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O ano termina. 
A sensação de 
felicidade. O 

sentimento é único. 
Esperança, novos 

tempos, novas 
oportunidades e tudo 

que a vida nos oferece. 
Neste momento 

sublime em que a vida 
parece ser uma grande 

festa. Nós queremos 
compartilhar com você 
nossa gratidão, nossa 
alegria e nosso prazer 

em poder construir 
uma história tendo 

você conosco. Em nome 
de toda nossa equipe, 

obrigado. 

José Rocha, Família e Funcionários!

São os 
votos da

Boas 
Festas e um 
Feliz Natal. 
Feliz 2016!

Não pare. 
Nunca desista. 

Caminhe sempre em 
direção ao seu objetivo. Permaneça 

confiante na sua determinação. 
Lembre-se. Deus estará sempre guiando 

os nossos passos. E no tempo 
programado por ele haveremos de 

conquistar os nossos sonhos. 

Um Natal de muito 
Amor e Paz.

SãO OS vOtOS dE 

REPARAUTO
ACESSÓRIOS
Bená e Funcionários!
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Que neste Natal 
possamos doar um 
pouco de cada um 
de nós e plantar o 
Amor e a Paz no 

coração das pessoas 
que estiveram ao 

nosso lado em 2015 
e vão estar conosco 

em 2016. 

Feliz Natal e 
Feliz Ano Novo é o que 

desejamos a todos. 

Equipe PAX SÃO JUDAS TADEU
SEgUrAnçA E TrAnqUiliDADE
A QuAlidAdE fAz A difErENçA!

Fones: 3247-3826 – 3247-1005 – 9976-3398
E-mail: lcemadeiras@live.com

rUA PArAgUAi, 76 – PArqUE inDUSTriAl iii AO lADO 
DO ClUbE DE lAçO PróXimO A AgrOSAl

bUriTiS
DESDE 2008 ATEnDEnDO

COSTA riCA E TODA rEgiÃO

São os votos da mADEirEirA E mArCEnAriA 
bUriTiS, luiz Carlos, Família e Funcionários!

Em 2015 partilhamos 
cada dia de sua vida.
fizemos questão de 
acompanhar você 
passo a passo em 
busca dos seus sonhos.

feliz 2016!

Nesse Natal e no Ano de 2016 
queremos estar presente em seu 
coração, em sua casa e no seu 
dia a dia novamente.Que deus 
derrame bênçãos de felicidadese 
de prosperidades com muita 
alegria pra você e seus familiares.

através de seu Proprietário
e Funcionários

São os votos do

HOSPITAL DAS 
BATERIAS
AUTO ELÉTRICA, 

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 

Quando estamos doentes, tudo que queremos 
é a recuperação. Quando estamos cansados 
tudo que desejamos é o repouso. Quando 
começamos um ano tudo que queremos é 
terminá-lo bem. Eis esse momento. Talvez hoje 
até você tenha sérios problemas a resolver. Mas 
esse Natal chega com força para fortalecer a fé 
e dizer: há um pai maior. Único, celestial que 
pode fazer muito por você. Confie, confie mais, 
acredite. Você é filho desse pai. 

É o que desejamos a você.

Vitórias
e um Feliz Natal. 

São os votos da

É Natal. 
É tempo de sorrir, de cantar, de sonhar com no-

vos objetivos. Que neste Natal todos possam 
comemorar um novo tempo de paz, harmonia 

e muita alegria. Que as pessoas se unam no 
amor de Cristo e semeei o Amor fraternal. 

Feliz NAtAl.
Feliz ANo Novo!

ProPrietário e 
FuncionárioS

RISCO
ZERO

EQUIPAMENTOS 
DE PREVENÇÃO, 

PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA
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São os votos da 

2015 foi um ano de muitos desafios, mais 2016 está chegando e 
promete novas oportunidades de crescimento e realizações.

