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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.

COMUNICADO
JCL IMOBILIARIA LTDA, CNPJ nº. 36290951-0001-90, 
torna público que REQUEREU, Licença Municipal Prévia e de 
Instalação – Classe I, para o galpão sob inscrição imobiliária n.º 
010.7.022.0250.001 e atividade de “Pátio de estocagem, armazém 
ou depósito para cargas gerais em galpão fechado sem atividade 
de manutenção”. Endereço na Rua 2 – B – LT 28 – Quadra III – 
CIVIT II, Distrito de Carapina Serra/ES.

COMUNICADO
JCL IMOBILIARIA LTDA, CNPJ nº. 36290951-0001-90, 
torna público que REQUEREU, Licença Municipal Prévia e de 
Instalação – Classe I, para o galpão sob inscrição imobiliária n.º 
010.7.029.0445.001 e 010.7.029.0445.002 atividade de “Pátio de 
estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em galpão 
fechado sem atividade de manutenção”. Endereço na Rua Geraldo 
Del Pupo – Lt 11 e 13 – Quadra VII – CIVIT II, Distrito de Carapina-
Serra/ES.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 
 

Nº DO PROCESSO: 0027937-90.2010.8.08.0048 (048.10.027937-0)  
AÇÃO: 7 - Procedimento Comum Cível - Requerente: NACIONAL GAS BUTANO 
Requerido: C.G DE ARRUDA-ME 
 

MM. Juiz (a) de Direito da SERRA - 4ª VARA CIVEL do Estado do Espírito Santo, por 
nomeação na forma da lei etc. 
 

FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que 
fica(m) devidamente CITADO(S): REQUERIDO (A): Requerido: C.G DE ARRUDA-ME - 
Documento(s): CNPJ:02.362.453/0001-93, atualmente em lugar incerto e não sabido, de 
todos os termos da presente ação para, querendo, oferecer contestação. 
ADVERTENCIAS: a) PRAZO: O prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) 
dias, a partir do prazo supracitado, b) REVELIA: Não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo no 
que diz respeito aos direitos indisponíveis. c) Será nomeado curador especial em caso de 
revelia, de conformidade com o art. 257, inciso IV do CPC. DESPACHO: Defiro o pedido 
de fl. 150, cite-se o requerido por edital, com prazo de 20 dias. Diligencie-se. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai publicado na forma da lei. Serra-
ES, 10/02/2020 - FELIPE MACHADO RANGEL - CHEFE DE SECRETARIA. Aut. pelo Art. 
60 do Código de Normas. 


