR DA FACESP A nova sede foi inaugurada 
oficialmente no dia 06 de maio de 2021 
em uma reunião extraordinária 
real izada entre os membros da 
diretoria da ACE e convidados. Esteve 
presente também na cerimônia o 
prefeito Marcos Sloboticov, que 
parabenizou a associação e desejou 
sucesso e longos anos de trabalho pela 
frente no novo espaço. 

Durante o dia a ACE ofereceu um 
delicioso café de inauguração e ficou 
aberta à visitação dos associados e 
p o p u l a ç ã o  e m  g e ra l  p a ra  q u e 
p u d e s s e m  c o n h e c e r  a s  n o v a s 
instalações. 



Expediente
Publicação: Bimestral
Diagramação:Laira Oliveira
Edição: Laís Perpétuo Parrilha

Diretoria Executiva
Presidente: Carlos Alberto Barbeiro Fernandes
Vice-Presidente: Emerson Passianoto
1º Tesoureiro: Álvaro Berton Almeida Leite
1º Secretário: Guilherme Rodrigues

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

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

 2



 3

Coluna ACE

Orlando Pascotto

PRESENTE PARA O FUTURO!

Quando o então INSS resolveu abandonar o prédio cedido pela 

Prefeitura parecia o fim de tudo. De fato, tudo em volta tinha virado em nada. 

Pior: nada não fede nem é feio de se ver!

A Baixada estava liquidada. Só o João Missiato, um comerciante que 

não era levado muito a sério e uns maluquetes da nascente S.A.B. – Sociedade 

Amigos da Baixada, que volta-e-meia se reuniam no fundo do prédio ao lado, 

aturavam tanto abandono, destruição e imundície. O João, desde a madrugada, 

era visto varrendo o pedaço da praça fronteiro à lateral da residência construída 

nos fundos do seu “bar, sorveteria e bocha”.

O negócio era mudar da Baixada! Além do prédio público que no 

passado abrigara o estiloso Bar e Restaurante Suyama – agora recém-enjeitado, 

com nojo, pelo federal INSS -, tudo ali se reduzira a um monte de “EX”: o ex-INSS, 

o ex-Cinema, o ex-Mercado Municipal, o ex-Jardim (na verdade, eram dois, 

ambos “ex”).

Até o florescente comércio da Avenida tinha virado em nada. Pior: 8 

ou 10 barracas de lona preta, como nos acampamentos de Sem-terra de beira 

de estrada, haviam acampado numa beirada do asfalto em plena D. Pedro II, 

entre o que fora o Cine Santa Maria e o Bar do madrugador João Missiato, para 

vender contrabando do Paraguai. A Baixada se limitava ao comércio informal e 

clandestino dos sacoleiros.

À noite, a escuridão era total, pois todas as lâmpadas da ex-Praça 

pública tinham queimado, e as da Avenida, também (abaixo da Padre Paulo a 

perder de vista). Só os “Bosta-Mole” (os andarilhos e mendigos diversos) 

teimavam em acampar sob ex-Coreto do ex-Jardim do Cinema. Na parte dos 

fundos do ex-Jardim - onde hoje é o estacionamento de um supermercado – a 

escuridão e o fedor da poluição tinham gerado um motel a céu aberto, onde a 

urgência dos amantes atropelava mendigos que se aliviavam de outras 

necessidades, digamos, menos galantes...

Que fim teriam levado o viço do Bar do Dito, da Mercearia 

Diamante Azul, da Loja Avenida, do Açougue do Padovan, da 

Alfaiataria Oyama, do Bar do Yoshida, do Salão do Toninho Beicinho, 

da Loja de Calçados do Zé Miranda, do Armazém do Boim? O que não 

sumira, murchara até desaparecer por absoluta falta de gente. E não 

só porque as noites haviam sido tomadas pela escuridão, pois tudo 

fedia, noite-e-dia, pelo ar e pelas entranhas da imensa galeria de água 

de chuva que o ex-Matarazzo emporcalhava, sem parar. 

A velha Baixada de tantas tradições na vida social e 

econômica da cidade fora reduzida a uma espécie de “lugar-nenhum”! 

Só sobraram escombros, breu, sujeira e indizíveis fedores produzidos 

por maus empresários e como subproduto de uma administração 

pública municipal nula. Vários prefeitos e magotes de vereadores 

fizeram vista grossa, inconsequentes, incompetentes e/ou 

inapetentes!