Desejamos um Feliz Natal e que o Ano Novo 
seja de muitas conquistas, amor e felicidades.

Boas Festas! 

Márcio Carrijo Oliveira, Família e Funcionários

AGrOSAl
SAl MiNErAl e rAçÕES

Natal é tempo de paz, 
alegria, esperança, 
tempo de solidariedade 
e de amor.
Nós, do Salão 
Madalena que 
fazemos o melhor por 
sua vida, cuidando 
da sua aparência 
estando sempre 
prontos para lhe 
atender, seja hoje, 
amanhã e sempre 
desejamos um 
bom Natal que 
em 2016 renasça 
a esperança de 
tempos melhores. 

Boas Festas!
São os votos do

aos clientes e amigos de Costa 
Rica e municípios vizinhos; das 

Fazendas e de toda região.

Salão
Madalena

Salão
Madalena

Chegamos ao final de 2015. Muito foi realizado até aqui! Que seu Natal 
seja um verdadeiro milagre de alegrias ao lado das pessoas que você mais 

ama.  Desejamos que Deus derrame verdadeiros remédios de bênçãos 
em 2016 com muita luz, prosperidade, sucesso e muita paz. 

aos ClieNtes e aMigos!

são os Votos Da

Feliz 2016! 
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COUNTRY & CIA.

Façamos da nossa fé a estrada
segura para nossos passos durante 
os dias do novo ano de 2016 que vai 
começar.  Que Jesus, em sua infinita 
bondade abençoe os nossos propósitos 
e nossas vidas. Que tenhamos 
sempre muita comida, fartura, 
saúde, felicidade e amizades. 

São os votos da 

Dona Maria, Zé Gordo, Família e Funcionários aos Clientes e Amigos

Feliz Natal 
e Próspero 
Ano Novo!

Comida Caseira
Bom Gosto
Comida Caseira
Bom Gosto

Família e 
Funcionários 
aos clientes 
e amigos! 

Viva a vida com mais amor 
no coração. Assim você 
sentirá o retorno do bem que 
o universo lhe dará. Creia 
em Deus e nada lhe faltará. 
Que o menino Jesus nos 
mostre sempre o caminho
do Amor e da Paz. 

São os votos do

FEIRÃO DE MÓVEIS 
USADOS GAROTINHO

Feliz Natal. 
Feliz Ano Novo!

Aos amigos, 
clientes, parceiros 
e fornecedores, 
desejamos um 
Feliz Natal e um 
Ano Novo repleto 
de realizações. 

Boas Festas!Boas Festas!
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e

Direção e Funcionários!

Unidas servimos mais!

Em 2015, sentimos muito 
orgulho em poder lhe 
servir. As nossas 
farmácias estiveram 
lado a lado das suas 
conquistas e emoções.

Que o seu Natal seja um 
grande momento para que 
o menino Jesus traga suas 
bênçãos sobre você e seus 
familiares. Iluminando seus 
caminhos com muita luz.

E que o ano de 2016 seja 
um grande presente para a 
realização dos seus sonhos. 

natal é tempo de reflexão e de 

esperança... com ele nós sonhamos 

com dias melhores e acreditamos que 

é possível viver feliz... Desejamos que 

o Ano novo seja de muita alegria, paz 

e realizações, que você possa atingir 

cada objetivo ao nosso lado... 

BETINHO 
AUTO PEÇAS E 
ACESSÓRIOS 
aos seus Clientes e Amigos

São os votos de 

HOJE

EM BrEvE

Feliz Natal! 
Feliz Ano Novo!
Feliz Natal! 
Feliz Ano Novo!

2016 já se aproxima... 
No ano de 2015 vivemos 

momentos verdadeiros, realizamos 
com você grandes projetos. Que 
nos próximos 365 dias você viva 
tudo que a vida tem de melhor. 

Juntos desejamos que 2016 
possa ter os mesmos caminhos 
e melhores, sinta os detalhes de 

cada momento e, principalmente, 
o prazer de celebrar todos os dias 

o milagre de ser, existir e viver. 

