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miNAS GerAiS
Diário De Terceiros

Particulares e Pessoas Físicas

20 cm -18 1636371 - 1

NIRE 3121129149-3 e CNPJ nº 08.930.607/0001-82
 – 

., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na cidade Belo Horizonte (MG), à Rua dos Tupis nº. 38, 
sala 2312, 23º. andar, Bairro Centro, CEP: 30.190-901, inscrita no 
CNPJ sob o n° 08.912.316/0001-61, e registrada perante a JUCEMG 
sob o NIRE 3120787576-1, que neste ato comparece através de seus 
administradores, 

, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, 
advogada, inscrita na OAB/MG sob o nº 67.445 e no CPF/MF sob o 
n° 551.450.276-72, domiciliada em Belo Horizonte (MG), Rua Anita 
Garibaldi, nº 105, Apto. 601, Bairro Luxemburgo, CEP: 30.380-230; 

, brasileiro, divorciado, advogado e adminis-
trador de empresas, inscrito na OAB/MG 116.025, inscrito no CPF/
MF sob o n° 510.013.576-04, domiciliado em Belo Horizonte (MG) 
à Rua Fábio Couri, 335, apto 1201A, Bairro Luxemburgo, C.E.P: 
30.380-560; , brasileira, casada, sob o regi-
me de comunhão parcial de bens, advogada, inscrita na OAB/MG sob 
o nº 100.148 e no CPF/MF sob o nº 012.784.776-67, domiciliada em 
Nova Lima/MG, na Rua da Mata, 80, Apto 2704-A, Bairro Vila da 
Serra, CEP: 34006-086 e , brasileiro, 
empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, por-
tador de Carteira de Identidade nº M-4.562.489 (SSP/MG) e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 714.924.966-34, residente em Belo Horizon-
te (MG), à Rua Rio Negro, nº. 1.088, Barroca, CEP: 30.431-058 e 

, brasileiro, casado, formado 

inscrito no CPF/MG sob o nº 688.683.086-49, domiciliado em Belo 
Horizonte/MG, à Rua Castelo de Tordesilhas, nº 231, Bairro Caste-
lo, CEP: 31.330-230. .; 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Belo Hori-
zonte (MG), à Rua Olímpia, nº 18, Sala 201, Bairro Boa Vista, CEP 
31.060-250, inscrita no CNPJ sob o n° 08.930.603/0001-02, e regis-
trada perante a JUCEMG sob o NIRE 3120788152-4, que neste ato 
comparece através de seus administradores 

, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, advogado, OAB-MG nº 41.981, CPF 495.921.226-87, residente 
e domiciliado na Rua Daniel de Carvalho, nº 1.585, Apto.401, bair-
ro Gutierrez, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-152; 

, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, advogada, OAB/MG nº 86.889, 
CPF 033.521.836-94, residente e domiciliada na Rua André Caval-
canti, 730, apto 2001, Bairro de Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP: 
30.441-014 e , brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão parcial de bens, advogado, OAB-MG nº 70.580, CPF 
270.283.566-04, residente e domiciliado à Rua Maracaju, nº 911, 
bairro Nova Granada em Belo Horizonte/MG, CEP 30.431-385. I - As 

-
tal social da sociedade empresária limitada 

., pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na cidade Belo Horizonte, à Rua Tupis, nº 38, sala 2308, Edifício 
Itamaraty, Bairro Centro, C.E.P.: 30.190-901, inscrita no CNPJ sob o 
n° 08.930.607/0001-82, e registrada perante a JUCEMG sob o NIRE 
3121129149-3, têm entre si, justo e convencionado, aprovar as se-
guintes alterações e consequentemente, promover a presente Redução 

-
midade, em reduzir o Capital Social da empresa, de R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais) para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
pelo fato do mesmo, atualmente, ser considerado elevado. Aprovada a 
redução efetiva do capital social no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais), esta redução se encontra representada pela baixa do saldo 

a ser de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corren-
te nacional, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas 
do Capital Social da empresa, mantendo-se, ademais, inalterado o 

receberão, a título de restituição do capital, o equivalente a R$ 1,00 
(um real) por ação, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

Como consequência da redução do Capital Social acima deliberada, 
altera-se a redação da Cláusula Terceira do Contrato Social, o qual 
passará a vigorar com a seguinte redação:  – O 
capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido 
em 400.000 quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00 (um real), 
totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribu-

Business Group Empreendimentos e
Participações Ltda 200.000 200.000,00
D5 Empreendimentos e Participações Ltda 200.000 200.000,00

II – Continuam em vigor todas as cláusulas da última consolidação 
do contrato social, naquilo que não contrariem a presente Alteração 
Contratual. E, estando assim justos e contratados assinam este ins-
trumento contratual em uma única via por meio de assinatura digi-
tal (e-CPF). Belo Horizonte, 12 de maio de 2022. 

