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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.

COMUNICADO
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A, CNPJ nº. 05.424.008/0001-
07, torna público que OBTEVE da SEMMA, através do Processo 
nº 36462 / 2020, a Licença Municipal de Regularização – LMR 
Nº 203/2021, para a atividade de “ Depósito para cargas em 
galpão fechado, sem atividade de manutenção e lavagem de 
equipamentos e/ou abastecimentos de veículos”, em área 
com inscrição imobiliária 003.1.120.1003.001, na localidade da 
Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 147, Galpão 1, Módulo A, 
Bairro Portal de Jacaraípe, no Município da Serra–ES.

AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
NIRE Nº. 32300029337 

CNPJ Nº. 02.953.667/0001-34 
 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Data, Hora e Local: 28/12/2021, às 14:00hs, Rua Licínio dos Santos Conte, nº. 51, 
Sobreloja, Enseada do Sua, CEP: 29050-333, Vitória, ES. 

Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.  

Mesa: Presidente: Luiz Coelho Coutinho e Secretário Mario Coelho Coutinho.  

Deliberações aprovadas:  

(i) Inicialmente, os Acionistas homologaram a proposta de aumento do capital social 
da Companhia. 

(ii) Ato contínuo, aprovaram os Acionistas a conversão de 04 (quatro) Ações 
Preferenciais Nominativas de Classes A, B e C em Ações Ordinárias Nominativas. 
  

(iii) Diante das deliberações expressas, aprovaram a alteração da redação do 
artigo 5º. do Estatuto Social da Companhia, as quais passam a vigorar com a nova 
redação. 

(iv) Por fim, considerando as deliberações, os acionistas decidem consolidar o 
Estatuto Social da Companhia, que passará a apresentar a nova redação. 

(v) Ademais, aprovaram as Acionistas distribuir dividendos à conta da Reserva de 
Lucros, especialmente à conta Reserva de Investimentos, nos termos do art. 201 da 
Lei das S.A.  

ENCERRAMENTO: Nada mais, lavrou-se a ata. Vitória, ES, 28/12/2021. Acionistas 
presentes JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, JARDINENSE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, FRIDA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S/A e LCF3 PARTICIPAÇÕES S/A.  

Arquivamento: A Ata da AGE, Extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta 
Comercial do Estado do ES em 07/01/2022 sob o nº. 20211687243. 

COMUNICADO
Oregon Farmacêutica LTDA, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), a Licença 
Ambiental, com validade de 22/12/2025 para a atividade de 
comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
em Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5361- Alterosas, Serra/ES- 
CEP:29167-015.


