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Feliz Natal e um
Ano Novo cheio
de Prosperidade,
muita alegria e
sucesso todos os dias!

Pablo Magela é o novo
Presidente da Câmara
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Feliz Natal e

Próspero Ano Novo!

Deseja aos Clientes
Feliz Natal e

Próspero Ano Novo!
Rua 7 de Set.131
 Cristalina - GO

CORREIO DE CRISTALINA
14anos

Vereador Pablo Mgela

conteceu no dia (12) de dezembro 
2019 a eleição para a Mesa ADiretora, anuênio 2020, da 

Câmara Municipal de Cristalina. A chapa 
do vereador Pablo Magela obteve o se-
guinte resultado: Pablo teve 10 votos a fa-
vor (ele próprio, Marquinho, Marcelo 
Enfermeiro, Cirlene, Luciana, Silvano, 
Bernardo, Eduardo, Zé Orlando e Janete) e 
dois contra (Professor Valdson e Valtinho, 
que votaram no próprio Valdson), além de 
uma abstenção (Dr. Osório).
Assim fica a direção da mesa diretora 
2020:
Presidente: Pablo Magela (MDB)
Vice-presidente: Marquinho 
Abrão – (PRP)
1° Secretário: Silvano da Rádio (PSDB)
2° Secretário – Prof. José Orlando (PSD)

Pablo Magela é Vereador de pri-
meiro mandato, ex-secretário de Esportes 
do governo de Daniel do Sindicato e tem 
apoio do prefeito devido ao ótimo trabalho 
desempenhado frente à secretaria.

Natal movimenta o comércio
local da cidade

Fotografia do presépio natalino na praça José Adamian 

Enel distribuição Goiás 
investe na região de 
Cristalina Pág. 4

Pág. 5

Pág. 5

Adolescente bêbada 
em festa de prefeitura 
Prefeitura Municipal de 
Corguinho lamentou o 
ocorrido e disse ser ter sido 
um caso isolado

Em sessão extraordinária, foi definido em nossa 
casa de leis que, para a legislatura 2021–2024, o 
plenário será composto por 11 vereadores.  
Veja, página 4.

Câmara de Vereadores de Cristalina reduz 
número de parlamentares de 13 para 11

Serviço de 
moto-táxi passa 
por adequação
em Cristalina



Cristalina,  
Dezembro de 20192  CORREIO DE CRISTALINAGERAL

E X P E D I E N T E Diretor e Jornalista Responsável:
Elio Pereira Motta (Reg. DRT: 4232/DF - JP  2005) 

  Diagramação e Colaboradora: Rafaela Lima
E-mail: correiodecristalina@gmail.com

Tiragem: 3.000 exemplares - Periodicidade: Mensal
Contato: (61) 3612-4622 / 9 8529-6967

Correio de Cristalina 
CNPJ: 24.442.611/0001-58

www.correiodecristalina.com.br

Redação: Rua A, qd. 103, lt 16 - Bairro St. Aguiar Cep: 73-850-000 - Cristalina - Goiás

O jornal Correio de Cristalina não se responsabiliza por 
conceitos, ideias ou opiniões expressas em matérias 
assinadas ou pagas, por não condizerem com o 
pensamento deste jornal, contudo, às publica, por 
serem manifestações da liberdade de expressão e de 
responsabilidade de seus idealizadores .

EDITAL

residente da Câmara 
Bernado Fachinello, sen-Pt iu honrado em ser  

Padrinho dos formandos do ensi-
no médio do Colégio Zulca. Aos 

Presidente da Câmara Bernardo Fachinello participa e entrega 

diplomas aos formandos do Ensino Médio do Colégio Zulca

meus afilhados do 3°c meus para-
béns pela conclusão dessa fase.
Sucesso amigos. Parabéns ami-
go Ronaldo diretor do Colégio 
Zulca, coordenadora Soeli, Ana 

Lara, Rose e a todas as professo-
ras e professores e a todos os fun-
cionários que contribuíram para 
essa formatura. Agradecer aos co-
legas vereadores e tbm Padrinhos 

Marquinho Abrão e Pablo 
Magela. Agradecer a amiga 
Valderesa, madrinha. Agradecer 
a Jaqueline, Valéria em nome de 
todas que formaram a mesa co-

n o s c o .  P A R A B É N S  
FORMANDOS.
PARABÉNS a todos os familia-
res que estiveram presentes. 
Show de bola.

