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Associação Jion Karatê-Dô Tradicional - AJKT 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PARA CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE 

REATIVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO JION KARATÊ- DÔ - AJKT
 
Carlos José de Oliveira Matos, brasileiro, casado, autônomo, 
inscrito no CPF 576.069.277-15, ex- Diretor Técnico da associação, 
convoca os associados e todos os interessados para a realização 
da Assembleia Geral Extraordinária no dia 02 de outubro de 
2021, às 20:00 horas em primeira convocação, em seguida 
ás 20:30 horas em segunda convocação com os presentes. A 
Assembleia ocorrerá na Rua dos Canários, nº 6 – 4º andar, Bairro 
Eurico Salles, Serra/ES, a fim de serem deliberados e discutidos 
a seguinte ordem do dia:  
 
1) Criar Comissão de reativação do Clube;  
2) Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de nova 
diretoria;  
 
Serra – ES, 17 de setembro de 2021 
 
Carlos José de Oliveira Matos 
Ex-Diretor Técnico da Associação Jion Karatê-Dô Tradicional - AJKT

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.

Associação de Karatê Berço dos Campeões - AKBC 
CNPJ: 31.475.288/0001-84   

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA CRIAÇÃO DE 
COMISSÃO DE REATIVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

DE  KARATÊ BERÇO DOS CAMPEÕES  

Carlos José de Oliveira Matos, brasileiro, casado, autônomo, 
inscrito no CPF 576.069.277-15, ex- Diretor Técnico da 
associação, convoca os associados e todos os interessados 
para a realização da Assembleia Geral Extraordinária no dia 02 
de outubro de 2021, às 19:00 horas em primeira convocação, 
em seguida ás 19:30 horas em segunda convocação com 
os presentes. A Assembleia ocorrerá na Rua dos Canários, 
nº 6 – 4º andar, Bairro Eurico Salles, Serra/ES, a fim de 
serem deliberados e discutidos a seguinte ordem do dia:    
 
1) Criar Comissão de reativação do Clube;
2) Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de 
nova diretoria;
 
Serra – ES, 17 de setembro de 2021
 
Carlos José de Oliveira Matos
Ex-Diretor Técnico da Associação de Karatê Berço dos Campeões