Equipe

Conte sempre conosco! 
A Você nossos agradecimentos 

pela preferência e votos de um Feliz 
Natal e próspero Ano Novo!   
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VErEADOr 
JUVEnAl DA

FArmÁCiA
a todas às famílias!

Natal é Cristo que nasce e Ele nasce 
um bebê. Jesus é um lindo menino. 
terá ainda que aprender a andar, 
falar. Seus dentinhos irão nascer. Jesus 
menino irá aprender com José o dia a 
dia do trabalho. Aprender os primeiros 
passos com Maria. Humildemente 
assim ele o fez. Aprender como o ser 
humano para nos ensinar o maior de 
todos os seus mandamentos.  
Amor como humildade. 
E nessa simplicidade deu 
a solução para todos os 
problemas do mundo. 
Seria tudo tão diferente se 
toda humanidade seguisse 
esse caminho. Que no Ano 
Novo o coração do homem 
sinta essa verdade. 
E começa agora no Natal. 

Boas Festas!

São os votos do 

SÃo oS votoS DA 

NeSte NAtAl De 2015 NoSSA PANiFiCADoRA teM o PRAzeR De 
CoMPARtilHAR NoSSoS votoS De FeliCiDADe e AGRADeCiMeNto 

PoR tUDo QUe DiviDiMoS CoM voCÊS. DeSeJAMoS eM 2016, 
MUito SUCeSSo e PRoSPeRiDADe eM SUA viDA. QUe NeSte Novo 
ANo QUe Se iNiCiA eM 1º De JANeiRo PoSSAMoS PRePARAR o PÃo 

NoSSo De CADA DiA CoM MUitAS BÊNÇÃoS e FeliCiDADe. 

Feliz 2016! 
Dona CiDA, 
senhor 
AlCiDeS, 
vANDo, 
DAiANe, 
FAMÍliA e 
FUNCioNÁRioS 
aos ClieNteS 
e AMiGoS!

Panificadora A Favorita

Feliz Natal e
Excelente 2016!

Clientes e Amigos.
Encerramos mais um ano de muito trabalho 

com muitas conquistas e alegrias.
Desejamos que o Natal traga paz e ilumine nossos 

corações para continuarmos nossa parceria Pensando 
em Você, servindo e viajando nesta caminhada.

Desejamos ainda que os desafios do próximo ano de 
transformem em oportunidades de crescimento e 

realizações, que o ano seja repleto de vitórias e a nossa 
parceria seja sinônimo de sucesso!

Mais de dois mil anos a estrela de Belém 
anunciava a boa nova. Nascia o menino 
Cristo. Nascia a esperança, um novo tempo, 
uma aliança inquebrantável entre o homem 
e Deus. O perdão foi fortalecido, o amor foi 
eternizado e a vida ganhou força. É essa 
mesma força que nos move a celebrar mais 
um Natal de esperanças e amor. 

São os votos da 

REAL PAX SANTA RITA, 
Diretores e Funcionários!

Boas Festas e 
os nossos sinceros 
agradecimentos 
por ter estado conosco 
neste ano que finda. 

Boas Festas e 
os nossos sinceros 
agradecimentos 
por ter estado conosco 
neste ano que finda. 



LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 

CLÍNICAS 

OSWALDO 
CRUZ

 DrªCida, 
Família e 

Funcionários.
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Que neste Natal você seja feliz a 
cada instante. Que suas vontades, 
sonhos e desejos sejam realizados. 

Feliz Natal. 
Que o Ano Novo possa 

trazer muitas alegrias 
para todos nós. 

São os nossos desejos.