Deseja a todos 
Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo

Deseja a todos 
Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo

9 8469-0877 / 9 9683-0877

Av. Caiapós - Feira Municipal  



“Estado não tem que dar mais benefícios 
fiscais do que pode”, diz Caiado
Governador voltou a falar do ProGoiás e rebateu empresários sobre contribuição ao Protege: “Vocês não estão dando nada ao 
Estado. O Estado é que está exigindo uma contrapartida de 15%”

Terça-feira, 17, em assina-
tura de convênio com a 
Associação de Combate 

ao Câncer de Goiás (ACCG), 
mantenedora do Hospital Araújo 
Jorge, o governador Ronaldo 
Caiado (DEM) aproveitou para 
falar sobre os incentivos fiscais, 
que são objeto do novo programa 
criado pela Secretaria de Estado 
da Economia, o ProGoiás.

“O Estado não tem que 
dar mais benefícios fiscais do 

que pode. O dinheiro, a arrecada-
ção é do Estado. Ser empresário 
não é ser dono do dinheiro. 
Vocês não estão dando nada ao 
Estado. O Estado é que está exi-
gindo uma contrapartida de 
15%. Isso é prerrogativa nossa”, 
endureceu o democrata, dirigin-
do-se aos empresários.

Ocorre que está haven-
do uma movimentação por parte 
de entidades para que as empre-
sas que recebem benefícios fis-

cais não tenham mais que contri-
buir para o Fundo Protege, que é 
destinado ao combate à pobreza. 
Atualmente, é exigido por Lei que 
os beneficiários contribuam com 
uma contrapartida de 15%.
“Não é jogo de Governo, nem de 
oposição. É o jogo do futuro do 
Estado”

Os empresários espera-
vam que essa alíquota durasse ape-
nas este ano, mas um projeto na 
Assembleia Legislativa de Goiás 

(Alego) estende essa determi-
nação. Por outro lado, o 
ProGoiás permite que a contri-
buição seja de 10% para aqueles 
que aderirem ao programa, o 
que seria uma forma de atrair es-
ses empreendimentos, mas, ain-
da assim, há resistência na clas-
se.

O governador afirmou 
que está colocando o Estado nos 
trilhos, reordenando, dando 
transparência, combatendo a so-
negação e a corrupção. “Já fize-
mos a revisão de todos os con-
tratos e estamos restabelecendo 
a condição de credibilidade de 
um Governo. Por isso, temos a 
condição moral”, relatou. E de-
fendeu um olhar para o Estado 
com um todo. “Nosso Governo 
não trata de apenas um segmen-
to. Tratamos de uma maneira 
uniforme todos que podem con-
tribuir com sete milhões de goia-
nos.”

“Todos estão contribu-
indo para garantir a estabilidade 
fiscal do Governo, a preserva-
ção do salário, da sua aposenta-
doria e a saída da crise. Esse é o 
ponto principal. Não é jogo de 
Governo, nem de oposição. É o 
jogo do futuro do Estado”, pon-

tuou o governador. Caiado res-
saltou que é momento de muita 
responsabilidade, “sem espaço 
para joguinho”.
Programa

O objetivo do ProGoiás 
é substituir os atuais modelos 
dos programas Fomentar e 
Produzir. A principal diferença 
está na forma de sua fruição do 
benefício, que passaria a ser na 
modalidade de crédito outorga-
do do ICMS devido pelo estabe-
lecimento nas operações com 
produtos de sua própria industri-
alização (art. 5º do projeto de 
lei). Atualmente é feito por meio 
de empréstimo e financiamento 
do tributo a ser pago pelo benefi-
ciário.

Conforme a justificati-
va, mais que substituir os atuais 
Fomentar/Produzir, o novo pro-
grama visa incentivar o desen-
volvimento econômico, a gera-
ção de emprego e renda no 
Estado de Goiás, por meio de in-
vestimentos relacionados à im-
plantação, ampliação e revitali-
zação de estabelecimentos in-
dustriais.

Por Elisama Ximenes / Jornal 
Opção 

Governador Ronaldo Caiado | Foto: Governo de Goiás

 Lei nº 3.954, de 16 de de-
zembro de 2019, que es-Atrutura a carreira militar 

e dispõe, entre outras medidas, 
sobre o Sistema de Proteção 
Social dos Militares, é publicada 
no Diário Oficial da União desta 
terça-feira, 17. A lei foi sancio-
nada nesta segunda-feira, 16, pe-
lo presidente da República, Jair 
Bolsonaro.

