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Prefeito Rodrigão participa de reuniões em Belo 

Horizonte fortalecendo laços com órgãos do Estado 

Realizado o 
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' Legislativo e 
* Representantes 

Inauguração da ) e carma 
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acontece na terça- y 
-feira (21) 
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Prefeito Rodrigão participa de reuniões em Belo Horizonte 
Camanducaia. Foram discutidos assuntos do município com o procurador-geral de Justiça do 

Estado de Minas Gerais e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Reunião com o procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 

O prefeito de Caman 
duca 

o procurador-gerl de 
Justiça do Estado de Mi 
nas Gerais, Jarbas Soares 

Rodrigo Alves de 
a (Rodrigão), este 

ve em Belo Horizont Junior. O promotor de no 
início desta semana, para Justiça de Camanducaia, 
participar de algumas reu Emmanuel Levenhagen 
niões. Uma delas foi com. Pelegrini, também parti 

cipou do encontra. 
“Momento de parti 

lhar com o procurador. 
geral informações so: 

bre 9 nosso município, 
buscando conhecimento 
e fortalecendo os laços 

Encontro com os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
com os órgãos de con- rizonte, Rodeigo Alves presidente-conselheiro, 
trole. A parceria com o de Oliveira também se Mausi Torres, e pelo con. 

selheiro Durval Ângelo. 
No encontro, tratamos 

Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG; é 
sempre de sucesso”, res. 
saltou Rodrigão. 

Ainda em Beo Ho- 

lheiros do Tribunal de 
Contas do Estado de Mi- — sobre as ações de trans. 
nas Gerais (TCE/MG), 
“Fomos recebidos pelo 

parência do município”, 
contou o prefeito, 

Presidente da Câmara, Walderrama, une duas grandes 

empresas para capacitar população de Extrema 
Preocupado des empresas que atuam 

questão social do muni 
com a 

no setor de cres mento 
cípio, com o desenvol. pessoal e profissi 
vimento educacional e para c 

ção do município. 
acitar à popula: 

a formação do cidadão, 
o presidente da Câmara “São duas grandes em 
de Extrema, vereador 

Sidney Soa 
lho (Walde 

unindo Idebra 

presas que se unem com 
a intenção de trazer qua 
lidade de vida e bem-es: 
tar às famílias extremen. 

Consultoria, duas gran- ses”, frisou Walderrama. 

Idebra 
O Instituto de Desenvol 

vimento Esperança Brasi 
Idebea) é uma org » 
da sociedade civil volta 
da para 0 atendimento de 
crianças, adolescentes e jo- 
vens brasileiros. A institui 
ção tem a convicção de que 
a educação é o caminho 
capaz de elevar à condição 

social do Brasil Mais infor 
mações: wwwidebeongbe ;READOR PRESIDEMTE 

RDFTARSO INTE 
+ "rar q Afaf Consultoria 

À AR é uma empresa 
especializada no uso de 
incentivos fiscais ofereci 
dos pelos governos fede 
sal, estadual e municipal 
Outros detalhes: www ) 

ú afafconsultoria com. 
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Projeto Produção Associada ao Turismo de Extrema 

pareça da 32º Feira Nacional de Artesanato 

Re Chegou HM Smart 
| Extrema 2 

Um grande sucesso 
de vendas merece 

continuação. 

SMART EM TODOS OS SENTIDOS 

* Aptos. 1 e 2 dorms. 

* Torre com elevador 

* Lazer completo com piscina 

Confira 
candiçios especiais 

e lançamento 

Visite o decorado 
Em frente à UBS Lavapés 

(99.9394.8224 * (53042.0483 CAIXA ben 
maishm.com.br 
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Prefeitura de Camanducaia inicia o programa Fila Zero 
Saúde. Investimento previsto na ação ultrapassa R$ 180 mil e o objetivo é zerar a demanda da 

população que aguarda por exames, procedimentos e consultas 

Mais de 40 pacientes 
receberam  atendimen 
tos médicos através do 
programa Fila Zero, no 

ado, dia 11 de 
dezembro. Para desen 
último 

volver a ação, a Prefeitu. 
sa de Camanducaia está 
contratando os serviços 
em unidades de saúde 
da região. Na ocasião, os 

tendi, pacientes foram 
dos na sede do Consór. 

cio Intermunicipal de 
Saúde dos Municípios 
da Microrregião do Mé 
dio Sapucai (Cisamesp), 
em Pouso Alegre 

Esta foi a peimeistação 
realizada do projeto, que 
visa acabar com a de 
manda da população que 
aguarda por exames, pro 
cedimentos e consultas. 
Na quinta-feira, dia 16 
de dezembro, cerca de 32 

pacientes passaram por 
cirurgia de catarata, em 
São Vicente de Minas. 
O investimento previs. 

to no programa ultrapas 
sa R$ 180 mil. O objetivo 
é atender aos pacientes 
já cadastrados através do 
Centro de Regulação. 

“É muito importante 
que os pacientes sejam 
conscientes, compare 
cendo no dia e horário 

Para desenvolver a ação, prefeitura está contratando 
serviços em unidades de saúde da região 

dos seus agendamentos. 
O não compasecimen. 
to tira à oportunida. 
de de outras pessoas e 
gera mais atraso para 
atendimento de 
alertou a pre tura, 

A DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE 
MERCADORIAS EM GERAL E OPERAÇÕES DE LOGISTICA DE EXTREMA-MG, 
INSCRITO NO CNPJ nº 16.704.752/0001-73. CAMPANHA SALARIAL ANO BASE 
2022, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CATEGORIA PROFISSIONAL 
= EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Diretor-Presidente do Sindicato, Teovaldo José Apa- 
Tecido, convoca por este edital, todos os labalhadores representados por essa entida- 
de sindical de primeiro grau, que integram a alegoria profissional diferenciada da mo. 
vimentação de mercadorias em geral é operações de logística, empregados sob regime 
CLT e distntamente, trabalhadores avulsos não portuários marítimos, que laboram na 
movimentação de mercadorias nas áreas adminstratvas e operacionais em depósiios. 
de Distribuição e das Empresas de Distribuição e empresas de Logísticas simples, inte- 
gradas e Modais, empresas que movimentam Mercadorias Secas Mohadas e líquidas, 
transbordo de cargas e descargas e logistica em geral, compreendendo entre esses. 
trabalhadores todos aqueles que de alguma forma prestam serviços. em empresas 
das calegonas Econômicas correspondentes sejam elas no seguimento de transpor. 
tes, logísticas, comércio, alimentação, indústrias, prestação de serviços em geral Seja 
através de contrato de Irabalho direto, seja através de empreiteiras, seja através de 
contratação de mão de obra de terceiros, seja através de contralação temporária, SÓ.- 
CIOS E NÃO SÓCIOS do Sindicato, que exerçam suas atividades na respeciva área no 
município de Extrema - MG para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA TELE- 
PRESENCIAL, a ser realizada na sede do Sindicato, no dia 29/12/2021, às 09h00min, 
em primeira convocação com quorum de maioria ou, meia hora após às 10.00heras em 
2º convocação com qualquer número presente, de acordo com norma estalutária, cujo 
acesso e votação se darão através de link disponiblizado no site do Sindicato (Mtpil 
www Sintramovoxtroma.com br?) para deliberar sobre os seguintes pontos, a saber: 
01) Apresentação da ala da Assembléia anterior, 02) instauração do processo de cam. 
panha salarial 2022 e elaboração da pauta das reivindicações econômicas sociais e 
jurídicas, preservando ou alterando, caso necessário, as datas-bases respectivas; 03) 

tação de Contas do Exercicio de 2020, 04) Extensão dos benefícios inseridos na. 
noma coletva e Garantia de emprego, em igualdade de direitos, aos empregados e 
aos trabalhadores avulsos não portuários marítimos intermediados pelo Sindicato; 05) 
Autorização ao Sindicato para atuar na intermediação da mão de obra dos trabalhado- 
res avulsos (Lei 12.023/2009), assegurando remuneração e benefícios em Igualdade, 
com os empregados da atividade profissional (CF / Art. 7º) 08) Autorização ao Sindicato 
para representar em juizo e fora dele, os interesses económicos e socials da categoria e 
Inclusive Iração de categoria, com poderes para: a) autorizar o Presidente a fmar con. 

ou contrato coletivo de trabalho elou, acordo coletivo de trabalho, nos termos 
So At 611 da CLT, em consonância com a Lei 13.467/2017, diretamente com empresas. 
ou através de Sindicatos Patronais, com procedimento de arbiragem extrajudicial ou, 
se necessário, instauração de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, b) autorizar o 
ajuizamento de lodas as ações para assegurar suas prerrogativas sindicais e de re- 
presentação sindical, c) deliberar acerca da implantação e melhoria das Comissões de 
Conciiação Prévia (CCP); d) deilberar sobre a implantação e exigência de convênio 
para saúde e odontológico, seguros de vidas e cartão benélicios, 07) autorização de pa- 
ralisação da categoria, caso necessário no decorrer das negociações, com instauração 
de dissídio de greve, inclusive sobre o pagamento de dias parados: 08) Declaração de 
caráler permanente da assembléia, até a conclusão da campanha: 08) Manutenção das. 
cenriuíções devidas por todos os irabalhadores que integram a caegonia, associados 
e não associados do Sindicato em sua base lemiorial, para o ano civl 2022, para a pro- 
visão / suslentação financeira da organização sindical, com desconto na folha mensal, 
Incluindo o 13º Salário, bem como deliberação da categoria acerca das formalidades 
go desconto da Contrução Sindical. observados os Art 8º inciso IV da Consução 
Federal, combinado com o Disposto nos artigos 545, 513, alinea e, 578, 578 e $82 
todos da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 12.023/2005, e, também com 
o disposto no art 8º da Convenção 95 da OIT. 10) Aulorização ao Sindicato, para uso 
de medidas judiciais, se necessário, para assegurar o efetivo recebimento das conti 
buíções, descontadas dos trabalhadores em folha e não repassadas ao Sindicato pelos. 
empregadores no prazo ficado na norma coletiva 11) Manutenção das demais Cláusu- 
las da CCT anterior. OBS: Para participar da assembleia, será necessária a identfica- 
ção através da carteira de associado ou CTPS, comprovando o exercício na atividade & 
Base temitorial Extremai4G, 18/12/2021. Teovaldo José Aparecido Diretor - Presidente. 

TIRE SUAS DÚVIDAS, ESCANEIE 

fofo foio tolo Toni 
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Extrema recebe quarto empreendimento da HM 

Engenharia em menos de 2 anos 
Habitação. Construtora lança neste sábado (18) o HM Smart Extrema 2, pertencente ao programa 

Casa Verde e Amarela, do Governo Federal 

Neste sábado, dia 18 acesso à Rodovia Fernão da HM Engenharia, Elai 
de dezembro, em Extre- Dias (aproximadamente - ne Belém 
ma, à HM Engenharia, 15 minutos). Os aparta- O segundo condomi- 
empresa com 45 anos mentos de um ou dois nio do HM Smart Ex. 
na construção de imó- dormitórios, com três trema conta com ampla 
veis econômicos, lança plantas de 45m?, 46m? área de lazer, com pisci 
o empreendimento HM e 48mº, são distribuídos na, playground, campo 
Smart Extrema 2. O con- em seis torres. de grama, bicicletário, 
domínio, que faz parte “Queremos acompa-— quiosque churrasco, luau 
do programa Casa Verde nhar o ritmo de cres- e pet place, todos plane 
« Amarela, do Governo cimento da cidade que -jados para o conforto e 
Federal, terá 566 unida- movimenta mais de R$ qualidade de vida dos 
des disponíveis pari a 9,5 bilhões c é considera- moradores 
população da cidade que. da uma das maiores eco- “Nosso objetivo é 
tema 9 maior economia nomias da região Nos- agregar valor, em to - 
do estado. sos investimentos em dos os sentidos, pars a Evento de desfrutar dos hambúsgue- José Ferreira, 53 — em 
O HM Smart Extre- Extrema tiveram início população, oferecendo inauguração res gourmeis. Os clientes frente à Unidade Básica 
ma 2 está localizado em em 2020 e de lá para cá uma nova experiência Durante O lançamento que assinarem o contrato des 

