
Publicidade Legal
JORNAL TEMPO NOVO /  1ª EDIÇÃO DO DIA | SERRA (ES), 18 de janeiro de 2022   |  TN | P1

CONVERSA COM JESUS
Converse com Jesus todos os dias, 
durante nove 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 fizestes 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 esta 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, 
eu alcance esta graça que peço com fé (pedir a graça). Como 
gratidão, publicarei esta prece “Conversa com Jesus”, para que 
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 do amanhecer e testemunha a nossa 
conversa. Jesus, eu tenho confiança em Vós. Cada vez mais, 
aumente minha fé. “Rezar a oração que Jesus nos ensinou”. 
Amém. Graça Alcançada.

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
FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ n° 
37.339.608/0001-55, torna público que REQUEREU da SEMMA, 
a Licença Municipal de Regularização – LMR, para a atividade de 
“DEPÓSITO PARA CARGAS GERAIS EM GALPÃO FECHADO”, em 
área com inscrição imobiliária 009.5.019.0230.001, na localidade 
da Rua Francisco Sousa dos Santos, nº 320, Bairro Jardim 
Limoeiro, Município da Serra – ES.

COMUNICADO
“MILANEZ & FALQUETO LTDA”, CNPJ 39.377.403/0001-90, 
torna público que OBTEVE da SEMMA, através do Processo 
no 31422/2020, a Licença LMR 323/ 2021, para a atividade de 
“Supermercado com atividades de corte e limpeza de carnes, 
pescados e semelhantes”, na localidade Av. Região Sudeste, 
960, Barcelona, município da Serra-ES.

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista 
encontrar-se em local não sabido, convidamos DIEGO DE 
JESUS SALES, portador da CTPS CTPS 8907991/0030-BA, a 
comparecer na empresa RECONSTRUMIX- MAT DE CONST 
LTDA, CNPJ 14.017.406/0001-91, Av. Rio Doce, nº 189 – 
Eldorado, Serra-ES, a fim de retornar ao emprego a partir desta 
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do art. 482 da CLT.

Serra (ES), 18/01/2022.