O documento também 
trata das promoções dos oficiais 
da ativa das Forças Armadas; so-
bre os requisitos para ingresso 
nos cursos de formação de mili-
tares de carreira do Exército; e re-

organiza as polícias militares e 
os corpos de bombeiros milita-
res dos estados, dos territórios e 
do Distrito Federal.

No seu artigo 56, a lei es-
tabelece que “por ocasião de sua 
passagem para a inatividade, o 
militar terá direito a tantas quo-
tas de soldo quantos forem os 
anos de serviço computáveis pa-
ra a inatividade, até o máximo de 
35 anos”. No artigo 97 fica esta-
belecido que a transferência pa-
ra a reserva remunerada, a pedi-
do, será concedida, por meio de 
requerimento, ao militar de car-
reira que contar, no mínimo, 35 

(trinta e cinco) anos de serviço, 
dos quais:
I – no mínimo, 30 (trinta) anos de 
exercício de atividade de natureza 

militar nas Forças Armadas, pa-
ra os oficiais formados na 
Escola Naval, na Academia 
Militar das Agulhas Negras, na 

Academia da Força Aérea, no 
Instituto Militar de Engenharia, 
no Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica e em escola ou cen-
tro de formação de oficiais ori-
undos de carreira de praça e para 
as praças; ou
II – no mínimo, 25 (vinte e cin-
co) anos de exercício de ativida-
de de natureza militar nas Forças 
Armadas, para os oficiais não en-
quadrados na hipótese prevista 
no inciso I do caput deste artigo. 
Leia aqui a lei publicada no 
Diário Oficial da União.  Por 
Lívia Barbosa / Jornal Opção

Lei que reestrutura carreira militar e reorganiza polícias dos estados é publicada no Diário Oficial
Lei foi sancionada nesta segunda-feira, 16, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro
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Enel distribuição Goiás 
investe na região de Cristalina

Goiânia, 6 de dezembro de 
2019 

ara melhorar ainda mais a 
qualidade do serviço pres-Ptado aos seus clientes, a 

Enel Distribuição Goiás realizou 
melhorias  na Subestação 
Cristalina, seguindo o plano de 
investimentos da companhia no 
Estado. Com a ampliação, cerca 
de 20 mil consumidores do local 
serão beneficiados. A Enel tem in-
vestido fortemente na região de 
Cristalina, como por exemplo, 
com a construção da Linha de 
Distribuição de Alta Tensão 
(LDAT) Cristalina-Luziânia, 
que contempla investimentos de 
cerca de R$ 20 milhões. 
Inaugurada em junho de 2018, a 
nova linha acrescentou 55 quilô-

metros de extensão à rede e apri-
morou a confiabilidade do forne-
cimento de energia das cidades 
de Cristalina, Luziânia e 
Ipameri.

O Responsável por Alta 
Tensão da Enel Distribuição 
Goiás, Roberto Vieira, comenta 
sobre as ações realizadas pela 
companhia: “Cristalina está em 
uma região de alta produtividade 
agrícola, fortemente apoiada por 
seus sistemas de irrigação. 
Reforçando o compromisso da 
Enel por Goiás, a ampliação da 
subestação abre portas para mais 
melhorias na rede, possibilitando 
a construção de uma nova linha 
de distribuição que suprirá uma 
nova subestação no município”.

A s  m e l h o r i a s  n a  

Subestação Cristalina fazem par-
te do pacote de ampliações e re-
formas de 130 subestações em 
todo o Estado. A partir da acele-
ração de ações e investimentos 
acordada em agosto, as obras de 
ampliação e modernização de se-
is subestações já foram concluí-
das nos municípios de Anápolis 
(Daia), Jataí, São Miguel do 
Araguaia, Alto Horizonte, 
Quirinópolis e Cristalina.
 Além disso, outras 17 
subestações serão entregues até 
2022, aumentando a qualidade e 
a confiabilidade do fornecimen-
to de energia elétrica e benefici-
ando cerca de 835 mil clientes 
de 27 municípios, entre eles 
Goiânia, Aparecida de Goiânia, 
Anápolis, Mineiros, Rio Verde, 
Niquelândia, Luziânia, Senador 
Canedo e Iporá.
Sobre a Enel Distribuição 
Goiás 
 A Enel Distribuição 
Goiás, subsidiária da multinaci-
onal italiana Enel, serve a 237 
municípios do Estado de Goiás, 
abrangendo 98,7% do território 
estadual, com cobertura de uma 
área de 336.871 km². A Região 
Metropolitana de Goiânia repre-
senta a maior concentração do to-
tal de 3 milhões de clientes aten-
didos pela companhia.