 – : Ma-

Fernandes e Perone. Dirceu de Freitas Fernandes. Alexandre Emer-
son Henriques Silva. 
– : William Batista Nesio. Paulo Eugênio Oswaldo 
Santiago. Graziela Resende C. Sacramento França.
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ÚNicA eDucAcioNAL LTDA .
cnPJ: 03 .939 .757/0001-33

eDiTaL De conVocaÇÃo De reuniÃo 
De sÓcios VirTuaL

Nos termos do artigo 1.072 do Código Civil, convocam-se os Sócios da 
Única eDucacionaL LTDa, sociedade empresária limitada ins-
crita no CNPJ sob o n. 03.939.757/0001-33, com sede na Rua Salermo, 
nº 299, bairro Bethânia, na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, 
CEP 35.164-213, para Reunião de Sócios, a realizar-se em formato 
digital, em primeira convocação, no dia 30 de maio de 2022, às 08:00 
horas, por meio da seguinte plataforma: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19% 3ameeting_ODEzMzdlYTUtNThmNS00ODU2LWJi
OGEtNzUyNTU0NzFlYTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2
2%3a%223328af9d-ab2a-4bed-9de8-bdb2e3f9f3a6%22%2c%22Oid% 
22%3a%22caf04487-dd4c-424e-b3e1-8ac720c1da34%22%7d. A 
presente Reunião de Sócios terá, como ordem do dia: a)Apresentar a 
proposta final do valor de venda do imóvel localizado no Centro de 
Ipatinga, na rua São João Del Rey 42 – Centro – Ipatinga, incluindo 
as duas unidades ali existentes, de propriedade da Única Educacional 
Ltda. Os senhores Sócios que não puderem comparecer na data e horá-
rio designados, poderão manifestar seu voto à distância por meio do 
Boletim de Voto à distância, disponível em para tanto este deverá conter 
as seguintes informações: (a) identificação do Sócio e a quantidade de 
quotas com direito a voto que possui; (b) todas as matérias constantes 
na ordem do dia e seu voto; e (c) quaisquer outras manifestações decor-
rentes da ordem do dia, com a indicação dos documentos que as ins-
truam, se for o caso. O Boletim de Voto a Distância deverá ser encami-
nhado no e-mail: fredericolfdelfino@gmail.com, em até 5 (cinco) dias 
antes da data de realização da Reunião de Sócios. Os senhores Sócios 
poderão se fazer representar na Reunião de Sócios mediante apresenta-
ção de instrumento de mandato, que poderá ser enviado para o e-mail, 
acima indicado, ou por qualquer outro meio mediante protocolo. Ipa-
tinga/MG, 19 de maio de 2022. Convocação pelo administrador da 
Única eDucacionaL LTDa ., antônio nahas Júnior .

8 cm -18 1636287 - 1

AGÊNciA De BAciA HiDroGráFicA PeiXe ViVo
conTraTo De GesTÃo nº 01/iGaM/2016

ATO CONVOCATÓRIO Nº 03/2022 - contratação de consultoria 
especializada para elaboração do plano de educação ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídri-
cos. A Agência Peixe Vivo torna público, de acordo com a Portaria 
IGAM nº 60/2019, que convida empresas para apresentar propostas 
de fornecimento do objeto desta seleção, cuja modalidade é Coleta 
de preços, Tipo: Menor Preço. Os interessados poderão obter infor-
mações pelo site da Agência Peixe Vivo, https://agenciapeixevivo.org.
br/editais/editais-internos/editais-gestao-no-001-igam-2016/, a partir 
desse publicação.

3 cm -17 1635785 - 1

BeTim i iNcorPorAÇÕeS SPe LTDA
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 44599187/2022 
entre Instituto Estadual de Florestas – IEF e BETIM I INCORPORA-
ÇÕES SPE LTDA / PARQUEINDUSTRIAL DE BETIM, estabele-
cer medida de compensação ambiental (Lei 9985/00), de acordo com 
a cláusula primeira do referido termo. Valor da compensação: R$ 
582.689,88. Data de assinatura: 06/05/2022. Maria Amélia de Coni e 
Moura Mattos Lins – Diretora Geral do IEF. Marcio Vieira de Siqueira 
– Responsável legal. 

2 cm -17 1635676 - 1

 coNSeLHo reGioNAL De meDiciNA Do 
eSTADo De miNAS GerAiS . eDiTAL . 