Se em meados dos anos 1990, a Baixada estava destruída, o 

início do século XXI encontrou-a de cara nova, renascida, nova de 

novo! 

A Praça reurbanizada, o prédio do Cinema abrigando a 

maior loja de móveis da cidade, o esqueleto do Mercadão virado num 

supermercado, o comércio do entorno mais uma vez florescente, os 

imóveis reconstruídos, as residências reformadas... Até a Avenida re-

iluminada ('tá certo que com dinheiro do povo, em singela 

“vaquinha”), os sacoleiros integrados urbanisticamente na praça e a 

Usina Cultural “Waldyr Magalhães”, atraindo cultura e gente, como 

uma fábrica de trabalho voluntário.

Hoje – em maio de 2021 – parece pouco o que Associação 

Comercial – ACE Rancharia está fazendo pela Baixada e pela cidade, 

ao inaugurando sua vistosa e funcional sede própria! É muito! 

Revitaliza – com cores, luzes e gente -  uma parte de um 

prédio público há várias décadas abandonado pela Prefeitura, e que 

foi tradicional na segunda metade do século passado. 

Resgata para vida urbana do município um recanto, 

ultimamente sem vida, dessa parte do centro cidade, com a 

implantação de uma sede própria para os Comerciantes 

rancharienses.

Nesta hora festiva, para a Baixada, deve-se agradecer a visão 

de futuro dos Vereadores rancharienses, à frente o seu Presidente 

Adauto de Oliveira, e ao Prefeito Iéia por assentir, na oportuna cessão 

do direito de uso desse pedaço do prédio público para a ACE, um ente 

comunitário com tantas tradições e serviços prestado à coletividade. 

Doravante, como sempre fez desde o tempo dos pioneiros Rodolfo 

Corsi e Onésio Flávio – seus fundadores – a ACE vai iluminar, dar vida e 

trazer gente para essa parte esquecida da Praça Elpídio Marchiani.

Ao Presidente Carlos Fernandes, competente e incansável 

Carlinhos, pela coragem de enfrentar desafios, pelo bom gosto na 

reforma do prédio, pela confiança no futuro, o agradecimento da S. A. 

B. – Sociedade Amigos da Baixada e das pessoas que lutam pelo 

progresso de Rancharia. 

Muito obrigado pelo presente!
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Palavra do Presidente

A Associação Comercial em Rancharia vive um novo 
momento, a mudança para nova sede vem como um divisor de 
águas, para marcar a nova identidade da instituição que vem 
sendo construída nos últimos anos. Apoiado pela tecnologia 
conseguimos nos aproximar mais dos associados, oferecer mais 
benefícios e soluções, e valorizando também a capacitação de 
nossa equipe, para melhor atendê-los. Não deixando de cumprir 
com seu papel principal de apoiar o associado, me sinto grato por 
também termos a possibilidade de contribuir com causas e 
projetos sociais em prol do nosso município. Apesar de pequena 
contribuição, buscamos fazer a nossa parte. 

Presidir uma Associação Comercial em meio a pior situação 
econômica e da saúde mundial tem sido uma grande 
responsabilidade, porém, o associativismo tem nos permitido 
enfrentarmos juntos esse período. Agradeço o apoio de toda a 
diretoria, que através do trabalho totalmente voluntário tem 
buscado o melhor para o comércio local. 

Apesar de tudo o sentimento é de alegria e dever 
cumprido, ver a associação crescer em um cenário totalmente 
pessimista, prova mais uma vez a força do comércio em Rancharia. 
Havíamos acabado de começar as obras quando estourou a 
pandemia mundial do COVID-19. Por diversas vezes tivemos que 
adiar os planos, mas sem nunca duvidar de que conseguiríamos.        
Sem dúvidas uma conquista histórica e importante para o 
comércio local que passa a ter uma sede fixa. Esperamos agora 
devidamente estruturados e com instalações adequadas, 
melhorar cada vez mais nosso atendimento aos empresários de 
Rancharia.

O que almejo daqui pra frente é continuar crescendo e 
desenvolvendo um bom trabalho, focado também na qualificação 
e educação dos colaboradores em nosso comércio.     

