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COMUNICADO
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS
LTDA, CNPJ nº 59.704.510/0029-93 torna público
que OBTEVE da SEMMA, através do Processo nº
32.083/2011, a Licença Municipal Simplificada LMS nº
001/2020, para atividade de Comércio e Manutenção
de Balanças, na localidade da Rua Pedro Zangrande,
nº 395-Jardim Limoeiro- Cep: 29164-020, município da
Serra - ES.
COMUNICADO
ALCANTARA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
nº 31.490.741/0001-21, torna público que OBTEVE
DA SEMMA , através do processo nº 257.0020/2005,
a Licença Municipal de Operação (LMO) Nº 012/2020
- CLASSE II, para a atividade de FABRICAÇÃO DE
TOLDOS na localidade de Rod. ES 010, KM 3,5, Galpão
B, Jardim Limoeiro, Serra-ES.
JARDINS LOCAÇÕES DE IMOVEIS S/A
CNPJ 28.461.822/0001-99
NIRE 32300035744
Resumo da Ata de Assembleia Geral Extraordinária.
Aos 06.05.2019, às 15:00 horas, na sede da companhia.
Presença: Acionistas representando a totalidade do
capital social. Ordem do Dia: Aprovação do novo quadro
acionário. Ata registrada na Jucees em 12.06.2020
protocolo nº 192213822.

CONVERSA COM JESUS CRISTO
Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito
toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, ó Pai
e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis.
Vós que fizestes o paralítico andar, o morto
voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes
minhas angústias, minhas lágrimas, bem
sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar
de vós esta graça que espero, com muita fé
e confiança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que
eu a alcance, pois, necessito muito, por isso
vos peço com muita fé (fazer o pedido com
bastante fé e firmeza).
A conversa convosco, meu grande Mestre, me
dá ânimo e alegria para viver. Como gratidão,
mandarei imprimir um milheiro desta oração e
distribuirei a outros que precisam de vós, para
que aprendam a Ter fé e confiança em Vossa
Misericórdia. Iluminai meus passos, assim
como o sol ilumina todos os dias o amanhecer.
Jesus Cristo, tenho total confiança em vós e a
cada dia que passa aumenta minha fé e meu
amor!”
Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai.

