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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.

CAPRI LOGÍSTICA S.A.
CNPJ: 05.398.901/0001-05

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
20/05/2021 – DOC. 39 (resumo) DELIBERAÇÕES: (1) Destituir a 
Sra. Alessandra de Castro Henrique do cargo de Diretora Financeira 
da Companhia (2) Eleição e posse do Diretor Financeiro (3) Outros 
assuntos de interesse da companhia. ATA em seu inteiro teor foi 
arquivado na JUCEES sob o no 20210533935 em 01/06/2021. 
Idalberto Luiz Moro – Presidente e Antonio Cloves Depiante Junior 
– Secretário.

COMERCIAL MOTOCICLO S.A.
CNPJ: 01.407.607/0001-53

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
20/05/2021 – DOC. 47 (resumo) DELIBERAÇÕES: 1) Destituir a 
Sra. Alessandra de Castro Henrique do cargo de Diretora Financeira 
da Companhia 2) Eleição e posse do Diretor Financeiro 3) Alteração 
do §3º do Art. 17 do Estatuto Social 4) Consolidação do Estatuto 
Social 5) Assuntos de interesse geral. ATA em seu inteiro teor 
foi arquivado na JUCEES sob o nº 20210534117 em 01/06/2021. 
Idalberto Luiz Moro – Presidente e Antonio Cloves Depiante Junior 
– Secretário.


