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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PTG Orelhanos do Rio Grande, nos termos do Esta-
tuto Social, através de seu Patrão, convoca seus associa-
dos para a realização de Assembleia Eletiva, a se realizar 
no próximo dia 20 de agosto de 2019, às 20 horas, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:

01 - Prestação de contas da atual Patronagem.
02 - Eleição da nova Patronagem e do Conselho de Va-

queanos.

A inscrição de chapas para concorrerem à eleição da 
nova Patronagem e de membros para integrarem o Conse-
lho de Vaqueanos deverá ocorrer até 30 minutos antes da 
abertura da Assembleia Eletiva.

Cópia deste edital ficará exposta em local visível da 
sede social e será publicado.

Vera Cruz-RS, 26 de julho de 2019.
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LOTEAMENTO PRIMAVERA
Hoje é o último dia com os preços no valor de R$ 

62.000,00. Área nobre da cidade de Vera Cruz. A partir do 
dia 01/08 o valor vai a R$ 68.000,00 o terreno. Informações 
com o proprietário pelo fone 9 9996-1013, com Nelson.

ORAÇÃO AO DIVINO 
ESPÍTIRO SANTO

Espírito Santo, Vós que esclareceis tudo, que iluminais 
todos os caminhos para que eu atinja o seu ideal. Vós que 
nos dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me 
fazem e que todos instantes de  minha vida estais comigo, eu 
quero neste curto diálogo agradecer por tudo, uma vez que 
eu nunca quero separar de Vós, por maiores que sejam as 
tentações materiais. Pelo contrário, quero tudo fazer em prol 
da humanidade para que possa merecer a glória perpétua na 
Vossa Companhia. A pessoa deverá fazer essa oração 3 dias 
seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada 
a graça por mais difícil que seja. Publicar assim que receber 
a graça L.C.