Torna pública pena disciplinar de Censura Pública em Publicação Ofi-
cial aplicada ao Médico Dr. Aristides Pinheiro – CRM-MG 29.186, 
CRM-MS 8.239 e CRM-GO 23.509. O Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de Minas Gerais, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 
nº. 44.045/58, consoante decisão prolatada pela Câmara Especial nº 01 
do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina 
nos autos do Processo Ético-Profissional CRMMS nº 40/2017, vem tor-
nar pública a pena de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFI-
ciaL, prevista na alínea “c”, do art . 22, da mencionada Lei, ao médico 
DR. ARISTIDES PINHEIRO – CRM-MG 29.186, CRM-MS 8.239 
e CRM-GO 23.509, por infração aos artigos 3º, 87 e 89 do Código 
de Ética Médica (Resolução CFM 1.931/2009) correspondentes aos 
mesmos artigos do Código de Ética Médica atual (Resolução CFM 
2.217/2018). Belo Horizonte, 03 de maio de 2022. Cons.ª Ivana Rai-
munda de Menezes Melo – Presidente. 

4 cm -18 1636295 - 1

SeScoN-mG - SiNDicATo DAS emPreSAS De 
coNSuLToriA, ASSeSSorAmeNTo, PerÍciAS, 

iNFormAÇÕeS e PeSQuiSAS e emPreSAS De SerViÇoS 
coNTáBeiS No eSTADo De miNAS GerAiS .

 eDiTaL De conVocaÇÃo asseMBLeia 
GeraL orDinária eLeiToraL . 

Nos termos do Artigo nº 13, Parágrafo 1º, Item “c”, do seu Estatuto, 
Convoca os associados quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais 
a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, a realizar-se 
na Sede do SESCON/MG, à Avenida Afonso Pena, nº 748, 24º Andar, 
Centro, nesta Capital, conforme especificação a seguir: A) A eleição do 
sistema Diretivo da entidade será no dia 31 (trinta e um) de maio de 
2022, no horário de 09h00min (nove horas) até às 18h30min (dezoito 
horas e trinta minutos), na sede do sindicato, acima citado, em primeira 
Convocação (Art. nº 81). B) O prazo de Registro de Chapas expirará em 
24 (Vinte e quatro) de maio de 2022, até às 17h30min (dezessete horas 
e trinta minutos), na Sede do Sindicato, sendo que a Secretaria da Enti-
dade funcionará de 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) e 
de 13h00min (treze horas) às 18h00min (dezoito horas), de segunda a 
sexta-feira (Art. nº 83). C) O prazo para Impugnação das candidaturas 
será de 5 (cinco) dias contados da publicação da relação nominal das 
chapas registradas (Art. nº 88). D) Em caso de empate entre as chapas 
votadas, realizar-se-ão novas eleições, em Segunda Convocação, no dia 
02 (dois) de junho de 2022, no mesmo horário e local daquela ocorrida 
em Primeira Convocação. Belo Horizonte, 19 (dezenove) de maio de 
2022 . (a) edmar Pereira dos santos - Presidente .

6 cm -18 1636419 - 1

SiNDicATo DAS iNDÚSTriAS Do VeSTuário No 
eSTADo De miNAS GerAiS - SiNDiVeST/mG - 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam convo-
cados os associados quites com suas contribuições e no gozo de seus 
direitos sindicais para Assembleia Geral Ordinária no dia 08(oito) de 
junho de 2022, às 08:00 horas, em primeira convocação e às 08:30 
horas em segunda convocação, com a participação de qualquer número 
de associados a ser realizada virtualmente, através da plataforma Goo-
gle Meet (cujo link poderá ser solicitado pelo email sindvest@fiemg.
com.br em até 24 horas antes da AGO), para deliberar sobre: a) Discus-
são, votação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal alusivo à ges-
tão financeira encerrada em 31/12/2021; b) Discussão, votação e apro-
vação da Previsão Orçamentária para 2022. Belo Horizonte, 18 de maio 
de 2022. Rogério Márcio Vasconcellos – Presidente. 

3 cm -18 1636177 - 1

SmArTFiT eScoLA De GiNASTicA e DANcA S .A
CNPJ 07.594.978/0438-10, situada a Avenida Edmeia Mattos Lazza-
rotti, bairro Angola, informa que requer a emissão da Licença de Ope-
ração/Ambiental, para a atividade de condicionamento físico, conforme 
o PA nº 5452128338.

1 cm -17 1636113 - 1

ASSociAÇÃo BeNeFiceNTe Bom SAmAriTANo
 Resultado da Licitação

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 009/2022. Processo Licitatório 
nº 003/2022 - Pregão Eletrônico nº 002/2022. Objeto: Registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de equipamento hospitalar (Cardio-
versor) para Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Hospital 
Bom Samaritano de Teófilo Otoni/MG. Convênio nº 800059/2013. For-
necedor: Mhedica Serviços Especializados em Manutenção de Equipa-
mentos Médicos Hospitalares Eireli - EPP. CNPJ 24.788.729/0001-32, 
vencedora item 01 valor global R$ 44.840,00. Vigência da ata de regis-
tro de preços: 16/05/2022 a 16/05/2023. João Gabriel Fassbender Bar-
reto Prates - Diretor superintendente .

3 cm -18 1636193 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320220518200423031.


