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GEMINADO
Geminado em fase de acabamento, 52m², situado no 

Loteamento Bela Vista, com bastante pátio, estrutura de laje 
e telha de barro. Vale a pena conferir. Preço: R$ 118.000,00. 
Tratar pelo fone/Whats: 3718-1622  / 99670-6856.

TERRENO
Terreno no Loteamento Bela Vista, 13,25 de frente, 15,28 

de fundos, 30 metros de comprimento, com calçamento, plano, 
pronto para receber sua obra. Preço promocional à vista so-
mente esta semana, de R$ 68.000,00 por R$ 52.000,00, vale a 
pena conferir. Tratar pelo fone/Whats: 3718-1622 / 99670-6856.

INVESTIDOR
Lindos terrenos na área nobre da cidade de 

Vera Cruz, no Loteamento Primavera. Lotes de  
R$ 75.000,00 por R$ 58.000,00. Poucas unidades. 
Fone: 99996-1013, com o proprietário Nelson Baierle.

VENDEM-SE PORCOS
Vendem-se porcos brancos e gordos. Tratar 

através do fone 99832-2225 com Irineu Mueller 
ou em Linha Henrique D’Ávila.

ORAÇÃO A NOSSA
SENHORA APARECIDA
 Ó Incomparável Senhora da Conceição Apa-

recida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada 
dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos, 
livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso 
Santíssimo Filho, meu redentor e Querido Jesus 
Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim e a minha 
família das doenças, da fome, assalto, raios e outros 
perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora 
dirige-se nos em todos os negócios Espirituais e Tem-
porais. Livrai-nos das tentações do demônio para que 
trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de 
vossa puríssima Virgindade e o preciosíssimo sangue 
de vosso Filho, vos possamos ver, amar, e gozar da 
eterna glória, por todos os séculos. Amém! P.E.M.

PROMOÇÃO
Promoção de madeira beneficiada para casa, 

6x8, apenas 2 unidades. Contato pelo fone 99996-
1013, com Nelson.

CONSAGRAÇÃO A
NOSSA SENHORA

Ó minha Senhora, ó minha Mãe! Eu me ofereço 
todo a vós. E em prova de minha devoção para 
convosco, eu vos consagro, neste dia, os meus 
olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu 
coração e todo o meu ser e porque assim sou 
vosso, ó incompáravel Mãe. Guardai e defendei a 
mim e a minha família como coisa e propriedade 
vossa. Amém. A.S.S.


