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Serviços

OFEREÇO-ME p/ faxinas, 
doméstica e cuidadora de ido-
sos e crianças. 98017-5951.

SERRARIA VERA CRUZ 
Madeira beneficiada para casa 6x8: 

de 2ª linha - R$ 6.246,00; 
e de 1ª linha - R$ 12.306,00.

Fone: 99996-1013 com Nelson.

CRÉDITO DE CAMINHÃO 
LIBERADO

R$ 164.541,00 com 9 pagas de R$ 1.892,22, estudo 
troca. Telefones: (51) 3597-1474 ou (51) 99739-6368.

CRÉDITO DE CAMINHÃO 
LIBERADO

R$ 213.571,75 com 6 pagas de R$ 2.456,08, estudo 
troca. Telefones: (51) 3597-1474 ou (51) 99739-6368.

CRÉDITO DE IMÓVEL 
LIBERADO

R$ 170.000,00 com 7 pagas de R$ 1.222,74, estudo carro 
como entrada. Compra, reformas, rural ou capital de giro. 
Telefones: (51) 3597-1474 ou (51) 99739-6368.

CRÉDITO DE IMÓVEL 
LIBERADO

R$ 285.532,50 com 10 pagas de R$ 1.935,28, estudo 
carro como entrada. Compra, reformas, rural ou capital de giro. 
Telefones: (51) 3597-1474 ou (51) 99739-6368.

VENDEM-SE 
Vendem-se trator Massey Ferguson 265 e um 

disco arrastão 28 lâminas da marca Tatu. Fones 
para contato: 99752-6234 ou 99612-3229.

EXTRAVIO DE BLOCO 
DE PRODUTOR

Inscrição 156/1057603, talão nº P 156 408801, 
em nome de Silone Teresinha Back.

ASSEMBLEIA GERAL DA 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, 

ESPORTIVA E RECREATIVA 
LOS REFUGOS

Ficam os associados da Associação Cultural, 
Esportiva e Recreativa Los Refugos convocados a 
comparecerem à Assembleia Geral, a ser realizada 
no dia 17 de março de 2019, às 18 horas em primeira 
chamada e às 18h30min em segunda chamada, na 
Rua Alvarenga, 383, na cidade de Vera Cruz, RS, 
que terá a seguinte ordem do dia:

1 – Eleição e posse da diretoria;
2 – Outros assuntos de interesse da Associação.

Jeyson Rosa
Presidente

Vera Cruz, 26 de fevereiro de 2019.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SETE DE JUNHO

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação Comunitária Sete de Junho, CNPJ Nº 
14.224.698/0001-33, com sede na localidade de Linha Dona 
Josefa, Município de Vera Cruz-RS, convoca todos os seus 
associados quites com a tesouraria para Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se na sede da Associação, no dia 29 de 
março de 2019, para eleição da nova diretoria.

Em primeira convocação às 19h30min, com a presença 
de 50% dos associados em condições de votar e em segunda 
convocação às 20 horas, com qualquer número de membros 
presentes em condições de votar, para a seguinte ordem do dia:

1 - Apreciar e votar as contas referentes ao período do 
mandato;

2 - Eleger e empossar os membros da diretoria;
3 - Eleger e empossar os membros do conselho fiscal;
4 - Assuntos gerais.
De acordo com o estatuto social (Art. XXI) as inscrições 

de chapas para concorrer à diretoria para o ano de 2019/2021 
devem ser feitas até 22 de março de 2019 e entregues em 
envelope fechado para o atual presidente.

Valmor Juares Gewehr
Presidente da Associação

Vera Cruz, 26 de fevereiro de 2019.

TERRENO DIFERENCIADO
Terreno com frente para os dois lados da rua, 

com opção de 6 geminados, no Loteamento Pri-
mavera. Informações com o proprietário Nelson 
pelo fone/Whats 99996-1013.

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

ORAÇÃO A NOSSA 
SENHORA APARECIDA

Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, 
Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecado-
res, 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 dirija-se a nós em todos 
os negócios Espirituais e Temporais. 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! B.L.


