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COMUNICADO
MENEGHELLI & TARDIN INDUSTRIA METALMECANICA
E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 21.207.397/0002-48, torna
público que REQUEREU da SEMMA, A Licença Municipal de
Instalação e Operação (LMIO) para a atividade de “Fabricação de
estruturas e pré-moldados de concreto”, com inscrição imobiliária
007.1.100.0072.001, na localidade de Avenida Piracema, s/n,
Lote A03, Quadra 07A, Polo Industrial Piracema, Jacuhy, Distrito
Carapina, Município da Serra-ES.
COMUNICADO
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
nº 26.697.945/0001-06, torna público que REQUEREU da SEDUR/
SEMMA, o Alvará de Licença de Obras e Licença Ambiental (LMP
e LMI), para a atividade de “Pátio de estocagem, armazém ou
depósito para cargas gerais (COM produtos/resíduos químicos e/
ou perigosos e/ou alimentícios e/ou combustíveis), e materiais
não considerados em enquadramento específico, inclusive
para armazenamento e ensacamento de carvão vegetal, SEM
atividades de manutenção e/ou lavagem de equipamentos e/ou
unidade de abastecimento de veículos”, com inscrição imobiliária
007.1.107.0283.001, na localidade de Avenida Euroripe, s/n, Lote
B, Quadra SQ-I, Loteamento Polo Industrial Piracema, Distrito de
Carapina, município da Serra-ES.
COMUNICADO
EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº
30.784.664/0001-50, torna público que REQUEREU da SEDUR/
SEMMA, o Alvará de Licença de Obras e Licença Ambiental (LMP
e LMI), para a atividade de “Pátio de estocagem, armazém ou
depósito para cargas gerais e materiais de construção civil (COM
produtos/resíduos químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/ou
combustíveis), e materiais não considerados em enquadramento
específico, inclusive para armazenamento e ensacamento de
carvão vegetal, SEM atividades de manutenção e/ou lavagem
de equipamentos e/ou unidade de abastecimento de veículos”,
com inscrição imobiliária 007.1.107.0283.001, na localidade de
Avenida Vitorino José Schmidt, s/n, Lote D, Quadra SQ-I, Polo
Industrial Piracema, Distrito de Carapina, município da Serra-ES.
COMUNICADO
MULTICOMP PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ nº 14.505.565/000135, torna público que REQUEREU da SEDUR/SEMMA, o Alvará
de Licença de Obras e Licença Ambiental (LMP e LMI), para a
atividade de “Pátio de estocagem, armazém ou depósito para
cargas gerais e materiais de construção civil (COM produtos/
resíduos químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/ou
combustíveis), e materiais não considerados em enquadramento
específico, inclusive para armazenamento e ensacamento de
carvão vegetal, SEM atividades de manutenção e/ou lavagem
de equipamentos e/ou unidade de abastecimento de veículos”,
com inscrição imobiliária 007.1.107.0283.001, na localidade de
Avenida Vitorino José Schmidt, s/n, Lote C, Quadra SQ-I, Polo
Industrial Piracema, Distrito de Carapina, município da Serra-ES.
COMUNICADO
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
nº 26.697.945/0001-06, torna público que REQUEREU da SEDUR/
SEMMA, o Alvará de Licença de Obras e Licença Ambiental (LMP
e LMI), para a atividade de “Pátio de estocagem, armazém ou
depósito para cargas gerais (COM produtos/resíduos químicos e/
ou perigosos e/ou alimentícios e/ou combustíveis), e materiais
não considerados em enquadramento específico, inclusive
para armazenamento e ensacamento de carvão vegetal, SEM
atividades de manutenção e/ou lavagem de equipamentos e/ou
unidade de abastecimento de veículos”, com inscrição imobiliária
007.1.107.0283.001, na localidade de Avenida Euroripe, s/n, Lote
A, Quadra SQ-I, Loteamento Polo Industrial Piracema, Distrito de
Carapina, município da Serra-ES.

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.

