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VENDO CASA
Casa de alvenaria de 100m², 3 quartos, 2 banheiros, gara-

gem para 2 carros e chapa. Terreno 12,5x40m. Localizada na 
Av. Nestor Frederico Henn, a 500m da prefeitura. Aceito como 
parte do pagamento casa de menor valor, terreno ou carro. 
Valor: R$ 275.000,00. Contato: (51) 99771-7461.

OPORTUNIDADE
Terreno com 18 metros de frente, na rua 

Tiradentes, ao lado do nº 210. Fone para 
contato: 99995-4900.

ÚLTIMA SEMANA
Com preços promocionais de R$ 75.000,00 por  

R$ 58.000,00 o lote, no Loteamento Primavera. A garan-
tia do excelente negócio. Informações com o proprietário 
Nelson Baierle pelo fone/Whats: 99996-1013.

Imóveis

ALUGA-SE apartamento 
no Centro, R$ 400,00, água 
inclusa. Fone: 3718-3908.

OPORTUNIDADE DE 
INVESTIMENTO R$ 125.000,00

5 terrenos com toda infraestrutura pronta, redes de 
água, luz, esgoto e escriturados, 12x30, totalmente pla-
nos. Visitas podem ser agendadas pelo fone 99896-2200.

ÓTIMO TERRENO 
Lot. Bela Vista, 13,25 de frente, 15,28 de fundos, 30m de 

comprimento, com calçamento, plano, pronto para receber a 
sua obra. Preço promocional à vista. Somente esta semana por 
R$ 54.000,00. Aceita-se AUTOMÓVEL, vale a pena conferir. 
Tratar pelo fone/WhatsApp: (51) 3718-1622 / 99660-7452.

TERRENOS
Próximos à antiga Rebelli, 12x30, com calçamento, 

prontos para construir. Preço promocial a partir de R$ 
53.000,00. Tratar pelo fone/WhatsApp: (51) 3718-1622 
/ 99660-7452.

ORAÇÃO À 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 tranquilidade, 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 aten-
didos. Mandar publicar no nono dia. P.M.

Anuncie aqui! Venha 
até o Nosso Jornal, na rua 
Jacob Blész, 38, e faça um 
bom negócio.


