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Serviços
 OFEREÇO-ME para 

fazer faxina. 99530-9006.

ALUGA-SE 
SALA COMERCIAL

Aluga-se sala comercial na rua Jacob Schneider, 
229, próxima a Arcido Auto Peças. Tratar com Dair pelos 
fones 99653-4757 ou 3718-1052.

CLUBE CENTRAL VERA CRUZ
Clube Central Vera Cruz promove baile neste 

sábado, dia 9 de março, com Jair de Castro e Banda 
Chama, a partir das 23h30min. Com segurança dentro 
e fora do salão. Venha dançar, você vai gostar!

EXCELENTE OPORTUNIDADE
Vendo duas salas comerciais juntas na rua 

Roberto Gruendling, terreno amplo com área para 
estacionamento. R$ 390.000,00. Fone: 99656-
9119. Creci: 13.475.

VENDO DUPLEX
Vendo duplex seminovo, próximo ao ginásio do 

Bom Jesus. R$ 120.000,00. Fone: 99656-9119.  
Creci: 13.475.

Animais
VENDEM-SE um touri-

nho Angus e terneiros (as). 
Fone: 99905-1254.

VENDO junta de mulas  
por R$ 5.000,00. Mansas, 
para qualquer pessoa tra-
balhar. Fone: 99608-8860.

CASA 6X8
Madeira beneficiada para casa de eucalipto. 

De 2ª linha por R$ 6.240,00 e de 1ª linha por  
R$ 12.306,00. Serraria Vera Cruz, entre em con-
tato pelo fone 99996-1013 com Nelson.

SERRARIA VERA CRUZ 
| Parede de 3ª linha: R$ 18,00 (m²); | Parede e assoalho de 

2ª linha: R$ 26,00 (m²); | Parede e assoalho de 1ª linha: 
R$ 38,00 (m²); | Parede deitada de 1ª linha: 

R$ 38,00 (m²) à vista; e de 2ª linha: R$ 26,00 (m²).    
Fones: 3718-1512 e 99996-1013, com Nelson.

   TERRENOS NO 
LOTEAMENTO PRIMAVERA

Últimos lotes com desconto: de R$ 78.000,00 por  
R$ 58.000,00. Preços válidos até a conclusão do Loteamento. 
Informações com o proprietário pelo fone/Whats 99996-1013, 
com Nelson.

MATO DE EUCALIPTO
Compro mato de eucalipto para toras: eucalipto 

branco acima de 18 anos, eucalipto vermelho acima 
de 50 anos, preferência que seja em grande quanti-
dade. Serraria Vera Cruz, 99996-1013 com Nelson.

Anuncie aqui! Venha 
até a rua Jacob Blész, 38, 
e faça um bom negócio. 
Descontos especiais para 
assinantes. ORAÇÃO DA CHAVE DE SANTO EXPEDITO

Graças vos dou, graças vos peço, graças receberei. E 
com esta oração da Chave de Santo Expedito, 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 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 divulgarei 
esta oração da tua chave, meu glorioso Santo Expedito, 
e estou certo de 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!