NutriçãO E 
PrOtEçãO dE 

PlANtAS,
Diretores e 

Funcionários

essa é a magia do natal. Parece mesmo 
que nesta época do ano tudo fica mágico. 
Mas como somos seres viventes, sabemos 
que mágico é poder todo dia abraçar um 
filho. Poder ter uma família, amigos. 
ter essa vida que mesmo em meio à tantos 
problemas é tão especial. Hoje queremos 
agradecer a Deus por esta experiência 
maravilhosa. e um obrigado a você por ter 
sido nosso cliente e amigo neste ano.
o compromisso com o seu crescimento é o 
que nos move. É dele que vem o estímulo 
para inovar e progredir, levando para sua 
lavoura maior desempenho e produtividade.
e não vai ser diferente em 2016.
Porque, com o campo, avançamos sempre.
Boas festas e ótimas colheitas. 
Desejamos a você muitas felicidades 
e um ano repleto de coisas boas.

São os votos da

“vamos plantar 
confiança e 
colher grandes 
resultados”!

São os mais sinceros votos da 

Cido, terezinha, família e 
funcionários aos Clientes e Amigos

Nesta pausa de festas natalinas, elevamos a Deus os nossos corações e 
pensamos com carinho e admiração em todos aqueles que de uma forma ou de outra 

cooperaram conosco no ano que se finda. A todos, nosso agradecimento. 
Que em 2016 possamos estar reunidos mais vez em busca de sonhos realizados.

Feliz Natal,
Feliz Ano Novo!

CHURRASCARIA E 
RESTAURANTE PALOMA
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o sol nasceu todos os dias deste ano 
e quando não, as nuvens majestosas o 
encobriram trazendo ares diferentes. 
o dia a dia foi acontecendo. Pelo ano 
agora aos amanheceres, você acordou 
e foi à luta e venceu. chegamos ao fim 
de mais um tempo de experiências. 
obrigado Deus por tantas coisas boas e 
até mesmo as ruins. Afinal serviram para 
a aprendizagem. obrigado pai pelos 
momentos maravilhosos que tivemos 
ao lado de tantas pessoas especiais. 
obrigada a você cliente, 
colaborador, amigo. 

Feliz 
e santo 
Natal a 

você e sua 
família. 

São os votos da 

Se neste Natal você ficasse frente à frente com 
Jesus Cristo, o que você diria a Ele. Talvez hoje 
não teremos palavras, talvez hoje não teríamos 

coragem, talvez hoje não saberíamos o que 
dizer. Mas é justamente para esse encontro que 
todas as religiões cristãs preparam o seu ano. E 
a sua fé como está. Quer um ano novo melhor. 
Então comece fortalecendo seu contato com o 

maior de todos os seres. O criador. 
Fé inabalável é o primeiro passo para a 

conquista das grandes vitórias. Conte conosco 
e com nossos melhores agradecimentos. 

Boas Festas e um 
Feliz Ano Novo!

São os votos da 

FARMÁCIA ORIENTE, 
FAMÍLIA E FUNCIONÁRIOS!

Este foi um ano de alegrias, tristezas e realizações. Mas o mais 
importante é refletir sobre os acontecimentos, a jornada do dia a dia e, 
concluir ao final, que tivemos um saldo de crescimento e aprendizado.

Agradecemos a todos os Trabalhadores e Trabalhadoras 
nas Indústrias do Açúcar, Etanol e Bioenergia de Costa Rica 

e Chapadão do Sul por mais um ano de cooperação, 
confiança e união, mostrando o quanto somos fortes.

Desejamos que este Natal seja o início da construção de um
 caminho de amor, alegria e de esperança, e que em 2016 as 

conquistas sejam muitas em prol de nossa classe Trabalhadora.

Feliz Natal e um ano Novo cheio de saúde, 
prosperidade, Paz e realizações infinitas!

