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COMUNICADO
ENGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA torna
público que requereu junto à SEMMA PMS, através
do processo 30.598/2020 as licenças LMPI e LMO,
respectivamente Licenças Municipais Prévia, de
Instalação e de Operação para as atividades de Posto
Revendedor de Combustíveis, troca de óleo e lavador
de veículos na Av. Carlos Alladyr de Oliveira Larica, s/n,
Quadra 3, Lotes 2 e 3, Condomínio Alphaville Jacuhy,
bairro Carapina, Município da Serra - ES.
COMUNICADO DE ABANDONO EMPREGO
ENSEADA COMERCIAL LTDA ME,empresa com
sede na Rod. Governador Mario Covas, KM 262,
Pitanga, Serra, ES CEP 29169-832, inscrita no CNPJ
04.190.636/0001-02, convoca o Sr. Elias Silva Carvalho,
CTPS Nº6043974 Serie nº0060/ES, respectivamente,
a comparecerem em sua sede no prazo máximo de
48 (quarenta e oito horas) sob pena de configurar
abandono de emprego, sujeito ás penalidades previstas
no art.482 da CLT.
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.