às 09h00. O horário de uma região privilegiada já projetamos 1.387 uni- de moradia com preço do HM Smart Extrema ganharão uma cesta re 
próximo à Prefeitura acessível e infraestrutu- 2, os visitantes poderão. cheada de produtos. funcionamento do stand 

Municipal e ao Parque ra completa”, finalizou a conhecer as condições O evento será realiza- é de segunda a domingo, 
de Eiventos - e de ficil mou a diretora comercial executiva especiais de lançamento e. do na Avenida Vereador . das 09h00 às 18h00. 

1? Campanha de Doação Solidária da ID Logistics/Privalia 

arrecada 1,8 tonelada de alimentos 

Extrema. Ação que beneficiou duas instituições também entregou 1.500 itens de higiene pessoal e 

mais de 300 pacotes de fralda 

No último dia 10, ses. cat Boa ação é doação”. vel enter os seus seto- pessoal e mais de 300 o Lar$ 
ta-feira, a ID Lo, tes de fralda arre-  insti 
Privalia realizou a entre- novembro, através de tonclada de alimentos, dos para o Asilo “Não há palavras afirmou a equipe da ID 
ga mais especial do ano: diversos eventos de en- 1.500 itens de higiene São Vicente de Paulo e que possam expressar Logistics/Privalia. 
os donativos da sua 1º gajamento e motivação 
Campanha de Doação entre os colaboradores, 
Solidária - “O que se a empresa promoveu 1 
compl ve ção uma cmpeico ui | Maneira 

escartar ] 
de d o lixo! 

» João Menino, o quanto é g 
tics/ Durante o mês de res. Foram mais de 1,8 es de Extrema. — participar destas 

BAIRRO RIBEIRADA 

Empresa promoveu uma competição saudável 
entre os seus setores para a arrecadação 
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Coletivo LGBT de Extrema se reúne para organizar 

ações do Dia Municipal da Diversidade Sexual e Cultural 
Extrema aprovou a dade. Por questões sa- apoio às festividades de de Extrema passou por 

Lei nº 3961/2019 que - nitárias, a celebração no forma voluntária A pro- tempos sombrios cecen- 
dispõe sobre a criação ano passado foi online, posta é promover um 
do Dia Municipal da promovida pelo coletivo encontro Fsico da comu- — ganizar, reagir « festejar 
Diversidade Sexual e e respeitando os proto-. nidade, ocupando espaços nossa existência”, frisou 
Cultural, a ser comemo- destinados à cultura carte, — o idealizados do coletivo, 
sado anualmente em 25 No sábado, dia 1! de para celebrar sua exis Fabiano Maciel. “Festa é 
de fevereiro. A data tem dezembro, durnte reu- tência “Demonstrar por uma das linguagens favo- 
o principal objetivo de nião do Coletivo LGBT meio das mais diversas citas do povo brasileiro, Desde à aprovação da lei, que se deu 
trazer visibilidade para de Estrema, foi celebrada interpretações artísticas sendo cla capaz de, con em meio à pandemia, Extrema não 
as questões de gênero é a parceria com a peoduto- que existimos, eesistimos forme o contexto, diluir colebronia cata ch form presencial 
orientação, ressaltando am de eventos pró-diver. e merecemos respeito”, preconceitos, fixar na dos grupos que a reali busque a página “Cole. 
importância do res, sidade Aceita, de Atibaia. disse o coletivo. úia, celebrar expe-  zam”, completou. tivo LGBT - Extrema 
a esses grupos na socie- (SP), que entra como “A população LGBT ciência social particular Paramais informações, MG” no Facebook, 

Taxista morre após reagir a roubo em Monte Verde 
No último sábado, formações de teste- corrida que foi acio- máscara branca suja de 

dia 11 de dezembro, a munhas, teria contado nada pessoalmente na sangue. O veículo rou. 
Polícia Militar recebeu que havia sido vítima casa sista, não sa-— bado foi posteriormen. 
informações de que um de roubo e que levaram . bendo informar quem 0 te encontrado pela PM 
homem de aproximada- seu táxi, mas ele chamou. abandonado 
mente 76 anos estava Foi prestado af Após diligências, a 
em via pública, no Dis-  dico no local, porém a Polícia Militar iden- 
trito de Monte Verde, vítima veio a óbito. tíficou em uma mata da Bela Vista (MG) 
em Camanducaia, com Em relatos à Polícia marcas de sangue em 
marcas de perfuração. Militar, parentes afir- algumas árvores, uma desta matéria, O autor 
O homem era taxista maram que a vítima te- camisa de cor azul pen- do crime ainda não ha 
é, de acordo com in- cia saído para fazer uma durada no galho e uma 

fechamento 

| o" Es 
— 4 

lã | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA ACESSO 
“= “A PROGRAMAS HABITACIONAIS EM EXTREMA 

Se você já fez cadastro no Fundo Municipal de Habitação entre 2017 e 2021 é importante 
atualizar suas informações em janeiro de 2022 para que a Prefeitura de Extrema possa 

realizar mais programas habitacionais. 

Para isso, vá até o Fundo Municipal de Habitação de 03 a 31 de janeiro 
e apresente os originais dos seguintes documentos: 

-RGeCPr, « Comprovante de renda familiar, 
- Comprovante de endereço; - Comprovante de moradia no município porno 
- Certidão de estado civil minimo 4 anos [solicite na Unidade de Saúde do 
« Título de eleitor; EsMpio] 
Ê ad 
pri o trnboçihor Local: Secretaria de Assistência Social - Praça Olinto 

- Certidão de nascimento dos filhos, da Fonseca, nº 12, Centro | De segunda a sexta 
« Documentação de toda a composição familiar, das Bhãs The das 12h às 16h. 

