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Jornal ACEIG
A voz do empresário

Premiação da Campanha Natal Genial 2015
bateu recorde de premiações!

Foram mais de 400 raspadinhas premiadas 
distribuídas no comércio de Igarapava, 
Aramina e Buritizal.

A Associação Comercial e Empresarial de 
Igarapava encerrou nesta quarta-feira (23/12) a 
Campanha Natal Genial. A campanha lançada 
em agosto desse ano com o coquetel empresarial 
contou com a participação de 85 empresas 
participantes que distribuíram mais de 160 mil 
raspadinhas no comércio local. Pela primeira 
vez nas promoções promovidas pela ACEIG em 
parceria com as empresas participantes, mais de 
400 raspadinhas premiaram os clientes que 
prestigiaram o comércio local com isso a 
premiação do ano de 2015 entra para história do 
comércio de Igarapava como a campanha que 
mais premiou participantes.

O tradicional sorteio, parceria entre ACEIG e 
Prefeitura Municipal, aconteceu na Praça Rui 
Barbosa e contou com a participação artística da 
Banda Municipal de Igarapava, Evelin Grou e 
Banda, Banda da Igreja Metodista e Téo 
Martins.

A ACEIG agradece a todos os comerciantes de 
Igarapava por mais um ano de parceria para 
promover o comércio da cidade. Ainda existem 
muitos desafios a serem vencidos, mas com a 
nossa força, que só é possível graças a vocês que 
acreditam em nosso trabalho, podemos 
consolidar o comércio igarapavense, visando 
um futuro próspero e de muito sucesso a todos. 
Desejamos a todos um Ano Novo repleto de paz 
e realizações.

Confira todos as fotos no no facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Aceig-
Associa%C3%A7%C3%A3o-Comercial-e-Empresarial-
de-Igarapava/345055582200411 



AÇÕES DO BEM: Papai Noel visita entidades no trenó solidário 

Papai Noel visitou a Santa Casa de Igarapava e o Abrigo dos velhos
Surpresa, emoção e alegria, estas foram as sensações que os pacientes da Santa Casa e do Abrigo dos velhos puderam vivenciar com a visita do Papai 
Noel da ACEIG. Na Santa Casa a visita foi realizada no dia 12 de dezembro e acompanhados pela Dra Iracema e Valdeti o Papai Noel passou pelo quartos 
e enfermaria levando um pouco de alegria os funcionarios e pacientes. 

No abrigo dos velhos a visita foi no dia 19 de dezembro tambem com muita alegria o papai noel esteve com nossos queridos idosos em um dia de festa 
para todos os presentes. Aproveitamos para agradecer ao presidente do Abrigo dos Velhos, Sr. Marcelo Ormenezze e aos colaboradores pelo carinho e 
atenção que a equipe ACEIG recebeu. 

ENTREGA DAS DOAÇÕES NATAL 2015 
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Figura 1Papai Noel com funcionários da Santa Casa. Figura 2 Papai Noel com morador do Abrigo dos velhos. 

Com a colaboração de algumas empresas do comércio de Igarapava papai Noel realiza entrega 
de doações. 

O dia 18 de dezembro foi um dia muito emocionante e marcante, a Associação Comercial e 
Empresarial de Igarapava propôs esse ano aos empresários participantes da campanha Natal 
Genial que olharia com carinho as cartinhas do papai Noel, e realizaria os pedidos mais 
simples. 

E para nossa surpresa entre tantas, uma família pedindo comida e material escolar. Não teve 
como a equipe não se comover, e resolvemos colocar a situação aos empresários que gostaram 
da ideia. 

E assim foi nosso dia, cerca de 16 famílias foram presenteadas com cestas básicas e presentes 
para as crianças, e cada lar uma história diferente para se emocionar, e apesar da luta sempre 
com sorriso. 

Gostaríamos a oportunidade para agradecer a todas as empresas que contribuíram para esse 
natal especial, e esperamos contar com a parceria e apoio de vocês para os próximos anos. 

Por que fazer o bem, faz bem!! 
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GANHADORES – ENTREGA DOS PRÊMIOS 

NATAL GENIAL 
Para finalizar e fechar com chave de ouro a Campanha de Natal 2015 no dia 24 de dezembro 
na sede da Associação Comercial de Igarapava foi realizada a entrega dos prêmios finais da 
campanha que foram: 1 Notebook, 1 Smartv 32 polegadas e 1 moto 0 KM. Confira abaixo a 
foto dos ganhadores e desde já desejamos sorte para vocês nas próximas promoções. 

Para conferir  fotos dos ganhadores das raspadinhas premiadas acesse: 
www.acigarapava.com.br  

Figura 3 Ganhadora do notebook: Rejane da Silva Barbosa
Empresa: RG CONFECÇÕES E ENXOVAIS

Figura 4 Ganhadora da Smart TV: Glaucia Francisco de Oliveira
Empresa:  J ROBERTO CORRETORA DE SEGUROS 

Figura 5 Ganhador da Moto 0 KM: Gabriel Henrique Tomaz
Empresa: PALÁCIO DOS PÃES.



Economia: Salário mínimo será de R$ 880 em 2016 

De acordo com matéria publicada no site da folha de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff assinou decreto no dia 29/12, fixando o salário mínimo e R$ 
880,00. 

A assessoria de imprensa da Presidência diz em nota que " a política de valorização do salário mínimo está sendo mantida e terá impacto direto sobre 
cerca de 40 milhões de trabalhadores" 

O salário mínimo até dia 31/12 é de R$788 foi projetado em R$871,00 em projeto aprovado pelo Congresso Nacional para orçamento 2016, mas o valor 
final é definido pelo governo. Este valor também serve de base para piso dos benefícios previdenciários. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1723983-salario-minimo-sera-de-r-88000-em-2016.shtml 
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