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Jornal ACEIG
A voz do empresário

Campanha Natal Mágico ACEIG distribuiu mais de 150 prêmios

www.aceig.com.br

Veja ainda nesta edição:

ACEIG realiza a 1ª edição do Festival Gastronômico de Igarapava

Faz parte do simples? Comece 2017 sem dividas com o FISCO
PÁG. 2

PÁG. 4Papai Noel da ACEIG visita o abrigo dos velhos de Igarapava
Papai Noel da ACEIG distribui presentes arrecadados na véspera de Natal 2016 

PÁG. 3
Sorteio dos prêmios da Campanha de Natal 2016

Natal mágico ACEIG

Público no show Ecumênico e sorteio de Prêmios.

Mais uma vez a Campanha de Natal 
fechou suas premiações com chave de ouro 
no comércio de Igarapava e região.

Com 77 empresas participantes, mais de 
150 cupons premiados sendo que, dentro do 
quadro de premiações foram sorteados vales 
compras em todas as empresas participantes 
e uma moto 0 KM como prêmio principal no 
sorteio da noite de 23 de dezembro.

Os prêmios do sorteio final foram: 1 
smartphone, 1 pacote de viagem com direito 
à acompanhante e 1 moto 0 KM, que foram 
sorteados no tradicional Show Ecumênico 
na praça Rui Barbosa, encerrando assim com 
grande alegria mais uma Campanha de 
Natal.

A Associação Comercial e Empresarial de 
Igarapava agradece a todas as empresas 

participantes da Campanha Natal Mágico 
ACEIG, aos clientes que prestigiaram o 
comércio da nossa cidade e região e a todos 
que apoiaram de alguma forma para que a 
Campanha fosse mais uma vez um sucesso.

Confira ainda nesta edição as fotos dos 
ganhadores do sorteio.



ACEIG realiza a 1ª edição do Festival Gastronômico de Igarapava
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Com o objetivo de aumentar o movimento 
do comércio na cidade e contribuir para 
fomentar o desenvolvimento econômico do 
nosso município, a ACEIG trouxe para 
Igarapava  a  1 ª  Edição  do  Fes t iva l 
Gastronômico.

A ideia do Festival foi baseada no caso de 
sucesso do evento na cidade de São João da 
Boa Vista SP, onde ocorreu este ano a 4ª 
edição do festival. A ACEIG adaptou a 
versão do mesmo e trouxe um novo evento 
anual para grade de ações da nossa entidade.

Com a participação de 10 empresas nesta 
edição, as quais merecem todo sucesso pela 
dedicação ao evento, o festival foi recheado 
de combos a preços imperdíveis.

Faz parte do simples? Comece 2017 sem dividas com o FISCO

Donos de pequenos negócios aderiram ao 
parcelamento especial do Simples Nacional, 
que agora pode ser de até 10 anos

Antes de terminar o ano, é hora de 
negociar o parcelamento de débitos 
tributários para pagamento em até 10 anos. 

Com isso, o dono do pequeno negócio 
pode iniciar 2017 de forma mais organizada.

Desde o dia 12 de dezembro, mais de 27 
mil micros e pequenas empresas aderiram ao 
parcelamento especial de dívidas tributárias 
e garantiram a permanência no regime do 
Simples Nacional no próximo ano.

Para aderir, o contador da empresa deve 

D e  a c o r d o  c o m  a  a g e n t e  d e 
desenvolvimento Marcela Filetto, as 
empresas abraçaram de imediato a ideia, 
aproveitando a oportunidade da melhor 
maneira possível. O sucesso do evento foi 

tamanho que o festival já possui uma 2ª 
edição confirmada para o ano de 2017 e em 
breve teremos a data divulgada. As empresas 
participantes disponibilizaram 1 combo de 
ofertas que foi sorteado entre as pessoas que 
curtiram e compartilharam o cardápio do 
evento no Facebook da ACEIG.

Para as empresas que não participaram do 
1º Festival fica aberto o convite para 
conhecer a proposta do evento, além de 
conhecer a ACEIG, seus projetos e ações.

A ACEIG agradece a participação de 
todos especialmente dos associados ativos da 
entidade que direta ou indiretamente 
colaboram para que eventos como este 
aconteçam no nosso município. 

calcular o valor dos débitos e da parcela mais 
adequada.

