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Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias, durante 9 dias orar.
Meu Jesus, eu vos depositei toda a minha confiança. Vós 
sabeis de tudo, pai e senhor do universo. Sois o Rei dos reis. 
Vós, que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver, o 
leproso sarar. Vós que vedes as minhas angústias e lágrimas, 
bem sabeis de tudo. Divino amigo, como preciso alcançar de 
vós essa graça (pedir a graça com fé). A minha conversa 
convosco Divino Mestre, me dá ânimo e alegria para viver. 
Só de Vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei, 
Divino Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei 
Convosco durante nove dias, que eu alcance esta graça, que 
peço com fé (pedir a graça). Como gratidão publicarei esta 
prece Conversa com Jesus para que os outros ao precisarem 
de vós aprendam a ter fé e confiança na Vossa Misericórdia.
Iluminai os meus passos, assim como o sol ilumina todos os 
dias o amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, eu 
tenho confiança em Vós, cada vez mais aumente a minha fé 
(rezar a oração que Jesus nos ensinou). Amém.
Graça Alcançada.

COMUNICADO
ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES E 
GRANITOS LTDA, CNPJ nº 31.751.233/0001-50, torna público 
que REQUEREU da SEMMA, através do Processo n°. 19.875/2021, 
a prorrogação da Licença Municipal de Operação (LMO) n°. 
034/2017, para a atividade de desdobramento, polimento, corte 
e aparelhamento de rochas ornamentais na localidade dO CIVIT I, 
município da Serra/ES.

COMUNICADO
PROPEC AGROPECUARIA E IMOBILIARIA S.A, CNPJ nº 
00.204.835/0001-63, torna público que REQUEREU da SEMMA, a 
Licença Municipal Prévia e de Instalação (LMPI), para a atividade 
de “Canteiro de obras, vinculados a atividade que já obteve licença 
ou dispensadas de licenciamento, com ou sem atividades de 
manutenção e/ou lavagem e/ou abastecimento de veículos”, com 
inscrições imobiliárias 010.4.005.0038.001 e 010.4.005.0042.001, 
na localidade de Avenida Delzira Marcelino de Oliveira, esquina com 
a Rodovia Mario Covas (BR 101), s/n, Áreas A4A1 e A4A2, Planalto 
de Carapina, Distrito de Carapina, município da Serra-ES.

COMUNICADO
VIMETAL COMERCIAL LTDA, CNPJ nº. 00741491000121, 
torna público que OBTEVE, Licença Municipal Regularização Nº 
029/2021 – Classe I,  e atividade de “Fabricação de estruturas 
metálicas sem tratamento superficial ou termoquímico e comercio 
de materiais metálicos como vigas, perfis e tubos”. Endereço na 
Rodovia Governador Mario Covas, nº 26.588 – Planalto de Carapina 
- Serra/ES.