Saiba mas. 
À eszass2e E) exremamggovir 

000 exremamogovir 
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Transporte, diversidade, educação e capacitação são temas 

do 1º Encontro do Legislativo e Representantes de RH 

DEZEMBRO “ 
VERDE 

Abandono de animal é considerado crime 
de maus-tratos 

Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 

Quando se tratar de cão ou gato, a pena 
será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e 
proibição da guarda 

Lei Federal 9.605/1998 |Lei Federal 14.064/2020 

Não abandone uma vida na rua 
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Inauguração da Praça da Saudade de Extrema é 

agendada para a próxima terça-feira (21 de dezembro) 
Revitalização. O espaço recebe o nome de Praça “João Batista de Morais Filho”, em homenagem ao 

cidadão extremense que contribuiu para o desenvolvimento do esporte e da educação do município 

A Praça da Saudade pSTRRASE dei 
tê id 

Ambiente cont 
lazer, paisagismo, 

Desenvolvimento de Extrema decola e município é o que 

mais gera empregos no Sul de Minas 

RECESSO 
PARLAMENTAR 

JAR Oo | pfo ço Ko [SIN/cI(=To (o [o (= o [) 

Extrema comunica que, de 

fo fofo l(o [o Noto sa No E ní=To [la nTciaito) 

Interno, estará em Recesso 
Parlamentar a partir das 12h 

da quarta-feira (22/12) e 

domingo (02/01), retornando 

às atividades às 8h da 

segunda-feira (03/01). 

Seguimos contando com a sua 

JoJo [gifoi] fo [oro [oa To Mojo o/=110 15) 
legislativos também em 2022 

Vamos construir juntos uma 
Extrema cada vez melhor. 

UM 

; MUNICIPAL 
wwwcamaraextrema.mg.govbr (35) 3435-2623 ONO) bx DE EXTREMA 



10 olícia 6 DACIDADE Extrema/MG, sábado, 18 de dezembro de 2021 

Polícia Civil prende família acusada 

de tráfico de drogas em Extrema 
A Polícia Cívil de Mi 

nas Gerais, pelos investi 
ia de 

Extrema e de Camandu 
gadores da Di 

caia, prendeu uma fami 
lia por tráfico de drogas, Foram apreendidos 238 papelotes de 
na teria due IA de cocaina e uma porção de maconha 

endo autuados dezembro, na zona rural ade foram achados 
de Extrema. 
Os investigadores re 

ceberam informações 
de que PP E estaria o am recadado na posse 
comercializando drogas c à a dee autores) também foram 

unicípio. Assim, 

PM de Extrema prende suspeito de tráfico de drogas 

“OLÍCIA * l 
MILITAR e. 

Durante patrulha- manobras 

a Polícia Mili- Em 
tar de Extrema avistou autor pulou da 
zembro, 

uma motocicleta em cleta, sendo alcar 
que o garupa estava pelos militares. Co 
sem capacete, iniciando, foram enc 
assim, uma perseguição  comprimi 

condu- e R$ 190,00 
Comprimidos de ecstasy, porções de maconha e dinheiro foram apreendidos tor realizado diversas Ao ser questionado, so 

A PREFEITURA DE CAMANDUCAIA ESTÁ INVESTINDO 
CADA VEZ MAIS EM TODO O MUNICÍPIO! 

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE APOIO EM CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO 
SAUDE DE MELHORAMENTOS QUEDAS VERDES 

£ 
xs 

OBRA ORÇADA EM MAIS DE R$ 175 MIL REAIS, LICITADA NA GESTÃO DO PREFEITO A PREFEITURA INICIOU A CONSTRUÇÃO DE MAIS UMA CRECHE NO MUNICÍPIO, NO 
EDMAR DIAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. ESTA OBRA PROPORCIONARÁ BAIRRO QUEDAS VERDES. A OBRA QUE BENEFICIARÁ DIVERSAS CRIANÇAS, ESTÁ 
AOS MORADORES DA REGIÃO AO ENTORNO DO BAIRRO UM ATENDIMENTO MÉDICO ORÇADA EM MAIS DE R$ 1.6 MILHÕES DE REAIS E ESTÁ SENDO FEITA COM RECURSOS 
MAIS RÁPIDO E FÁCIL PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. 

DE OBRAS E rena TRABALHANDO POR VOCÊ! WWW.CAMANDUCAIA.MG.GOV.BR 
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Itapeva é habilitada para receber 
PARA o . A 

ICMS Turístico pelo 10º ano seguido Ao 
Turismo. Cidades da região como Extrema e Camanducaia também á 

