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CONVERSA COM JESUS CRISTO
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.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA A SE REALIZAR 

EM 12 DE MARÇO DE 2021
São convocados os senhores acionistas da HORTIGIL 
HORTIFRUTI S.A., sociedade anônima fechada, devidamente 
constituída e validamente existente de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Cariacica, 
Estado do Espírito Santo, na Rua Edson Bonadiman, nº 45, 
São Francisco, CEP 29.145-450, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
31.487.473/0001-99 e com seus atos constitutivos registrados 
na JUCEES sob o NIRE 3230002579-0 para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar às  10:00 horas, 
do dia  12 de março de 2021 na sede da Companhia, localizada 
na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rua 
Edson Bonadiman, nº 45, São Francisco, CEP 29.145-450, para 
deliberarem, sobre a seguinte ordem do dia: eleição de membros 
do Conselho de Administração da Companhia. 
Cariacica/ES, 03 de março de 2021. 
_______________________________
Silvio José Genesini Júnior


