
Vitória (ES), quarta-feira, 26 de junho de 20198

CONVERSA COM JESUS
Converse com Jesus todos os dias, durante 9 dias. Orar: Meu Jesus eu vos
depositei toda minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do Universo,
sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar, um morto voltar a viver,
o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis
Divino Amigo como preciso alcançar de vós esta grande graça (Pede-se a
graça com fé).Aminha conversa convosco. Mestre, me dá ânimo e alegria para
viver. Só de vós espero com fé e confiança para viver (pede-se a graça com fé).
Fazei Divino Jesus que antes de terminar esta conversa que terei convosco
durante 9 dias eu alcance esta graça que peço com fé. Como gratidão publicarei
esta graça para que outros que precisam de vós aprendam a ter fé e confiança
na vossa Misericórdia. Iluminai 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. Graça alcançada.

COMUNICADO
VISTA DO BALNEÁRIO EMPREEND. IMOB. SPE
LTDA, CNPJ 33.894.950/0001-66, torna público que
ESTÁ REQUENDO da SEMMA/PMS as Licenças
Municipais Prévia (LMP) e de Instalação (LMI) para a
atividade de Condomínios residenciais, do Vista do
Balneário (nome provisório), localizado na Rua da
Tangerina n°s 104 e 134, Chac. 06 e 07, Balneário
Carapebus, Serra-ES.

MARCA CAFÉ COM. EXP. S.A.
CNPJ Nº 32.483.711/0001-50

RESUMO
Ata da A.G.O.E de 26/04/2019

PRESENÇA: 100,00% DOS ACIONISTAS
DELIBERAÇÕES: 1 – Aprovadas pela maioria dos acionistas as
demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2018 e respectivo
resultado do exercício, lucro líquido, cuja destinação foi a transferência
para a conta Reserva de Lucros no valor de R$ 5.052.311,99; 2 –
Constituição de Reserva Para Contingências: Aprovada pela maioria dos
acionistas a constituição de Reserva Especial Para Contingências no valor
de R$ 23.996.952,91; 3 – Demais Assuntos: O Sr. Luiz Antonio Guerra
Caliari colocou a disposição do acionista Luzimar Caliari Guerra toda
documentação contábil da companhia. Ata arquivada na JUCEES registro
nº 20192255878 em 31/05/2019.
Klauss Coutinho Barros – Presidente, Hudson Ferreira Fiorotti – Secretário,
Mário de Abreu Guerra – Acionista, Luiz Antonio Guerra Caliari – Acionista,
Maria Zélia Pereira Guerra – Acionista, Isaura Maria Pinho Caliari –
Acionista, Luzimar Caliari Guerra – Acionista.

A GAZETA