 Investimentos contemplam ampliação de subestação e construção de uma Linha de Transmissão 
de Alta Tensão, que contribuirão para a melhoria da qualidade do serviço da região.

Deseja aos
Clientes e Amigos

Feliz Natal e
Próspero Ano

Novo!

DROGARIAS
PAGUE MENOS

3612-1522
9 9168-9077]

A SOBERANIA DO 
POVO DE 

CRISTALINA

“ TODO O PODER EMANA 
DO POVO “, é o que afirma a 
nossa constituição vigente em 
seu artigo 1°. Isso todos dizem 
saber, mas a boa notícia é que 
enfim a população cristalinen-
se deu vida ao texto constitu-
cional – em um episódio que 
denota um pouco de maturida-
de política – e começa a enga-
tinhar para ocupar seu espaço 
de protagonismo no debate pú-
blico.

Na manhã da última 
quinta-feira (12 de dezembro 
de 2019), em sessão extraordi-
nária, foi definido em nossa ca-
sa de leis que, para a legislatu-
ra 2021–2024 o plenário será 
composto por 11 vereadores, 
atualmente são 13 (Quanto a is-
so: uma grande parcela da co-
munidade parece estar de ple-
no acordo com a contingência 
de gastos ) contudo, a questão 
que inflamou as redes sociais, 
foi uma decisão tomada na últi-
ma sessão legislativa ordiná-
ria do ano, na ocasião optou-se 
por um aumento no número de 
parlamentares, passando dos 
atuais 13 para um total de 15, 
todavia a forte pressão pública 
fez com que os vereadores de-
clinassem da ideia. Há quem 
concorde e quem discorde que 
a redução do número de verea-
dores foi benéfica, sem entrar 
no mérito da questão, chama 
atenção a demonstração do po-
der do povo, que não se furta-
ram de emitir opinião, desta-
ca-se também o bom senso 
dos nossos representantes que 
cumpriram a função para a 
qual foram eleitos. Esperamos 
que o povo seja ainda mais ati-
vo no cenário político e que os 
vereadores continuem atentos 
ao clamor das ruas.

 Por Luiz A. Marques Júnior

Quem conhece o nosso amigo Genaro Soares, fi-
lho de Cristalina uma pessoa simples e humilde 
com todos, trabalha na segurança de estabeleci-
mentos na cidade e está sempre a disposição de 
todos na rua.  Com 28 anos de idade, sempre de-
dicou as conquistas que a cidade almejou e quer 
trabalhar mais pelo município.  Genaro coloca 
seu nome a  disposição para pré-candidatura a 
vereador de Cristalina, para contribuir no cresci-
mento da nossa cidade.

Neste momento na Câmara 
Municipal de Piracanjuba, 
dois vereadores estão sendo 
presos. Os motivos não foram 
revelados pelos agentes da 
lei, entretanto, segundo 
informações, os nobres 
v e r e a d o r e s  e s t a r i a m  
p r a t i c a n d o  a  f a m o s a  
“rachadinha”. Fala Goáis

EXCLUSIVO: 
POLÍCIA 

INTERROMPE 
SESSÃO E 

PRENDE DOIS 
VEREADORES EM 

PIRACANJUBA

Mesmo que seja eleitos 
vereadores ou prefeito pior 
do que essa legislatura, mas 
o importante é tentar mudar e 
acreditar que vai melhorar, 
mas votar em quem já teve a 
oportunidade de fazer e não 
fez nada, só ficou no cargo 
como autoridade, é muita 
burrice. 
Tem que acordar, nem santo 
acredita mais em promessa.  

Povo Clama
por mudança

Colaborador
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Natal movimenta o comércio 
local da cidade

Foto/Ckic Digital:Texto: Da redação

legria e muita emo-
ção das crianças que Ase reuniram na noite 

de sexta-feira (6), para a aber-
tura das festividades natali-
nas de 2019, em Cristalina. A 
Praça José Adamian foi bela-
mente decorada com muitas 
luzes, presépio, casa do 
Papai Noel e um trenzinho 
que circula com as famílias 
com muita animação pela ci-
dade.

São muitos dias de 

festividades, onde todos po-

dem apreciar também a feira 

da família que oferece várias 

atrações como: gastronomia, 

artesanato, apresentação cul-

tural e espaço infantil.

O povo espera pela 

festa da virada, o réveillon 

2020 na Praça da Liberdade. 