Depoimentos 
funcionários

Laís Perpétuo Parrilha
Superintendente

“É muito satisfatório poder fazer parte desse 
importante capítulo da Ace. Cada conquista da 
entidade é muito valorizada por toda a equipe. 
Estamos muito felizes com a casa nova e com 
muita determinação em trabalhar cada vez 
melhor” 
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Depoimentos 
funcionários

Maurício de Oliveira Filho
Gerente Comercial 

“Na primeira imaginação que tivemos sobre como ficaria nosso 
novo espaço, tivemos várias ideias, com o trabalho duro e 

inspiração de cada dia, tivemos a verdadeira adequação de 
todas essas ideias juntas com ajustes para a nossa necessidade. 
Hoje, me sinto orgulhoso de fazer parte desse grande projeto, 

um marco para a história de uma instituição de mais de 60 
anos de história. Só tenho a agradecer e me colocar à 

disposição para que melhores e maiores projetos possam surgir 
para o crescimento da instituição e seus associados.” 

Aline Souza 
Estagiária na Ace desde 2019 

“Fazer parte do time ACE me traz uma imensa alegria. Uma 
empresa acolhedora de grande respeito, seriedade e 

comprometimento. A nova sede da associação é um sonho 
realizado, é uma imensa gratidão poder presenciar e fazer 

parte dessa nova conquista essa nova etapa. Parabenizo toda 
a equipe pelo esforço, empenho e dedicação, juntos iremos 

além.” 

Débora Enz
Financeira  

Eron Rodrigues 
Consultor Comercial

“No início tudo parecia apenas um sonho distante, mas com 
muito trabalho e apoio dos nossos parceiros e associados, 
esse sonho pode por fim se tornar realidade. Ter uma sede 
própria vem com o desejo e objetivo de fazer um excelente 
trabalho em prol dos comerciantes e toda a população. Me 
sinto honrada e orgulhosa em poder fazer parte da equipe 
Ace." 

“Eu cheguei a pouco tempo no time da ACE, mas já pude sentir um 
astral muito positivo, uma gana de melhorar cada vez mais o 

trabalho desenvolvido em prol de nossos associados, e a prova 
disso é a nova instalação para onde nos mudamos, vamos poder 
atender mais e melhor todos os nossos parceiros, o prédio ficou 

muito bonito, só agradeço por fazer parte desse grupo.” 
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ACE COMPLETA 64 ANOS DE HISTÓRIA EM NOSSA CIDADE

Prestes a completar 64 anos de 
atividades no município, a Associação 
Comercial e Empresarial de Rancharia não 
poderia estar mais radiante. Durante todos 
estes anos, muitos foram os endereços por 
onde a sede da entidade se instalou, ao que se 
pode contar pelas atas e registros são mais de 
sete endereços distintos, todos eles alugados.  
O sonho de se ter uma sede própria já era 
antigo, mas a falta de recursos financeiros para 
construção ou aquisição do bem sempre foi o 
maior obstáculo para realização deste sonho.  

A ideia de solicitar o prédio municipal da 
praça da baixada partiu do Sr. Orlando Pascotto, 
advogado, defensor incansável da baixada, 
membro da SAB (Sociedade Amigos da Baixada) 
que enxergou de forma destemida e ousada, a 
possibilidade da concessão do referido prédio, 
que se encontrava inativo há mais de 10 anos, e 
assim valorizar o espaço público, além de 
revitalizar o entorno da praça Elpídio Marchiani. 
 A sugestão foi bem recebida pelo 
presidente da ACE Carlos Fernandes, e 
aprovada pela diretoria, que concordaram ser 
positivo para a entidade ter uma sede própria, 
se livrando dos encargos de aluguel, além de ter 
um melhor espaço e instalações apropriadas 
para desenvolver seus trabalhos, para uma 
melhorar organização do comércio local 
também.  O prédio foi cedido pela prefeitura a 
ACE em 28/01/2020 por meio de concessão de 
direito real  de uso gratuito conforme 
autorizado pela Lei  Complementar nº 
043/2019. O contrato foi celebrado em 
decorrência do processo de licitação pública, na 
modalidade Concorrência, sob nº 002/2019.