São os votos da Diretoria e Associados ao 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DO AÇUCAR, ETANOL E BIOENERGIA 

DE COSTA RICA e CHAPADÃO DO SUL

A OFICINA e o AUTO 
PEÇAS OLIVEIRA

Feliz Natal, 
Boas Festas 
e um ótimo 
Ano Novo! 

deseja aos clientes e Amigos um Feliz natal e que todos em união 
com a família, possam sentir mais fortalecidos no amor e tenham 

os seus caminhos transformados e seus sonhos realizados.  
Agradecemos sua preferência, sua amizade e confiança 

dedicada a nós durante o ano de 2015 e para 2016 desejamos 
que Deus derrame bênçãos de prosperidade para você e
 seus familiares; que no novo ano possamos compartilhar 

juntos novas conquistas e novas oportunidades. 

CASACENTER 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Direção e Funcionários!
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através de sua Proprietária Maura, Família e Funcionários!

Natal tempo de luz e muita alegria.
Momento que nos mostra que todos os nossos sonhos podem se realizar. Acreditar num amanhã 
melhor, faz com que nós, que alimentamos você, possamos ajudar você a descobrir que o ano 
novo poderá ser muito feliz para quem tem coragem de sonhar e acreditar num mundo melhor.
Que Deus lhe conceda em 2016 um ano de muitas bênçãos e felicidades. 

Comida Caseira MD
Saborosa e Deliciosa
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Um Natal de muitas alegrias. É o que desejamos a todos os nossos 
clientes e amigos. E que em 2016 possamos continuar juntos. 

Unidos pela confiança e amizade que construímos durante o ano que 
termina. Um natal de muita Paz. Um Ano Novo de sonhos realizados!

Lojas em Costa 
Rica, Chapadão do 
Sul e Chapadão do 
Céu (GO), através 
de seus Diretores e 

Funcionários!

Votos da

Há mais de 20 anos no

Coração da Cidade!

o natal chegou… É tempo de amizade 
de muita animação… tai a alegria que você

tanto esperou… e a turma da cidade está sempre 
com você em primeiro lugar… Alegria, 
o papo, a música e muita informação… 

LocutoreS: Silvestre de castro, Mary Garcia, Debóra Veloso, 
Fabiano oliveira, claudiney Montani, Paulo Júnior, Diana Dutra, 

Antônio rodrigues, Anderson Dias, Vanderson Santos, Baraldi, 
Jota nogueira e Gordo do Lôlô e Silvana Ferreira; 

eQuiPe De APoio: Marizete e Manoelzinho; 
DiretoreS SÓcioS: Aleida, Laércia, 

Luciana e Juninho; 
DireÇÃo GerAL: 

eduardo 
cannazzaro

Boas Festas! Feliz Ano Novo!... 

Com você em
1º lugar
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São os votos de 

BARATEIRA TINTAS e de 
A BARATEIRA MODAS

Proprietários e Funcionários!

A BARATEIRA MODAS

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo! 

Nós, de BARATEIRA TINTAS e de A BARATEIRA 
MODAS – desejamos a você os melhores votos 

de paz, saúde e felicidades. Que nesse final e início 
de ano você  possa somar todas as alegrias e 

dividir seu entusiasmo de ser feliz.
Somos privilegiados porque contamos 

com sua amizade, apoio e confiança.
A nossa meta é oferecer sempre o melhor.

Aos clientes, amigos e familiares elevamos o 
nosso carinho, nosso muito obrigado pela 

preferência e desejamos boas festas.

Reconheça apenas o bem. Fale somente 
de coisas boas. E pense positivamente. 

Mantenha-se sereno. Haja com equilíbrio. 
E tenha a certeza de que assim se fará 

tudo de maneira sábia e vitoriosa. 
Que este Natal seja repleto de luz e de Paz. 

Ailton Amorim Torres, Família e Funcionários!

S ã o  o S  v o t o S  d o

Feliz Natal e 
próspero Ano Novo!

Chegamos ao final de mais um ano. Passamos por momentos de alegrias 
e muitos obstáculos foram superados. Agora é hora de confraternizar na 
expectativa de um Novo Ano, com esperanças de grandes realizações.