Que se realmente for aconte-

cer, será anunciado pela pre-

feitura municipal.

Poder entregar mais de 10 mil 
brinquedos e ver o sorriso es-
tampado no rosto de tantas cri-
anças aqui em Goiânia foi uma 
realização pessoal pra mim! 
Tudo isso, graças ao trabalho de 
um ano inteiro realizado pela 
@ovg.org.br que, neste mês, es-
tá 
levando brinquedos para a cri-
ançada de todos os 246 municí-
pios goianos! Parabéns aos de-
mais envolvidos nessa corrente 
de solidariedade. Vamos juntos 
levar um natal mágico a cada lar 
do nosso belo estado de Goiás! 
#SomosTodosGoiás

Governador de Goiás 
Ronaldo Caiado 
entrega 10 mil 
brinquedos

"O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta segunda-feira (16) 
que o preço dos combustíveis 
está alto no Brasil e que o 
governo federal busca soluções. 
"Estamos fazendo o possível 
para baratear o preço do 
combustível porque reconhece-
mos que está alto no Brasil", 
disse o presidente ao deixar o 
encontro com o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
segundo a Folha de S.Paulo. Ao 
comentar o assunto, Bolsonaro 
falou sobre a diferença do preço 
na refinaria e o praticado na 
bomba. “Preço de combustível, 

lá na refinaria o preço está lá 
embaixo, ele cresce e fica alto 
por causa de quê? Impostos 
estaduais, ICMS basicamente", 
disse. O presidente ainda falou 
sobre quebrar o monopólio na 
distribuição para reduzir o 
preço. O presidente ainda 
afirmou que busca soluções com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e com o presidente da 
Petrobras, Roberto Castello 
Branco. Sem detalhar, outra 
m e d i d a  i n f o r m a d a  p o r  
Bolsonaro é simplificar a venda 
de etanol." Fonte: Gazeta do Povo

“Bolsonaro reconhece que preço 
do combustível está alto"

vídeo de uma adolescen-
te embriagada sendo car-Oregada por um policial 

militar foi divulgado após uma 
festa realizada pela Prefeitura de 
Corguinho, município localiza-
do a 99 km de Campo Grande, e 
gerou repercussão nas redes soci-
ais. O evento ocorreu no domin-
go (15) em comemoração ao ani-
versário da cidade e, segundo in-
formações, terminou com a ado-
lescente sendo socorrida em co-
ma alcoólico e um dos organiza-
dores presos.  Em nota, a 
P re fe i tu ra  Munic ipa l  de  

Corguinho lamentou o ocorrido 
e disse que foi um caso específi-
co e isolado da menor embriaga-
da. Ainda segundo a administra-
ção municipal, o evento não era 
custeado com recursos públicos 
e era proibida a entrada de bebi-
da que estavam sendo vendidas 
por comerciantes do município. 
A entrada da festa era 1 kg de ali-
mento não perecível que será des-
tinado a famílias carentes de 
Corguinho. Na nota, a assessoria 

Adolescente bêbada 
em festa de prefeitura 
Prefeitura Municipal 
de Corguinho 
lamentou o ocorrido 
e disse ser ter sido 
um caso isolado

do gabinete da prefeita explicou 
que foram nove dias em comemo-
ração ao aniversário da cidade e 
somente em um houve o proble-
ma. Quanto ao fato da prisão, ela 
ocorreu fora do evento.  Mas de 
acordo com a nota, serve de alerta 
para os pais, para quem comerci-
aliza bebida alcoólica e para qual-
quer pessoa que organize ou rea-
lize eventos.
 Fonte:Diário Digital
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SHOPPING
DA MODA

Rua Goiás,nº 93, em frente ao
 ( Bradesco) Tel : 361201171

Que os corações batam de amor e paz neste 
Natal e se encham de alegria no Cino Novo.  

Boas Festas aos Clientes e Amigos!

