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Campanha ‘Ano Novo Premiado’entregará
duas motos e 10 vales compras de mil reais
Ma riele M acha do
Da redação

Apa re cida
do
Taboado (MS) – A Associação Comercial (ACIAT) dará
início na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, às vi-

sitas aos comércios interessados em participar da campanha ‘Ano Novo Premiado’,
que sorteará duas motos 0 km
e 10 vales compras de mil reais.
O Presidente da entidade, José Carlos Hipólito,

contou que, a promoção vem
com novidades para diversificar e trazer movimento
ao comércio . “Qu er emos
impulsionar o comércio local
e a promoção ‘Ano Novo
Premiado’ é uma ótima opção, já que irá entregar duas
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motos e mais 10 vales compras no valor de mil reais
cada, que podem ser retirados em todas as lojas participantes, isso vai intensificar
o consumo, além de contemplar mais aparecidenses”,
destacou.

José Carlos informou
que o sorteio será realizado
no sábado, dia 7 de janeiro
de 2017. “O local do sorteio
ainda não foi decidido, mais
em breve dev emos informar”, adiantou. “Como foi
realizado nesse ano, o sor-

teio em janeiro proporciona
aos consumidores mais uns
dias para fazer suas comprar, e ter a chance de ganhar uma moto ou um vale
co mpr a”, r essalto u Jo sé
Carlos.
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Aparecida do Taboado volta a
ter leilões de gado regularmente

Caminhada “Passos que
Salvam” está marcada
para o dia 27 de novembro
Foto: Mariele Machado/Arquivo2015

Foto: José Ivo

Da re dação

Ma riele M acha do
Da redação

A pa r e c id a
do
Tabo ado (M S) – A camin h ad a “Passo s q u e Salvam” está marcada para o

Apa re cida
do
Taboado (M S) - A classe
dos produtores rurais esteve
reunida para prestigiar a realização do primeiro leilão promovido pela empresa Leilões
MS Taboado, na última quarta-feira (7), às 17 horas, no
recinto de Leilões do Sindicato Rural.
Depois de muitos anos
sem atividade o recinto volta
a receber pecuarista interessados na venda e compra de
animais para reposição, graças ao trabalho da Diretoria
do Sindicato Rural e dos empresários Salvador Bombig e
Marcel Melon proprietários
da emp resa Leilõ es MS
Taboado.

domingo, dia 27 de novemb r o , co m o o b jetiv o d e
conscientizar a população
sobr e os p rimeir os sin tomas do cân cer in fanto- juvenil.
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ACIP realizará sorteio da
Promoção
Comércio
Premiado na próxima sexta
Ma riele M acha do
Da redação

A ACIP (Associação
Empresarial de Paranaíba)
realizará na próxima sextafeira, dia 16 de setembro, o

MS terá primeiro
núcleo de inteligência
integrado do Brasil

sorteio da ‘Promoção 4 em 1,
Comércio Premiado 2016’,
que entregará quatro motos
Honda Zero Km, às 16h30, no
auditório da ACIP.

Ministro da Justiça e Cidadania Alexandre de
Moraes garante ao governador Reinaldo Azambuja
reforço na fronteira e medidas para desafogar sistema penitenciário em Mato Grosso do Sul.
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Foto: Assessoria

Loja Maçônica realizará
sorteio de carro 0 km

Lideranças estaduais prestigiam
inauguração de comitê da
coligação “Aparecida do
Taboado sempre em frente”
Da re dação

Aparec ida
do
Taboado (MS) – Lideranças
estaduais que ocupam cargos
no Senado Federal e
Assembleia Legislativa estiveram presentes no município no
último sábado, dia 3, quando

Foto: Ilustrativa

Ma riele M acha do
Da redação

Aparecida do
Taboado (MS) – A
Lo ja
Maçôn ica
Fraternidade n° 24 irá
realizar um almoço especial, com o sorteio
de um MobiEasy Fiat 0 km e
mais cinco televisores LCD
32 polegadas, no domingo, dia
11 de dezembro. O evento
terá início às 12 horas (BR),
no salão de festa da entidade.
O v ener ável mestre

Caderno A.p65

Notícias MS

da Loja, Quirino Theodoro
Muniz Lopes, explicou que
o almoço será realizado com
o objetivo de angariar fundos para ajudar nos projetos
sociais atendidos pela entidade.

Mato Grosso do Sul terá
um dos cinco núcleos de inteligência projetados pelo Governo Federal para reforçar a segurança e combater os crimes
de tráfico de drogas e armas
na faixa de fronteira. Em audiência no Ministério da Justi-
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ça e Cidadania, o governador
Reinaldo Azambuja foi informado pelo ministro Alexandre
de Moraes que o primeiro núcleo integrado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Polícia Civil será instalado em
Campo Grande.
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participaram de um ato político
que marcou a inauguração do
comitê de campanha da coligação “Aparecida do Taboado
sempre em frente”, que tem
como candidato à reeleição o
atual Prefeito José Robson, o
Robinho Samara.
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