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RANCHARIA

FILIADA À FACESP

CE
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E EMPRESARIAL

INFORMATIVO 
7ª Edição/ Novembro 2018

Parceiros:

ACE PROMOVE MISS COMERCIÁRIA 2018

 A edição deste ano do Miss Comerciária, foi realizado no dia 20 de outubro, no Centro Cultural 

Laércio Boim. No concurso deste ano 16 garotas concorreram ao título. O evento contou com uma 

abertura diferente, que trouxe uma mensagem para o público, do poder e da força das mulheres. Na 

ocasião também houve um desfile de noivas, com modelos que representaram várias mulheres 

diferentes.
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PARCERIA ENTRE ACE E GLOBAL TRAZ CURSOS
 PROFISSIONALIZANTES PARA RANCHARIA

 No mês de outubro foram concluídos os cursos profissionalizantes realizados na sede da 
ACE em Rancharia. Os cursos, que tiveram duração de 4 meses, foram realizados em parceria 
com a Global cursos com aulas ministradas por profissionais de nossa cidade. 
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Expediente
Publicação: Mensal
Edição e diagramação: Laira Oliveira
Colaboração: Laís Martins, Emilli Mandrot e Orlando Pascotto.
Fotos Miss Comerciária: Agnaldo Gama 

Diretoria Executiva
Presidente: Carlos Alberto Barbeiro Fernandes
1º Vice-Presidente: Juliano Ribeiro
1º Tesoureiro: Edgar Ochi Galvão
1º Secretário: Rafael Carlos da Silva

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
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Orlando Pascotto
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Coluna ACE

POR QUE ESCREVO?

Pedem-me, neste cantinho, que escreva 

sobre a importância da ACE Rancharia. Como minha singela 

pena nunca foi de aluguel, escrevo – como sempre escrevi 

nesta e em outras publicações – movido pelo interesse 

público. Nessas dezenas de anos, em jornais, revistas e agora 

na internet, tenho pugnado pelo que chamo, algo vagamente, 

de opinião pública. Sem informações e sem um mínimo de 

debate de ideias se dificulta a organização da sociedade e sua 

eficácia para melhorar o cotidiano. Difícil o progresso sem um 

mínimo de informação e organização.

A Associação Comercial de Rancharia foi 

fundada há muito mais de meio século, pela visão de futuro de 

ilustres comerciantes da terra, como Rodolfo Corsi, Onésio 

Flávio e outros gigantes dos balcões. Não cuidavam apenas 

do futuro. Deveria haver – e havia! – assuntos imediatos, 

pequenos e grandes, a serem enfrentados, o que pode ser 

melhor percebido pela ata de fundação, raro documento 

preservado em nossa desmemoriada Rancharia. Lá deve ter 

sido escrito acerca da importância de se reunirem os que tem 

interesses comuns, em atividade de tamanho interesse como 

o comércio, a importância de se motivar o poder público para 

viabilizar um melhor ambiente de negócios, melhor 

sistematização da atividade como um todo, no dia-a-dia da 

comunidade. Enfim, otimizar o exercício da intermediação de 

bens (e também de serviços) no seio da população. Embora 

atividade antiquíssima, o comércio sempre demanda 

adequação ao seu tempo, de olho nas necessidades das 

pessoas e dos governos.

Então para que serve a ACE? A mim que 

nunca vivi do comércio – muito embora oriundo de uma 

família de grande tradição no comércio ranchariense – tal 

indagação talvez gere alguma perplexidade. Não ao cidadão 

estabelecido na praça, desde o mais humilde botequim até o 

mais sofisticado supermercado. Quem está no comércio, 

embora mergulhado no incessante fluxo de venda e compra, 

no atendimento de recebimentos e pagamentos, tão comuns à 

atividade, é muito frequentemente lembrado, seja pelo poder 

público, atrás de novas normas e dos indefectíveis tributos, 

seja pela clientela e pelos fornecedores em busca do que 

comprar ou que vender. Especialmente, onde e como. Ocioso 

gastar tinta aqui para “explicar pai nosso ao vigário”.

A ACE externa uma liderança 

formal e organizada, sua diretoria eleita pelos 

comerciantes e prestadores de serviço associados, 

para falar em nome da classe; para ajudar com 

treinamentos e informações; para melhorar o acesso à 

saúde; para, inclusive, resolver “probleminhas” de 

todas as horas, como corriqueiras e indispensáveis 

informações do crediário. E muito mais! “-Ah, mas tem 

que pagar mensalidade, tem que participar de 

reuniões...” Claro que sim! Como é que se sustentam 

as instituições? Mais que ninguém o comerciante “sabe 

quanto custa”...

Para aviventar na memória do leitor 

desavisado destas mal traçadas linhas, ajunto: Quem 

plantou no cruzamento das avenidas uma câmera 

sintonizada com a Polícia? Quem ajuda a consertar as 

viaturas da Polícia? Quem, embora com dificuldades, 

planeja e apoia eventos da cidade e do comércio todos 

os anos? Quem colabora com a organização e a 

segurança das feiras-livres, especialmente a da 

Baixada? Quem se insurgiu, provocando a ação da 

Prefeitura, contra as escandalosas “feirinhas da 

madrugada”, verdadeira pirataria a céu aberto? Quem 

tenta dar maior racionalidade aos feriados de Carnaval 

e fim de ano? Quem trouxe e manteve o sempre útil 

SCPC? Quem ajuda a manter o Hospital, a Rádio, etc.

Escrevo, por irremediável teimosia, 

para animar os já associados e, também, para 

estimular todos os empreendedores do comércio e dos 

serviços a que façam parte da ACE. E não só: procurem 

se informar do que ali acontece e mais poderia 

acontecer houvesse participação mais interessada!