EDUCAÇÃO SUPERIORServiço de moto-táxi 
passa por adequação
em Cristalina

e acordo com legisla-
ção federal os servi-Dços de moto-táxi te-

rão que passar por adequação 
em todos os municípios bra-
sileiros. Como Cristalina não 
foge à regra, foi realizada uma 
reunião com vários profissio-
nais da atividade, onde o ins-
petor Santos Alves, coman-
dante da Guarda Municipal e 
s u p e r i n t e n d e n t e  d a  
Secretaria Municipal de 
Trânsito apresentou a legisla-
ção e esclareceu que o muni-

cípio tem a preocupação em re-
g u l a r i z a r  a  c a t e g o r i a .
“Foi criada uma comissão pa-
ra tratar do assunto e hoje esta-
mos aqui, dando os primeiros 
passos, ouvindo os profissio-
nais que atuam nesta impor-
tante área que presta serviços 
a centenas de cristalinenses to-
dos os dias”, afirmou Santos 
Alves, que deve se reunir no-
vamente com a categoria para 
que todas as medidas sejam to-
madas visando o aperfeiçoa-
mento do serviço digno e im-
prescindível para a comuni-
dade.

 curso de Agronomia 
é do tipo bacharela-Odo e dura em média 

cinco anos. Nos primeiros 
semestres da graduação, o 
aluno tem disciplinas mais 
básicas, como Matemática, 
Q u í m i c a ,  B i o l o g i a ,  
Informática e Estatística.

Depo i s  d i s so ,  o  
estudante passa a obter 
conhecimentos específicos 

da profissão, com disciplinas 
como: Engenharia Rural, 
E n g e n h a r i a  F l o r e s t a l ,  
C i ê n c i a s  d o  S o l o  e  
Agricultura.

É uma formação que 
conta com aulas práticas e 
atividades em campo.
Fonte:
https://www.guiadacarreira.
c o m . b r / g u i a - d a s -
profissoes/agronomia/

As inscrições que se iniciaram em 13/12/2019 terminam 
em 20/01/2020. Uma grande oportunidade para 
quem deseja fazer um curso superior.
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Julia Katerine – Flamengo
Instagram: @Juliakaterinne
Idade: 24 anos
Signo: Peixes
Cidade onde nasceu: Guarujá – SP
Profissão: Comerciante
Relacionamento: Namorando
Onde mora atualmente: Paraty RJ
Estuda / É formada em: Serviço Social
MEDIDAS
Altura: 1,63m
Peso: 62kg
Busto: 80cm
Cintura: 71cm
Quadril: 106cm
Sapato: 37
1 – Por que decidiu entrar no concurso?
Acompanho o concurso a anos, e nunca me faltou vontade de entrar, e quando 
surgiu, eu agarrei com todas as minhas forças.
2 – O que o “Crush” precisa ter para conquistar essa 
musa ?
Me aceitar como sou, ter um bom papo e gostar de viajar.
3- Uma coisa que só os seus amigos sabem sobre você ?
Que sou muito alto astral, extrovertida, brincalhona.
4 – Uma paixão na sua vida ?
Minhas sobrinhas
5 – Um jogador de futebol ?
Gabriel Barbosa
6 – Qual é o seu maior sonho?
Poder fazer mais pelas pessoas.
7- O que você sentiu quando soube que foi escolhida para ser musa do seu 
time de coração ?
Realizada e muito emocionada! Pois, sou Flamengo desde pequenininha, e 
sempre tive esse sonho!

Julia Katerine –  Musa do Flamengo



Rua 7 de Setembro, 169 
- Centro - Cristalina - Goiás                                                                    

3612-3741

Graia

         61 9 9121-6018           3612-5793

A MAIOR QUALIDADE COM O MENOR PREÇO DA CIDADE
CALÇADOS, CONFECÇÕES, CAMA, MESA, BANHO E RECÉM-NASCIDOPARCELAMOS SEM JUROS NOS CARTÕES

3612-3741

igante
deoiás

GG
GG

Neste Natal que a luz do amor e da 
paz brilhe ma sua casa, e o Ano Novo
traga muitos dias felizes e prósperos!

Neste Natal que a luz do amor e da 
paz brilhe ma sua casa, e o Ano Novo
traga muitos dias felizes e prósperos!

Top Cópias 
 RápidaGr aáfic AREGRAIA

Graia - 9.9121-6018 / 3612-5793

Deseja aos Clientes
Feliz Natal e

Próspero Ano Novo!
Que os corações batamde amor e paz neste
Natal e se encham dealegria no Cino Novo. 

Boas Festas aos Clientes e Amigos!

Que os corações batam de amor 
e paz nesteNatal e se encham de 

alegria no Ano Novo. 
Boas Festas aos 

Clientes e Amigos!

  

  

61 3612-4622 / 9.8644-3267      

Família Cabo Mendes 
e Supermercado 

Mendes desejam aos 
clientes e amigos Feliz 
Natal e um Ano Novo 

cheio de 
prosperidade, alegria 

e sucesso!

SUPERMERCADO MENDES