foram habilitadas com nota máxima assim como Itapeva 

Pelo 10º ano conse- e Camanducaia. (Comtus) de Itapeva. versário da Cidade, Fes- também, as demais cida-  nança Regional (IGR) 
cutivo, Itapeva atingiu Itapeva foi habilita Os valores financei- ta do Peão de Boiadeiro, des que tiveram sucesso certificada pela Secult 
nota máxima nos que- da em todos os anos a ros repassados através entre outros eventos, em conquistar recursos (Circuito Turístico), 
sitos avaliados para partir de 2012 e poderá do ICMS Turístico po- sempre em consonância para o Turismo no ano nos termos do Progra. 
receber as parcelas do contar novamente com dem ser revertidos em com as deliberações do de 2022. Por fim, frisou ma de Regionalização 
ICMS Turístico a par- recursos financeiros e ações, programas e pro-— Comtur local. como “vitais a colabor- do Turismo no Estado 
tir de janeiro de 2022. possibilidades de cele- jetos voltados para o O prefeito de Itapeva, ção da IGR Serras Verdes de Minas Gerais; ter 
A notícia foi dada pela brações de convênios desenvolvimento turis- Daniel Couto, ressaltou ea cooperação com mui- uma política municipal 
Secretaria de Estado de estaduais € federais para — tico dos municípios, so- “a cficicia e eficiência to empenho dos mem- de turismo elabora. 
Cultura e Turismo de fomentar suas ações tu-. bretudo para auxiliar na do Setor de Cultura/ bros do Comturlocal”. da e em implementa. 
Minas Gerais (Secult/ rísticas, possibilitando realização de eventos Turismo para o sucesso Os trabalhos con- ção; possuir Conselho 
MG), que parabenizou se manter no Mapa do quando o periodo de em mais um processo de tinuos devem seguir Municipal de Turismo 
as gestões municipais, Turismo Brasileiro, ob- pandemia tiver seu fi- habilitação e ações execu- todas as diretrizes do constituído e em regu. 
principalmente as que tendo substancial apoio nal decretado. No caso tadas que visam promo- Ministério do Turismo. lar funcionamento; e 
conquistaram “nota 10, do Circuito Turístico de Itapeva, O incentivo ver o desenvolvimento Para receber o ICMS possuir Fundo Munici 
êxito obtido também Serras Verdes do Sul de tem colaborado com a sustentável do tuismo específico, o município pal de Turismo (Fum 
por outras cidades da Minas e do Conselho promoção do Carnaval a médio € longo prazo deve 
região, como Extrema Municipal de Turismo de Rua, Junifest, Ani- na cidade”, Parabenizou, Instância de Gover- regular funcionamento. 

Prefeitura de Extrema estende horário de vacinação contra 

Covid-19 na próxima quarta-feira (22) , 
Na próxima quarta- contra Covid-19 em horário do trabalha: 19h00. O endereço é 

ticipar de uma — tur), constituído e em 

feira, dia 22 de de- Extrema acontecerá dor — das 08h30 às Rua Presidente Ken 
zembro, a vacinação até 19h00, ou seja, no 11h00 e das 13h30 às nedy, 355 

FAÇA UM TESTE RÁPIDO GRATUITO NO SAE/CTA DE 2º A 6º FEIRA DAS 7H ÀS 15H30 E NA 
4º FEIRA TEM HORÁRIO DO TRABALHADOR, FUNCIONANDO DAS 7H ÀS 18H30. 

OTESTE RÁPIDO DETECTA HIV, SÍFILIS, HBSAG E HCV. 

SAE/CTA: RUA ROMUALDO ALVES MARTINS, Nº 86 - CENTRO (QB (35) 3435-2849 | SECRETARIA DE SAÚDE 
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com o papai noel 

dia 19 de desembro, domingo” 
trhoo | PRAÇA JOAQUIM LUIZ - CENTRO 

dia 29 de dezembro, terça-feira 

Entrega dos presentes 

AADACIDADE 

Para a celebrar o Na- 21 de dezembro, das 
tal, a Prefeitura de Itape- 10h00 às 15h30, em 
va realizará à 1º Parada diversos bairros (vide 
de Natal da cidade, com imagem), com apoio 

da Câmara Municipal e 
Polícia Militar. 

o grupo teatral “Mas por 
quê?, a partir das 19h00, 
na Praça Joaquim Luiz, 

do- no Centro, neste 

adacidade com 
Extrema/MG, sábado, 18 de dezembro de 2021 

Itapeva promove entrega de presentes com o Papai 
Noel e realiza a 1º Parada de Natal neste domingo (19) 

Vale lembrar que a 
Prefeitura de Itapeva ha- 
via preparado diversas 
atrações natalinas para 
toda a família, mas, de 
vido à pandemia de Co. 

vid-19 e o aparecimento 
da variante ômicron, os 
demais eventos foram 
cancelados, assim como 
Réveillon, Carnaval e o 
Aniversário da Cidade. 

causo mtpomo 

amas 

mingo, dia 19 de dezem 
bro. Um pouco antes, às 
17h00, no mesmo local, 

MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA 
MIXAS GERAIS 
19083 S97060I-a8 RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO enocouensoo rimunas 

haverá a tradicional en. 
trega dos presentes com 
o Papai Noel. 
A ação terá continui 

ira, dia dade na terça 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO: 
Ficam NOTIFICADOS os presumiveis herdeiros do ESPÓLIO DE DALMO 
TOLEDO DIAS quanto à deciaração de utilidade pública, para fins de de- 
sapropriação, declarada por meio do Decreto nº. 4.135/2021, referente 
a uma área equivalente a 46.801,00 mº, situada no Bairro da Ponte Alta, 

neste Município, proveniente da Transcrição nº. 10.503, do Cartório de Imóveis de 
Extrema. Para fins de desapropriação, a área foi avaliada em R$ 3.917.139,82, valor 
este a ser pago a título de prévia e justa Indenização. O prazo para aceitação ou 
rejeição da proposta é de 15 dias, iniciando-se, a partir desta publicação, bem como 
o silêncio será considerado rejeição, na forma da Lei. O documento na Integra po- 
derá ser consultado junto à Prefeitura Municipal, bem como na Imprensa Oficial do 
Município, João Batista da Silva, Prefeito. Extrema/MG, 15/12/2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO: 
Ficam NOTIFICADOS os presumíveis herdeiros do ESPÓLIO DE LUIZAL- 

HABBÉ ves de ouiveira quanio à seciaração de usidade pública, para tos de 
RmasÉ desapropriação, declarada por meio do Decreto nº. 4.136/2021, referente 

a uma área equivalente a 10.249,96 m, situada no Bairro dos Pesseguei- 
ros, neste Município, proveniente da Matrícula nº. R-1-13.232, do Cartório Imóveis 
de Extrema. Para fins de desapropriação, a área foi avaliada em R$ 871.058,23, 
valor este a ser pago a título de prévia e justa indenização. O prazo para aceitação 
ou rejeição da proposta é de 15 dias, iniciando-se, a partir desta publicação, bem 
como o silêncio será considerado rejeição, na forma da Lei. O documento na integra 
poderá ser consultado junto à Prefeitura Municipal, bem como na Imprensa Oficial 
do Município. João Batista da Silva, Prefeito, Extrema/MG, 15/12/2021 