“- Ah, mas, a informação cadastral 

pode ser obtida mais barata!” Então lembrei. É para 

esses simplórios e imediatistas que escrevo este artigo. 

Não para que dêem crédito às minhas palavras. Não! É 

para lembra-los das razões dos grandes idealistas do 

passado, os verdadeiros empreendedores de 

Rancharia, os citados Rodolfo Corsi e Onésio Flávio e 

tantos outros idealistas! Além de comerciantes, 

pensaram e fizeram pelo progresso de nossa Terra!

É por isso que escrevo.
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ACE PROMOVE MISS COMERCIÁRIA 2018
 A edição deste ano do Miss Comerciária, foi realizado no dia 20 de outubro, no Centro Cultural 

Laércio Boim. No concurso deste ano 16 garotas concorreram ao título. O evento contou com uma 

abertura diferente, que trouxe uma mensagem para o público, do poder e da força das mulheres. Na 

ocasião também houve um desfile de noivas, com modelos que representaram várias mulheres 

diferentes.

 A vencedora do concurso deste ano foi Isabela Regina, que durante um ano será a Miss 

Comerciária, representando o comércio de nossa cidade. Vitória Silva, levou o título de Princesa 

Comerciária e Giovanna Maniezzo ganhou o título de Garota Simpatia. A candidata Pâmela Duarte foi 

eleita a Garota Internet, que teve mais curtidas em sua foto no facebook da Ace.
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PARCERIA ENTRE ACE E GLOBAL TRAZ CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES PARA RANCHARIA

No mês de outubro foram concluídos os cursos profissionalizantes realizados na 

sede da ACE em Rancharia. Os cursos, que tiveram duração de 4 meses, foram 

realizados em parceria com a Global cursos com aulas ministradas por profissionais de 

nossa cidade. Os cursos tiveram uma grande adesão entre a população de nossa 

cidade. Os participantes puderam escolher entre os cursos oferecidos: Cabeleireiro 

Unissex, Estética Facial, Barbeiro Profissional, Auxiliar de Veterinário e Pet shop, 

Auxiliar Administrativo e Financeiro, Atendente de Farmácia, Cuidador de Idosos, 

Eletricista residencial e Mecânica de motos.

Essa parceria foi um sucesso, pois os alunos ficaram satisfeitos com o 

aprendizado que adquiriram durante o curso. A ACE possui projetos para dar 

continuidade nesses cursos, com o objetivo de capacitar mais pessoas de nossa cidade 

com cursos de qualidade e preço acessível.
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ACE FAZ PLANTÃO PARA

 CONSULTA DE SCORE

 No dia 02 de setembro a equipe da 
ACE fez plantão na feira da baixada, para 
fazer consulta de score, que é a pontuação 
do CPF, para a população. As pessoas 
podiam fazer uma consulta do CPF e 
verificar a sua pontuação do score. A 
iniciativa da ACE em fazer o plantão na 
feira, é facilitar para que a população possa 
ter o acesso a essas informações não 
somente na sede da ACE, mas também em 
seu momento de folga. O Score é uma 
importante ferramenta que tem como 
objetivo auxiliar o processo de tomada de 
decisão de concessão de crédito e 
realização de negócios. O Serasa Score 
indica, por meio de uma pontuação, que vai 
de 0 e 1.000, qual a chance de determinado 
perfil de consumidores pagar as suas 
contas em dia nos próximos 12 meses.

DIA DAS CRIANÇAS É COMEMORADO COM MUITA DIVERSÃO

 No dia 11 de outubro, para comemorar o dia das crianças, a ACE promoveu uma tarde 

diferente para as crianças. Muitos brinquedos foram colocados no centro da cidade, onde as crianças 

puderam se divertir e também ganharam pipoca e algodão doce.

EQUIPE ACE TEM NOVA
 COLABORADORA 

 A Associação Comercial de Rancharia tem 
uma nova colaboradora, agora a responsável 
pelo setor financeiro é a colaboradora Débora 
Enz. Desejamos boas vindas e muito sucesso!
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NOVOS ASSOCIADOS
Vamos apresentar os novos associados que acreditam no trabalho que a ACE desenvolve em 

nossa cidade. Os novos associados são: Padaria Passianoto, Maeda Sushi, Mania 1,99, Dia a Dia, 

Zamba e Sheriff, essas empresas já atuam no comércio de Rancharia.

A Ace gostaria de dar as boas-vindas para as empresas e desejar muito sucesso e prosperidade 

aos novos associados.
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NOVOS ASSOCIADOS
Temos também novos associados que são empresas novas que inauguraram recentemente em 

nossa cidade, mostrando que o comércio de nossa cidade está crescendo e as pessoas estão investindo 

em Rancharia. As novas empresas são: Modão Magazine, Anjos Colchões, Drogaria PoupAqui.

A Ace gostaria de dar as boas-vindas para as empresas e desejar muito sucesso e prosperidade 

aos novos associados.



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

Vantagens: brangên

A cia

 

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.
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Plano exclusivo Unimed para assoc iado s
da Associação Comercial e 
Empresarial de Rancharia

30% de coparticipação para consultas.
30% de coparticipação para exames com teto máximo R$ 85,29.
Valores validos até 30/06/2019.

Valores
Acomodação
Enfermaria

Valores
Acomodação
Apartamento

Faixa
etária

R$ 149,70

R$ 240,14

R$ 282,03

R$ 293,23

R$ 311,41

R$ 340,16

R$ 385,94

R$ 452,41

R$ 613,20

R$ 865,19

R$ 104,67

R$ 153,49

R$ 185,25

R$ 197,76

R$ 203,47

R$ 226,83

R$ 255,02

R$ 279,09

R$ 369,10

R$ 606,27
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