Que neste Natal as famílias sintam mais fortes. Que sejamos iluminados pelas luzes da PAz, 
da UNiÃo e da SoliDARieDADe, transformando os nossos dias, em dias de felicidade.

É tempo de refazer planos e retomar o caminho para nossa cidade 
ficar cada vez mais Próspera e o povo cada vez mais feliz.

É tempo de PAz, é tempo de um futuro venturoso. 
Que as festas Natalinas sejam de FRAteRNiDADe em todos os lares, 
e que em 2016 as famílias estejam unidas pela PAz e pelo AMoR.

Mensagem do 

Prefeito ildOMAr CArNEirO fErNANdES 
e da Vice-Prefeita SiMONE

Feliz Natal, 
Feliz e abeNçoado

 aNo Novo.

Avenida José ferreira da Costa, 264 - Centro

A nossa Sorveteria fez em 2015 
momentos de verdadeiro prazer e 

sabores. Esperamos que neste Novo 
Ano, você possa realizar todos os 

caminhos em busca da sua felicidade. 
Nós desejamos à você, saúde, 
sucesso e grandes conquistas.

Aldair, Luciana, Família e Funcionários

São os votos da

Boas Festas e 
Feliz 2016! 



São os votos dos Diretores e 
Funcionários do SinDiCATO DOS 

TrAbAlHADOrES 
E TrAbAlHADOrAS rUrAiS 

ASSAlAriADOS DE COSTA riCA. 
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Negócios, compras, vendas. A rotina da empresa não 
teria vida senão contasse com pessoas. 

É por isso que neste linear de um Ano Novo queremos 
agradecer de coração a você que construiu o ano 
conosco. Contou com nossos produtos e serviços. E 

agora expressamos a nossa certeza no sentido maior 
do Natal. A vida eterna. O laço de amor entre deus e 
o homem. Celebre tudo isso e entregue seu coração 
cheio de amor e fé ao pai celestial e tenha a certeza 

de um Ano Novo de múltiplas conquistas. 

São os votos de

BIRA PNEUSBIRA PNEUS
Diretores e funcionários

Boas Festas!
Feliz Ano Novo!

a conquista dos nossos objetivos depende 
da união, da amizade e da sabedoria, com 
as quais conduzimos os nossos negócios. 

esperamos conta sempre com a sua 
preferência. agradecemos a oportunidade que 
você amigo cliente nos oferece dia após dia, 
quando nos coloca ao seu lado na realização 

de seus objetivos e metas.

equipe 

JaPoNÊs 
BoMBas e BiCos 

iNJetoRes, 
Família e 

Funcionários!

a toDos uM PRósPeRo 

aNo NoVo!

Feliz Natal e próspero 
Ano Novo a todo nosso quadro 
social, parceiros e comunidade.

Feliz 2016!!!

Natal é um momento doce e cheio de significados para 
nossas vidas, tempo de repensar valores, de ponderar sobre a 
vida e tudo que nos cerca, é tempo de refazer planos, traçar 
metas, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para 

uma vida cada vez mais prospera e feliz.
todo Ano Novo é hora de renascer, de florescer, de viver de 

novo, teremos outras 365 oportunidades de dizer a vida que 
de fato queremos viver em paz e sermos prósperos e felizes.
Aproveite o ano que está chegando para realizar todos os 

seus sonhos e alcançar suas metas.

Um ano Novo vai chegando de mansinho. Quem o conduz é o 
Natal. A nossa mensagem é para que nos próximos 365 dias 
você viva tudo que a vida tem de melhor. espeite o próximo. 
Sinta os detalhes de cada momento e principalmente o 
prazer de celebrar todos os dias o milagre de ser, existir, 
viver. Conte sempre com a gente. 
A você os nossos agradecimentos 
pela preferência.

MV VEICULOS 
e equipe

 E os votos de um Feliz Natal 
e próspero Ano Novo. 