*SAB (Sociedade Amigos da Baixada) foi um 
movimento popular criado em 1997 por 

moradores da Baixada, proprietários dos imóveis 
comerciais desativados e os remanescentes 

comerciantes. Essa pioneira associação de 
moradores tinha o escopo de lembrar a todos o 

valor da Baixada, na história recente da cidade e 
chamar a atenção da classe política e das 

autoridades para o descaso a que se achava 
relegada uma parte importante da área central.              

 

Sede Ace de 2005 a 2021Sede Ace em 1993

Sede Ace entre 1996 e 2001
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A REFORMA DA NOVA SEDE E OS PARCEIROS QUE
AJUDARAM A CONCRETIZAR ESSE SONHO

Após a conquista do espaço, outro desafio se iniciava: A obra de reforma do prédio, que deveria ser totalmente de 
responsabilidade da ACE. Por se tratar de uma construção antiga, logo de início já foram identificados inúmeros problemas na 
estrutura que deveriam ser regularizados. E como se não bastasse todos os problemas que estavam aparecendo, outro obstáculo 
ainda maior surgiu, a pandemia mundial do COVID-19. Com todas as incertezas sobre a doença e seus impactos econômicos, nosso 
comércio tendo que fechar suas portas, foi a hora de recuar. A inauguração que tinha prazo para ocorrer estava prevista para junho de 
2020 e teve que ser adiada por diversas vezes. Aos poucos as obras foram sendo retomadas e o apoio que a entidade recebeu foi de 
extrema importância para conclusão deste projeto.

Dentre o apoio que recebeu deve-se destacar o trabalho totalmente voluntário desempenhado pelo arquiteto e proprietário 
da empresa Paredão Materiais para construção, Gustavo de Oliveira Sobral, e seu sócio o engenheiro Danilo Lima, que fizeram todo o 
projeto e acompanhamento da obra de reforma. 

Agradecimento também a todos as marcas parceiras que contribuíram com patrocínios, sendo elas a  OESTE SAÚDE, A FACESP 
(Federação das associações comerciais do estado de São Paulo), UNIODONTO, INSTITUTO TALENTOS, COMISSÃO DO LIVRO BAÚ DE 

MEMÓRIAS, Associação Comercial e empresarial de Presidente Prudente ACIPP e por último e mais importante a todos as 
empresas associadas da ACE Rancharia, que acreditam no trabalho desenvolvido pela entidade e que se mantiveram otimistas 

apesar de todas as dificuldades enfrentadas fazendo valer o lema “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES” 



APÓS 64 ANOS DE HISTÓRIA, ACE INAUGURA SEDE PRÓPRIA
A nova sede foi inaugurada 

oficialmente no dia 06 de maio de 
2021 em uma reunião extraordinária 
realizada entre os membros da 
diretoria da ACE e convidados. Esteve 
presente também na cerimônia o 
prefeito Marcos Sloboticov, que 
parabenizou a associação e desejou 
sucesso e longos anos de trabalho 
pela frente no novo espaço. 
 	 Durante o dia a ACE ofereceu 
um delicioso café de inauguração e 
f i co u  a b e r ta  à  v i s i ta çã o  d o s 
associados e população em geral 
para que pudessem conhecer as 
novas instalações. 

No dia 07 de maio a ACE 
recebeu também a visita do Vice-
presidente da RA-17 da Facesp e 
Presidente da ACIPP (Associação 
Comercial de Presidente prudente) o 
Sr. Ricardo Anderson, que aprovou a 
reforma e parabenizou o presidente 
Carlos Fernandes pelo trabalho 
desenvolvido a frente da ACE de 
Rancharia. 
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Fotos Raouf Gharib
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INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE ACE TEVE DESTAQUES NAS MÍDIAS

ACE RANCHARIA PARTICIPA DE REUNIÃO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO

À ECONOMIA REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE E FGV

O Sebrae e a FGV (Fundação Getúlio Vargas) promoveram no 
dia 26 de maio de 2021, o Programa de Articulação Regional de 
Políticas Públicas, voltado para estimular a economia e o 
empreendedorismo em diferentes cidades da Região de Presidente 
Prudente. O evento ocorreu no auditório do SENAI de Presidente 
Prudente. Estiveram presentes representantes de diferentes cidades 
da Região que participaram de uma reunião de trabalho. Na ocasião 
também esteve presente o Sr. José Carlos Cavalcante, Gerente do 
Escritório Regional SEBRAE-SP de Presidente Prudente, Sr. Ricardo 
Anderson Presidente da ACIPP e da RA17, Sr. Guilherme Campos 
diretor administrativo-financeiro do Sebrae, a primeira-dama e 
secretária de assistência social de prudente a Sra. Clélia Barbalho 
Tomazini, dentre outras autoridades. 

