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MARLY TEÓFILA FRAGA
Missa de 7º Dia

Jurídice (Dico), Maria José (Zezé) e José (Tutu)
irmãos, cunhadas, sobrinhos e familiares convidam
demais parentes e amigos para a Missa de 7º Dia, que
mandarão celebrar em sufrágio da alma de Marly
Teófila Fraga, HOJE, dia 27/09/2017 às 19:30 horas,
na Igreja Católica Santa Mãe de Deus, no Bairro do
Ibes em Vila Velha - ES.

Desde já agradecemos a todos que comparecerem
a este ato de fé cristã.
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Ficam os Associados da ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA AMARY
convocados para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser
realizada no dia 18 de outubro de 2017, quarta-feira, no Hotel Golden Tulip
Porto Vitória, localizada a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Enseada
do Suá, Vitória, ES, em primeira convocação às 18h00m, com a presença de no
mínimo 1/5 dos associados, ou em segunda convocação às 18:30h, com
qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a matéria da seguinte
ordem do dia:
1. Eleição do Conselho Deliberativo para o segundo mandato operacional, com
mandato de 02 (dois) anos, tendo o seu início em 01/11/2017. O Conselho
Deliberativo será composto de no mínimo 04 (quatro) membros e no máximo 12
(doze) membros efetivos.
2. Deliberação sobre a necessidade de eleição dos Diretores Secretário e
Social.
3. Eleição da Diretoria Executiva para o segundo mandato operacional, com
mandato de 02 (dois) anos, tendo o seu início em 01/11/2017. A Diretoria
Executiva será composta por até 05 (cinco) e no mínimo 03 (três) membros:
Presidente, Vice-presidente,Tesoureiro, Secretário e Social.
IMPORTANTE:
• Será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto para
identificação dos associados e de seus representantes legais. Aquele que não
puder comparecer, faça-se representar por procurador munido da respectiva
procuração, com firma reconhecida. Cada associado poderá representar no
máximo 05 outorgantes (Art. 19, §2 do Estatuto).
• No caso de pessoa jurídica o representante legal deverá levar a cópia da
última alteração do Contrato Social para comprovação do responsável pela
empresa. Se não for o representante legal a comparecer na assembléia, o
indicado deverá levar procuração com firma reconhecida em cartório, com
poderes específicos.
ASSEMBLÉIAS - POR QUÊ PARTICIPAR?
•As decisões tomadas emAssembléia valem para todos osAssociados;
• Participando da Assembléia, você tem voz sobre as decisões e também evita
que elas sejam tomadas por um pequeno grupo de proprietários;
• Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido;
• Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu
Loteamento.

Guarapari - ES 22 de setembro de 2017.
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA AMARY

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MORAR TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ 06.193.399/0001-50 NIRE 32201109987

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 30/08/2017
Data, hora e local: 30/08/2017, às 16hs, na sede social, no Município de
Vitoria, Estado do Espírito Santo, na Av. Fernando Ferrari, 1080, salas 601 e
602, Torre Norte, América Centro Empresarial, Mata da Praia, Vitória-ES, CEP
29066-380. Convocação: Dispensada (§2º do art. 1.072, do Código Civil).
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sebastião Jayme de
Almeida, Secretária: Delva Gomes de Almeida. Deliberações Aprovadas: 1.
Distribuição desproporcional de lucros no valor de: R$ 3.800.000,00 ao sócio
quotista Sebastião Jayme deAlmeida, e R$ 3.800.000,00 à sócia quotista Delva
Gomes de Almeida, lucros mantidos com Morar Construtora e Incorporadora
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.318.674/0001-95 por meio de crédito em
conta corrente. 2. Redução do capital social em R$ 2.487.000,00, bens
entregues aos sócios por meio de crédito em conta corrente mantido com a
Morar Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
27.318.674/0001-95, com o cancelamento de 2.487.000 quotas, com valor
nominal de R$1,00 cada uma, sendo 950.000 quotas de propriedade do sócio
SEBASTIÃO JAYME DE ALMEIDA; 950.000 quotas de propriedade da sócia
DELVA GOMES DE ALMEIDA e 587.000 quotas de propriedade da sócia
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Passando o capital
social de 14.191.760,00 para R$ 11.704.760,00. 3.Autorizar os administradores
da Sociedade, bem como seus procuradores, cujo mandato tenha outorgado
poderes para tal fim, a assinarem todos os documentos e praticarem todos os
atos necessários aqui aprovados, bem como os sócios promoverão a alteração
do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento:
Nada mais, lavrou-se a ata. ES, 30/08/2017. Sebastião Jayme de Almeida,
Delva Gomes de Almeida e Morar Construtora e Incorporadora Ltda. – Delva
Gomes deAlmeida.

A GAZETA

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 almas benditas, sabidas e
entendidas, a vós peço pelo amor de Deus,
atendei o meu pedido. Minhas 13 almas benditas,
sabidas e entendidas, a vós peço pelo sangue
que Jesus derramou, atendei o meu pedido.
Pelas gotas de suor que Jesus derramou seu
sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu
Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me
cubra, vossos braços me guardem em vosso
coração e me protejam com os vossos olhos. Oh!
Deus de bondade, vós sois meu advogado na
vida e na morte, peço-vos que atendei os meus
pedidos e me livrai dos males e dai-me sorte na
vida. Segue meus inimigos para que os olhos do
mal não me vejam, cortai as forças do meu
inimigo, minhas 13 almas benditas, sabidas e
entendidas. Se me fizerem alcançar esta graça,
ficarei devoto de vós e mandarei rezar uma missa
e também publicar esta oração. Reza-se 13 Pai-
Nosso e 13Ave-Maria 13 dias.


