
C LASSIFICADOS 02ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

ORAÇÃO DA CHAVE DE SANTO EXPEDITO
Graças vos dou, graças vos peço, graças receberei. E com 

esta oração da Chave de Santo Expedito, o meu corpo fecharei. 
Ó, Poderoso Santo Expedito, invencível na fé e amado soldado 
de Cristo! Permite que com a chave desta vossa oração que 
agora rezo com toda a confiança, eu consiga fechar o meu corpo 
a todos os males e deixá-lo aberto apenas para as graças de 
Deus. Humildemente te peço também que abras todos os meus 
caminhos e que me ajudes a alcançar a graça de que hoje tanto 
preciso. (Faça o seu pedido). Amém! Santo Expedito, peço-Te 
que me ajudes a conquistar o que peço. Prometo que divulga-
rei esta oração da tua chave, meu glorioso Santo Expedito, e 
estou certo que sob a vossa proteção e as bênçãos de Deus, 
ficarei invisível aos olhos dos meus inimigos, a inveja não me 
alcançará, estarei livre de todas as doenças, trabalho não me 
faltará, os demais assuntos da minha vida terão pronta e boa 
solução e a paz reinará na minha família. Amém!

Imóveis

VENDO ou troco chacri-
nha, localizada em Faxinal 
de Dentro, RSC-287, por 
casa na cidade, mais no 
centro. Fone: 99547-0527.

VENDO
Vendo carroceria madeira 6,5m, 

estado regular, R$ 3.500,00. 
Tratar através do fone: 99995-1207.

DOAÇÃO
Por motivo de mudança, a senhora Carmen Luci Keller 

deseja doar seu cachorro. Ele tem porte médio e é muito 
dócil. Está na rua Thomaz Gonzaga, 972, no centro de Vera 
Cruz (próximo da Luma Motos e Bicicletas). Contato pelo 
fone: 99905-9977.

ALUGA-SE 
Aluga-se casa com 3 quartos, 2° piso, pátio 

fechado, garagem para 2 carros na Avenida Nestor 
Frederico  Henn, 2843. Prédio da Oficina. Contatos 
c/ Jorge Sprenger pelo telefone: 99841-9917.

ALUGA-SE 
Aluga-se casa com 2 dormitórios, 2 banheiros 

e demais dependências. Pátio fechado, no bairro 
Leopoldina. Tratar c/ Dair pelo fone: 99653-4757.

VENDE-SE ter reno, 
117m comp. x 30m larg. 
Fone: 99634-6761.

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

A Associação dos Moradores de Vila Triângulo - AMO-
VIT - inscrita no CNPJ 07.771.626/0001-40, situada na Vila 
Triângulo, VERA CRUZ, RS, no uso de suas atribuições 
legais no Estatuto Social, CONVOCA todos os seus asso-
ciados e moradores do bairro para ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 
2018, na sede, no Ginásio Municipal de Vila Triângulo, 
sendo às 10h30min em primeira chamada e às 11h em 
segunda chamada, para a seguinte ordem do dia:

1º - Eleição do Presidente e diretoria para o ano de 
2019;

2º - Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2019;
3º - Assuntos Gerais.

Faça sua chapa e apresente no horário previsto. 
Desde já agradecemos a sua presença.

Pedro Severo da Silva, 
Presidente AMOVIT

Vera Cruz, 14 de dezembro de 2018.

VENDO 2 TERRENOS 
Vendo 2 terrenos lado a lado, medindo 

15x30 cada um. Ótima localização, frente leste.  
R$ 120.000,00. Direto com proprietário. Fone 
para contato: (51) 99788-6767.

ORAÇÃO DOS AFLITOS
Aflita se viu a Virgem Maria ao pé da cruz. Aflita 

me vejo. Valei-me minha mãe de Jesus. Confio 
em Deus com todas as minhas forças por isso 
peço que ilumine meus caminhos. Conceda-me a 
graça que tanto desejo. Faça o pedido e mande 
publicar no 3º dia. Observe o que acontecerá no 
4º dia. Agradece. A.M.F.

Anuncie aqui! Venha 
até a rua Jacob Blész, 38, e 
faça um bom negócio.


