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TERRENO
Loteamento Bela Vista, 13,25x30, com calçamento, plano, 

pronto para receber sua obra. Preço promocional à vista por 
R$ 52.000,00, vale a pena conferir. Tratar através dos fones/
Whats: 3718-1622 / 99561-6195 / 99612-8183 / 99992-5588. 

TERRENOS
Próximos a antiga Rebelli, 12x30, com calçamen-

to, prontos para construir. Preço promocional a partir 
de R$ 53.000,00. Tratar pelo fone/Whats: 3718-1622 
/ 99561-6195 / 99612-8183 / 99992-5588.

AGRADECIMENTO
Agradeço por uma graça alcançada à Nossa 

Senhora de Fátima. C.C.S.

EXTRAVIO DE BLOCO
DE PRODUTOR

Inscrição 156/1067030, talão nº P 185 236641
P 185 845701  | P 188 513361
P 188 973781 | P 190 137391 

em nome de Gilnei Julhano Hoff.

INVESTIDOR
Últimos terrenos com preços promocionais, de 

R$ 75.000,00 por R$ 58.000,00, no Loteamento 
Primavera, bairro Centro, Vera Cruz. Informações 
com o proprietário Nelson pelo fone 99996-1013.

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. M.S.A.

ORAÇÃO A SANTA CLARA
Pela interseção de Santa Clara, o Senhor todo 

poderoso abençoe-me e proteja-me. Volte para mim 
os seus olhos misericordiosos, dê-me paz e tranquili-
dade, derrame sobre mim as suas copiosas graças e, 
depois dessa vida, aceite-me no céu em companhia de 
Santa Clara e de todos os santos. Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, Amém. Fazer os pedidos à 
Santa Clara, um de negócios e dois impossíveis. Deixe 
queimar no nono dia. Mesmo sem fé, os pedidos serão 
atendidos. Mandar publicar no nono dia. L.P.


