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AGRADECIMENTO
A Nossa Senhora Aparecida por graça alcan-

çada. Orai e agradecei. R.J.S.

LOTEAMENTO PRIMAVERA
25% de desconto nos terrenos, serão poucos 

lotes, em Vera Cruz, Centro. Informações com o 
proprietário fone/Whats 999961013, com Nelson.

IMÓVEIS

DIVERSOS

C O N S Ó R C I O  c o n -
templado p/ imóveis R$ 
370.000,00, entrada R$ 
32.000,00. Aceito carro. (51) 
9 9919-1377.

HOFF VENDE - Exce-
lente terreno no Loteamen-
to Reserva dos Bosques, 
ruas calçadas, 14,90 frente, 
posição solar frente leste, 
apenas R$ 69.000,00. Apro-
veite! 37182000-998962200

HOFF VENDE - Ampla 
alvenaria de esquina pró-
ximo ao Ministério Público 
e Banrisul, em Vera Cruz. 
3 dormitórios, 2 salas, ba-
nheiro, ampla cozinha, ga-
ragem para 2 carros com 
churrasqueira e lavabo, 
edicula com banheiro, terre-
no todo fechado com muro 
e grades. R$ 424.000,00 
-37182000-998962200.

VAGA para laminador de 
fibra de vidro. Tratar fone: 
99664-7007.

VENDE-SE milho. Tratar 
fone 3798-6020.

VENDEM-SE terneiros(as) 
cruza Angus. 9 8060-5031.

TERRENO NO CENTRO
Vende-se terreno no centro, tamanho 

14,30x87mts. Valor R$ 150.000,00 à vista. Fones 
de contato 99992-5738 ou 99919-6984.

PINTURAS RESIDENCIAIS
Pinturas residenciais com orçamento gratui-

to, serviço profissional. Contatos pelos fones: 
99869-0212 e 9 9867-7886.

VENDE-SE
Uma área de terras com 18,7 hectares, com 

açude e uma tecedeira de duas varas,  localizada 
em Linha Floresta. Tratar pessoalmente ou pelo fone 
99816-8463 com Elíbio Lotário Mueller.

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! Permita 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!

CLUBE CENTRAL VERA CRUZ
Clube Central Vera Cruz promove baile neste 

sábado, dia 9 de fevereiro, com as Bandas Geração 
3 e Arte Livre, a partir das 23h30min. Com segurança 
dentro e fora do salão. Venha dançar, você vai gostar!

HOFF VENDE - Terreno 
central próximo à escola 
Imigrante, 882m², plano. 
R$ 150.000,00 37182000-
998962200.

ALUGA-SE casa no cen-
tro. 9 9812-9802.

VENDE-SE geminado 
novo, c/ chapa. 9 9812-
9802.

ANUNCIE e tenha bons 
resultados. 3718-3400, 
Whats 99701-9748.