A reunião ocorreu de forma prática com a divisão em quatro 
grupos que deveriam discutir e analisar os desafios do tema proposto e 
apresentar uma lista de até 5 prioridades que devem ser consideradas 
para encaminhar planos de ação para o enfrentamento das questões 
levantadas. A superintende da ACE Rancharia Laís Parrilha representou 
a entidade no evento e classificou como muito proveitosa a experiência 
“Meu grupo discutiu sobre as Compras Governamentais, pudemos em 
pouco tempo levantar Desafios comuns entre os munícipios, sendo os 
principais deles a falta de apoio técnico dentro dos órgãos públicos 
para o preparo dos editais; Maior capacitação e informação tanto 
dentro do setor público como por parte do empresário e simplificação 
ao acesso dos processos licitatórios.” 



ACE RANCHARIA É DESTAQUE DO PROGRAMA PFOR DA FACESP

Com o Plano de Fortalecimento (PFor) das 
Associações comerciais, a Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) tem como 
objetivo principal oferecer condições para que toda a 
rede possa se desenvolver. E um mês depois de o 
programa efetivamente ter início, os primeiros 
resultados já começaram a aparecer.

Um dos primeiros exemplos de como o PFor 
pode ajudar a rede Facesp a ser ainda mais forte e 
representativa, vem da Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Rancharia, localizada na Região 
Administrativa 17 (RA - 17) Presidente Prudente.

O Plano de Fortalecimento ofereceu condições 
para que a ACE se estruturasse e, assim, conquistasse 
uma nova sede, a qual oferece aos colaboradores e aos 
associados as condições ideais, seja para fazer novos 
negócios ou para encontrar produtos e serviços que 
melhorem a gestão das empresas.

“Este é exatamente o propósito da Facesp. O 
PFor veio para dar esta alavancagem, com uma 
dinâmica necessária para que a Associação Comercial 
se estruture e amplie o leque de oferta de produtos e 
serviços aos associados”, destacou os superintendente-
geral da Federação, Natanael Miranda dos Anjos.

Na avaliação do presidente da ACE Rancharia, Carlos 
Alberto Barbeiro Fernandes, o processo de transição da 
entidade, que resultou na sede própria, somente foi possível 
graças ao Plano de Fortalecimento. “Quero agradecer ao 
presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, ao vice-presidente 
da RA-17 da Facesp, Ricardo Anderson, e ao superintendente-
geral Natanael. Temos muito orgulho em dizer que a ACE 
Rancharia é um exemplo de que o PFor funciona”, disse.

“Ao apoiar às ACs instaladas em cidades de pequeno 
porte, fortalecemos o associativismo que tanto prezamos. 
Este plano será contínuo e estamos diante de um divisor de 
águas da Facesp, que fará com que a nossa rede seja ainda 
mais forte e representativa”, ressaltou o presidente Cotait.

O vice-presidente da RA-17 da Facesp, Ricardo 
Anderson, afirma que o PFor é oportunidade que faltava para 
ajudar as Associações Comerciais consideradas menores. “A 
ACE Rancharia, com o auxílio da Facesp, conseguiu ter uma 
nova sede. Uma sede própria muito bem instalada e com 
todos os equipamentos, mobiliários e materiais”, ressaltou. “O 
PFor vai fazer a diferença na nossa rede e com certeza trará 
resultados cada vez melhores”, disse.
Fonte: FACESP

ACE e UNIMED firmam mais uma 
parceria e lançam novo produto 
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Nova modalidade do plano oferece mensalidades
 mais acessíveis e vários benefícios.
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EM MEIO A PANDEMIA E À CRISE ECONÔMICA, O COMÉRCIO DE RANCHARIA SE RENOVA

Inauguração JP Móveis e EletroInauguração Portal Ferramentas

Santana Calçados e Santana Sports - Nova Fachada

Supermercado Cerdeira - 
em breve novo mercado

Reinauguração Visótica



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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