Fisioterapia 

Reabilitação cardiovascular 

RPG 

Acupuntura 

Pilates 

Liberação miofascial 

CENTRO DE REABILITAÇÃO 

+ SERMAN 
(Qexentro.de.reabilitacao.serman 
Ocontatogclinicaserman.com.br 

NS 

Rua Hélio Pedroso de Alvarenga, 63 (antigo supermercado União) - São Cristovão - Extrema/MG | (35) 3435-2956 

CONTABILIDADE - CONSULTORIA CONTÁBIL 
E TRIBUTÁRIA - AUDITORIA - PERÍCIA JUDICIAL 
E EXTRAJUDICIAL - CONTABILIDADE DIGITAL 

(SEGMENTO PARA EMPRESÁRIOS QUE PENSAM 
NA ERA DIGITAL, COM BOLETIM MENSAL DIGITAL) 

RUA PADRE CARBONE, 119 - CENTRO 

f sosicontadores 
www.osl.com.br 

(35 3435-1721 
o CONVÊNIOS: asc 

Bom Pastor 

MM São Lucas «Dime ss 
Z à sds « 
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Fundo Municipal de Habitação 

começa a atualizar cadastros M Eds A 

das famílias extremenses no 

dia 3 de janeiro PROMOÇÃO 
Extrema. evereiro o setor dará continuidade Fachadas Comerciais 
a novas inscrições de moradores interessados Toldos e Coberturas 

atualização das fichas analisar a complementa- EMATÉ 
cadastrais das famílias ção das documentações, 
inscritas no P levantar informações 
Municipal no período de referente à renda des- 
2017 a U21 sas famílias, identificar RTÃO 

A partir do dia 3 de ja- a demanda por moradi 
uma segunda-feira, no município é traçar o 

será realizada a atualiza: 
» dos dados de todas da 35 99250-6508 

E Ererna Caplfitas que estão car “exito vas response q E resrmo art min s 
aplicará prandes inves idas no programa pelo setor de Habitação 
timentos no setor de durante os últimos cinco . da Prefeitura Municipal. 
habitação social, cons anos: “Essa mobilização Há de 1.800 pes- 
truindo mais de 500 que ocorrerá em janeiro — soas cadastradas no pro 
unidades habitacionais vem com O intuito de grama e para atualizar os de endereço; certidão de município de no mínimo 
para as famílias que se atualizar as fichas das dados de cada uma delas. estado civil título de elei- — quatro anos 
enquadram nos critérios pessoas que passaram a os an cira de trabalho; A partir de fevereir 
exigidos pela prefeitura e - pelo setor no ano de certidão de nascimento os interessados que ain 
programas habitacionais 2017 até o momento. A ç fi ; ssuem cadastro 
desenvolvidos necessidade dessa atuali a inscrever. Por 

zação é devido aos inú- ci isso fiquem atentos nas 
meros endereços e tele a s f plataformas digitais da 

isso, o setor realizará a fones defasados, além de RG e CPF; comprovante . provante de m no Prefeitura de Extrema. 13h00 às 16h00. 

Apenas a vacina po [o fo jtc/0=[0) 
total contra a Covid-19. Ne 

Reforce sua segurança usando máscara: 
ela age como uma barreira contra o vírus. 

Não saia de casa sem máscara! 

EXTREMA 

000 sxemamssobr SECRETARIA DE SAÚDE É á 
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Enfim, 
mais uma vez em de 
zembro, uma época de 
festas, 
tias. E 
de finalização de ano, 
é muito comum ainda 

chegamos 

feriados e fé 
nesse contexto 

estarmos na correria 
de nossas rotinas e so 
brecarregados pelo ano 
que passou e vai che 
gando ao seu fim. 
O interessante de 

percebermos, contudo, 

é como, não raramen- 
te, sentimos dificuldade 
em quebrar esse padrão 
de vida mais estressante 
que as rotinas de traba- 
lho nos trazem. O que 

nos atrapalhar, 
aproveitamos 

esse período de férias e 
festas, quanto de des 
cansarmos diante das 
folg 
dos trazem. 

Seja por pendências 

que esses perio- 

e questões de trabalho 
que ainda ficam na ca 
beça e sentimos dificul. 
dade em nos desligar, 
ou mesmo pelo ideal de 
produtividade que nos 
acompanha durante o 
ano, ou seja, de que te 
mos que estar produzin- 
do algo o tempo todo. 
Fato é que o descanso e 
o lazer, se não 
cuidado, podem se tor- 
nar dolorosos e ligados 

a sentimentos como à 
culpa e a cobrança, por 
esemplo. 
O que quero dizer 

com isso é que podemos 
simplesmente descansar 
sem fazer mada, passar 
férias sem necessaria 
mente viajar, ou criar 
os mais diversos planos, 
e simplesmente curtir 
estar em casa sem co 
peomissos e tudo bem, 

preci 

idacidade com 
Extrema/MG, sábado, 18 de dezembro de 2021 

Rodrigo Coletty 
SP: 6/105990 CRP MG 04/1500540 

martisizar por isso, acre. 
ditando que devíamos 
ter aproveitado nossa 
folga de determinada 
maneira específica. 
O mais importante é 

nos sespeitarmos, tan- 
to em nossos desejos 
quanto em nossos limi 

Afinal, não existe 
uma forma correta de 
tes. 

se ter lazer, prazer ou 
descanso e nem a ne. 
cessidade que seja algo 

produtivo, a única ne. 
cessidade é que sejam 

ades que nos tra- 
gam satisfação. 