O pedido de parcelamento deve ser feito 
imediatamente noPortal do Simples 
Nacional, no serviço ‘‘Parcelamento - 
Parcelamento Especial - Simples Nacional’’.

Quem já obteve parcelamento anterior no 
âmbito do Simples também poderá se 
beneficiar do novo prazo de 120 meses, 
mesmo que hoje não seja mais optante. O 
valor mínimo de cada parcela deve ser de R$ 
300.

Para orientar os empresários, o Sebrae 
organiza o Mutirão da Renegociação, que 

incentiva os donos de pequenos negócios a 
resolver pendências bancárias, locatícias e 
com fornecedores.

“É melhor receber aos poucos do que não 
receber nada, por isso a renegociação é 
interessante para todos os envolvidos. No 
caso do débito tributário, é fundamental 
buscar a regularização o mais rapidamente 
possível para não sair do Simples e cair no 
complicado em 2017”, observa o presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.

Ao não regularizar o débito tributário, o 
optante poderá ser desligado do Simples 
Nacional  no início de janeiro, mas tem a 
opção de acertar suas contas até o dia 31 e 
solicitar novamente a adesão ao regime 
simplificado.

De acordo com a Receita Federal, quase 
600 mil pequenos negócios devem o 
montante total de R$ 21 bilhões. Mais 
i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  M u t i r ã o  d a 
Renegociação estão disponíveis no portal do 
Sebrae ou pelo Call Center 0800 5700 800 
(ligação gratuita).
Fonte: dcomercio.com.br
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A noite de 23 de dezembro fechou a Campanha de Natal ACEIG 2016 com um show de 
atrações e premiações. O tradicional show Ecumênico e os sorteios dos prêmios aconteceram 
na Praça Rui Barbosa.

Confira abaixo fotos desta grande noite e dos ganhadores dos sorteios realizados na noite 
de 23 de dezembro. Os prêmios da noite foram: 1 Smarthphone, 1 vale viagem, e 1 moto 0 
KM. Parabéns aos ganhadores!

Sorteio dos prêmios da Campanha de Natal 2016
Natal mágico ACEIG

Ganhador do smartphone: Elton John Lot Santos
Cupom da empresa Posto Novo Igarapava.

Ganhadora do vale viagem: Luana Silveira da Silva
Cupom da Loja R&G Confecções.

Ganhadora da moto 0 KM: Raquel Tavares dos Reis
Cupom da Drogaria Santa Maria.

Ganhadora da moto 0 KM recebendo a chave do
representante da Drogaria Santa Maria - Bruno.



Papai Noel da ACEIG visita o abrigo dos velhos de Igarapava
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Na manhã do dia 17 de dezembro, o papai 
Noel da ACEIG, realizou visita que se tornou 
tradicional ao abrigo dos velhos de 
Igarapava.

Com muita alegria, os colaboradores da 
ACEIG e o papai Noel foram recebidos pelos 
funcionários e moradores do abrigo que 
proporcionaram a todos os presentes no 
evento um dia repleto de música e bons 
momentos.

A ACEIG parabeniza o presidente do 
abrigo, Sr. Marcos Bertanha, os demais 
diretores e funcionários pelo excelente 
trabalho desenvolvido em prol dos nossos 
queridos “velhinhos”.

Dedicação, carinho e amor são as palavras 
que descrevem o trabalho de todos vocês. 
Um feliz 2017 para todos são os votos da 
ACEIG.

IGARAPAVA, JANEIRO DE 2017

Papai Noel da ACEIG distribui presentes

arrecadados na véspera de Natal 2016 

A diretoria da ACEIG e toda equipe 
agradecem a todos os envolvidos nesta ação 
que proporcionou um pouco mais de alegria 
às crianças carentes do nosso município. É 
através da solidariedade de empresas e 
pessoas como vocês que o Natal pode ficar 
mais mágico e colorido

O nosso muito obrigado às empresas:

Econsa Contabilidade
Posto de Molas e Borracharia do Betinho
Bertanha Materiais para Construção
Sonho Meu Decorações
Link Net
 Biofarma

Radio cidade - Lucas Perin, Vilmar Funes 
e Gustavo Rodrigues

MP Eventos - Keila, Maria Laura e Jean.
Cyam – Cynthia e Juliana 
Miller

Levar um sorriso a uma criança não tem 
preço! Deus ilumine cada um de vocês.

FELIZ NATAL E
UM PRÓSPERO ANO NOVO.
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