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a9ClassificadosSegunda-feira, 8 de fevereiro de 2016

S

aparência, sincero, caseiro, ca-
rinhoso e culto, adora viajar, tra-
balho na área empresarial Pro-
cura: companheira que seja
magra, ter ótima aparência, sin-
cera, culta e carinhosa de 49 a
59 anos. Inútil ligar sem os re-
quesitos  acima. Ligar ou man-
dar mensagem para (45) 9911-
6211

OPORTUNIDADE: compro ne-
gócio  em funcionamento , in-
vestimento até R$ 2 milhões (loja,
franquias, distribuidoras, posto
de combustível etc.) Enviar e-
mail p/ :
investidor.br@outlook.com -
Total Sigilo

ÓTIMO  NEGÓCIO  - VENDO:
loja de ferramentas, parafusos,
elétrica, hidráulica, ferramentas,
e outros. Vendo estoque e ins-
talação- R$ 290.000,00 - Alu-
guel baixo, loja com +-  200m²;
ótimo rendimento mensal, em-
presa a seis anos no local, acei-
ta-se carro ,apartamento ou imó-
vel como parte de pagamento,
motivo mudança de cidade/es-
tado - Tratar  - (45)8409-4591 /
3027-6212

OPORTUNIDADE - passa-se
ponto de lanchonete Bairro
Maracanã, ótimo movimento
com casa mobiliada,02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, não
perca a oportunidade, motivo
mudança - R$ 60 Mil aceita-se
carro - tratar ( 45) 9970-3693

VENDE-SE CELTA 2006: per-
feito estado, com ar condiciona-
do R$ 15 Mil - Tratar (45) 9946-
6687 c/ Lilian

SUZUKI GSX R 1100 93/94:
vende-se ou troca-se  por car-
ro do mesmo valor, impecável,
documentos em dia, pneus no-
vos, 02 capacetes Bieffe 25 -
R$ 16 Mil  - Tratar (45) 9941-
1441

Oração poderosa a Santo
Expedito

Meu Santo Expedito das cau-
sas justas e urgentes interceda
por mim junto ao Nosso Senhor

Sindicato dos Professores de Ensino Superior e
Escolas Particulares da Região de Foz do Iguaçu

SINPROFOZ
Edital de Convocação

Assembleia Geral
Por este Edital ficam convocados todos os professores
de Ensino Superior e Escolas Particulares da Região de
Foz do Iguaçu, para no dia 11 de fevereiro de 2016, as
19h00 na sede do SINPROFOZ - Rua Mato Grosso 1053
- Maracanã - Foz do Iguaçu - Assembleia Geral do Sin-
dicato dos Professores de Ensino Superior e de Escolas
Particulares da Região de Foz do Iguaçu - SINPRO-
FOZ, para deliberar sobre a  seguinte ordem do dia:

1. Pauta de Reivindicações para ACT 2015/2016 a ser
encaminhada ao SINEPE PR.
2. Outros assuntos.

Foz do Iguaçu, PR 05/02/2016
Prof. Dr. Luiz Manoel da Silva

Presidente

Jesus Cristo,socorra-me nesta
hora de aflição e desespero.Meu
Santo Expedito, Vós que sois
um Santo guerreiro,Vós que
sois o Santo dos aflitos, Vós que
sois o Santo dos
desesperados,Vós que sois o
Santo das causas urgentes,
proteja-me.Ajuda-me, Dai-me
força, coragem e serenidade.
Atenda meu pedido (Fazer o
pedido).Meu Santo Expedito!
Ajuda-me a superar estas ho-

ras difíceis,proteja de todos que
possam me prejudicar, proteja
minha família,
atenda ao meu pedido com
urgência.Devolva-me a paz e
a tranquilidade. Meu Santo
Expedito!Serei grato pelo resto
de minha vida e levarei seu
nome a todos que têm fé.Muito
obrigado.(Rezar 1 Pai Nosso,
1 Ave Maria e fazer o sinal da
cruz)
Agradece P.S