Por fim, fica essa re- 
flexão acerca da impor- 
tância de desacelerar- 
mos, rompendo com 
o ritmo, muitas vezes, 

ativ 

frenético que a vida nos 
col a, e nos permitin. 
do descansar e ter lazer, 
da maneira como bem 
entendermos. 

Atividades da Campanha Dezembro Vermelho seguem 

em Extrema 
O Serviço de Aten- 

Especializado 
(SAE) segue cumprin 
do com o cronograma 
da Campanha Dezem 

dimento 

bro Vermelho, ação em 
prevenção do HIV e da 
Aids. Nos dias 7 e 10 de 
dezembro, os colabora 
dores da Intecom e da 
Hutchinson — participa 
ram das atividades pro- 

postas. 
À equipe 

panfletos e kits, contem. 
distribuiu 

do guloseimas e preser- 
vativos, além da realiza 
ção de 656 testes rápidos 
(HIV, Sífilis, 
HCV). No encerramen 
to foi real 

Hbsag e 

ada uma pá 
lestra sobre Infecç 
Sexualmente "Transmissi- 
veis (151). 

Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Extrema 

realiza 116º Reunião Ordinária 

O Conselho Municipal 
de Turismo ( omtus) 
de Extrema realizou, 

segunda-fei 
a, dia 13 de dezembro 
de 2021, a 116º Reunião 
Ordinária, na Secretaria 

na último 

de Tusismo. Na ocasião, 
foram empossados os 
novos conselheiros que 
continuarão 
2021-2023, 
O Comtur é a instãn. 

a gestão 

cia de governança lo- 
cal de tusismo, que atua 
como órgão consultivo, 
deliberativo, normativo 
fiscalizador e de asses. 
sormento de todas as 
ações voltadas ao setor. 
É composto por repre- 
sentantes da cadeira pre 
dutiva do turismo, socie- 
dade civil organizada e 
poder público. Os traba 
lhos são desenvolvidos 

k 
s: regula 

mentação; planejamento 
jo; pesquisa 

e monitoramento; 

considerando q 
nhas estratégi 

e comuni 
inte 

local. 
Durante à reunião, à 

presidente da Associ 
Circuito Turístico Serras 
Verdes do Sul de Minas 
Ge 
apresentou os trabalhos 
realizados pela Instância 
de Governança Regional 

is, Rosely Moraes, 

fase ao projeto em anda- 
mento “Circuito Serras 
Verdes de Cieloturisme 

Este ano foi de con 
quistas para O turismo, 
apesar dos desafios « E. 
mitações gerados pela 
pandemia de Covid-19. 
Estrema foi habilitada 
ao ICMS Turístico 
base 2020, aprovado o 
Plano Municipal De 
senvolvimento "Turístico 
Sustentável (PMDTS) 
para período de 2021 
2031 e foi realizada a Ca: 
pacitação do Comtur. 
“Gostaríamos de agra 

decer a gestão do prefei 
to João Batista da Silva, 
a secretária de Turismo 
Ana Paula Odoni e toda 
sua equipe, que 
pre estiveram de portas 
abertas para o Comtur 
é a todos os conselhei 
ros que voluntariamente 
estiveram presentes nas 
reuniões e se dedicaram 
em prol do desenvolvi- 
mento do Turismo de 
Extrema”, disse o presi- 
dente, Deny Mauro AL 
ves de Morais. 

Certificado de 
Reconhecimento 
de Boas Práticas 

Durante 0 evento 1º 
Estadual de 

Gestores Municipais de 
Encontro 

Cultura e Turismo de 
Minas Gerais, «ealizado 
presencialmente em Belo 
Hosizonte, no dia 7 de 
dezembro, pela Secretaria 
de Estado de Cultura e 
Turismo de Minas Gerais, 
Estrema recebeu o Certi 
ficado de Reconhecimen- 
to pela Iniciativa 
Produção 

Projeto 
Associada ao 

, presen. 
te no portfólio de “Boas 
Peiticas Municipais no 
Turismo 2021”. 

Turismo (PAI 

O PAT é um projeto 
desenvolvido em Extre 
ma de notório impacto 
para O turismo e comu. 
nidade local, desde 2014, 
ressaltandh 
de um destino e agrega 
valor ao produto. turis- 
tico, 
competitividade e geran- 
do renda aos empreen. 
dedores locais (produtos 
artesanais, manifestações 

o diferencial 

aumentando sua 

culturais, produtos agro- 
pecuários e a própria 
gastronomia), capaz de 
compor a atratividade do 
destino e diversificar à 
oferta turística, para co- 
mercialização. 
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Cobertura o 
Regional a 

O Sul de Minas 
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idade, 

(35) 3435-1343 | (35) 3435-2688 | (35) 9871-4384 
Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Extrema/MG 
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AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 429/2021 

O Município de Extrema, através da Comissão Permanente de Licitação, torna púbsico 
que fará realizar às 09.00 haras do dia 28 de dezembro de 2021, em sua sede Av. Dele- 
gado Waldomar Gomas Pinto, 1824, Bairro da Ponte Nova. a habilitação para o Proces- 
“so Licitatório nº 0004201202 na modalidade Tomada de Preços nº 000035/202", objet 

vando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
PARA REVITALIZAÇÃO, ADAPTAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE COBERTURA METÁLICA 
DA SEDE DA ARENA NO VOLEI NO EXTREMA FUTEBOL CLUBE. CUJA LOCALIZAÇÃO SE FAZ 
NA RUA CEL. TEÓFILO CARDOSO PINTO, Nº 01, CENTRO- EXTREMA- MG.. Mais informações. 

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 431/2021 
O Municipio do Extr a da Comissão Permanente de Lictação, tora púbico, 
que fará realizar às 09:00min horas do dia Dá de janeiro de 2022. em sua sede Av. Dele- 

Dn Dracena pen pad 

m O ce dera E a Cena e ra e aaa deco do CP PERSON EN ESSÃO Do CENA pa Cons da caça 
ABRIGAR O CARTÓRIO DA 112º ZONA ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
MINAS GERAIS EM EXTREMA( CARTÓRIO ELEITORAL DE EXTREMA) Mais informações pelo 

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 433/2021 

endereço eletrônico <hip/extrema mg govtfictacoes>. Extrema, 10 de dezembro de 2021 

Rs 
Mas que fará realizar às 09:00 horas do dia 07 de janeiro de 2022, em sua sede Au. Dele. 

gado Waldemar Gomes Pro, 1824. Bairo da Ponte Nova. a habitação para o Pro- 
cesso Licitatório nº 000433/2021 na modalidade Tomada de Preços nº 0000371202", objetvando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO E REALIZAÇÃO DE SONDAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓ- 
PRIA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA (CMEÉ). Mais informações 
pelo endereça eletrônico <hip:Jextrema mg govbeficiacoes>- Extrema, 10 de dezembro de 2021 

GAZETADACIADE “e fica 15 

EEERTD CEMD 

FAÇOCARRETO OPORTUNIDADE OMIPERTETRA 
EXTREMA SUPERMERCADOS 

COM SAVEIRO CONTRATA 
Vende-se terreno : Pois de ecesidades 

(85)99802-0965  225micomism Enero ES E (85)988051929 CR inenada cone E an 7 de 
Tratarcomiuiz(facão)  (35)98700-2067 isopor comia 

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº448/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
000448/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 090038/2021: O Município de Extrema, atra. 
vês da Comissão Permanente de Licitação, toma público que fará realizar ás 00:00 horas 
do dia 12 de janeiro de 2022, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pino, 1624, 

Bairo da Ponte Nova, a habitação para o processo ctatário nº 0044812021 na modalidade Tomada 
de Preços rº 000038/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 
NA AV. NICOLAU CESARINO - PORTAL NORTE À SUL. EXTREMA - MG, Mais informações pelo 
endereço eletrônico <htp iexirema mg gov brficitacoes>, Exrema, 17 de dezembro de 2021. 

E = 

— 

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº449/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
0044912021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 000039/2021: O Municipio de Extrema, atra. 
vês da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 09:00 
horas do dia 13 de janeiro de 2022. em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 

1624, Bavro da Ponte Nova. a habitação para o processo Iclalério 1º 0004401202 1 na modalidade 
Tomada de Preços nº 0000391202", objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE- 
CIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO 
DE GAVETAS E OSSUÁRIOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. Mais informações pelo enderoço” 
trênico <htip/lextrema mg gov brflctacoes>. Extrema, 17 de dezembro do 2021 

Saara 
VINRADOA “ABONO AMÔNIO DAVA” 

Câmara Municipal de Extrema - Registro Cadastral de Fornecedores «Chamamento Públi- 
co: O presidente da Câmara Municipal de Extrema, Sidney Soares Carvalho, no uso de suar 
atribuições legais e conforme artigo 34 da Lei 866/93 deciara que se encontra aberto permanen 
temente o Registro de Cadastro de Fornecedores na sede Municipal de Extrema, 

listacaoextremafB yahoo com br. 

ABANDONO DE EMPREGO 

Sr. Erik Gonçalves - CTPS 68959 - série 464 - SP 

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar- 
-se em local não sabido, convidamos o Sr. Erik Gonçalves, portador da 
CTPS 68959 - série 464 - SP, a comparecer em nosso escritório, a fim 
de retomar ao emprego ou justificar as faltas desde 11/11/2021, dentro 
do prazo de 48h a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

Tembombas Locação de Equipamentos LTDA 

"MATERIAIS. 
PARA CONSTRUÇÃO 

Financiamos pela CAXA — Disk-caçamba 
ou Banco do Brasil 

Ahualli Advocacia 
Consultoria Empresarial, Civel, 

Família e Trabalhista 

Dr. Maurício José Ahualli 
DAB/SP 116.991 e OAB/MG 1434-A 
Dr". Patrícia Carneiro Anual 
DAB/SP 122.707 e OAB/MG 145.858 

Extrema/MG 

FÁBRICA DE TELAS PARA ALAMBRADOS. 

/25.3435-10747 
VENHA NOS FAZER UMA VISITA! 

Rua Maestro Benedito Coutinho, 580 "Tegvessa com a Benjamin Constant) - Extrema/MG 
Estrada ver. Alípio Resende de Souza 3435-3455 amada estrato - Serra do ta alvo da SS g 9971-0455] a perita tn à pa iria 
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Extrema inicia projeto de construção de 11 novas praças 
Obras. Três praças já começaram a ser construídas e todas elas estão isoladas com tapume metálico 

Escadaria Dona Brandina (Centro) Praça da Biblia (Ponte Nova) Praça Fernão Dias (Cachoeira 3) 

A Secretaria Municipal 
de “Turismo, em parceria 
com a Secretaria Munici 
pal de Obras e Urbanis 
mo, começou a exceução 
do projeto de um novo 
paisagismo nas praças de 
Estrema. A construção 
destes ambientes verdes 
tem como objetivo re 
estruturar as praças do 
município, deixando os 

»s mais aconche- Dias (Cachoeira 3) doem torno da praça. existente. Em seguida, contará com degraus que 
A Praça da Biblia, Jo. proporcionando darão acesso à Rua AL 

n-estar para toda fredo Mucci é disponi 
bilizará ainda plantio de 
árvores ornamentais. A 

A terceira praça utili- área já foi cercada de ta 
zará de uma área verde pume metálico e iniciou 
de 61 
na Avenida Tancredo de As outras oito praças 

localizada a limpeza do terreno. 
a Praça da Bíblia 
te Nova), à Escadaria  cluíu apas iniciais e Almeida Neves (Centro), serão construídas con. 
Dona Brandina (Cen- já está finalizando a im » de arrimo para para construção de uma forme a conclusão das 
tro) e a Praça Fernão plantação do intertrava- segurar o talude vertical praça escalonada, na qual atuais obras. 


