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EXTREMA INOVAÇÃO: NOVO INFORMATIVO 
DAS REALIZAÇÕES DA PREFEITURA

A administração municipal realiza diversos projetos, 
programas e ações para a população extremense 
e são tantas atividades dentro das suas secretarias 
e assessorias que muitas vezes a população não 
consegue acompanhar tudo o que é divulgado no site 
institucional, redes sociais, matérias jornalísticas e 
programação de rádio. Por este motivo o impresso é 
uma forma de chegar à casa de todos, com as principais 

informações da cidade de Extrema.

No Extrema Inovação o cidadão pode acompanhar 
tudo que acontece na cidade por meio da Prefeitura 
de Extrema. Todo conteúdo que será divulgado 
neste impresso terá uma linguagem leve e um design 
inovador, levando à população todas as realizações da 
administração.

LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL
DO 59º BATALHÃO DA PMMG

Em cerimônia realizada 
na Prefeitura de Extrema, 
no dia 19 de janeiro 
de 2017, foi lançada a 
Pedra Fundamental do 
59º Batalhão de Polícia 
Militar de Minas Gerais. 
A edificação da nova 
estrutura trará ainda 
mais segurança para a 
cidade de Extrema.

Com a criação da Imprensa Oficial de Extrema as 
publicações oficiais da administração serão digitais e 
isso garantirá uma economia de mais de R$ 200 mil por 
ano.

Em 2016 foram mais de 500 publicações no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais e outros jornais.

O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara 
dos Vereadores e o Legislativo pediu por meio de uma 
Emenda para acrescentar os seus atos e publicações 
oficiais na Imprensa Oficial da prefeitura.

ECONOMIA PARA O MUNICÍPIO
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Mediante diversas falhas na prestação de serviço da 
concessionária Copasa, a Prefeitura de Extrema expediu 2 
notificações em menos de 10 dias. A medida visa cobrar da 
empresa o reparo correto a devida manutenção com a qualidade 
esperada. 

É comum ver pela cidade buracos abertos nas vias públicas 
e deixados sem a correta sinalização, o que tem resultado 
em transtornos à população. A Prefeitura de Extrema já havia 
notificado a empresa por conta do desabastecimento em 
diversos bairros do município.

Na primeira notificação foi comunicado que a Copasa não 
está atendendo satisfatoriamente as obrigações contratuais, 
sobretudo no que se refere a operar, manter e conservar os 
sistemas públicos municipais de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, garantindo a população suprimento 
adequado, continuidade e permanência dos serviços. 

Na segunda notificação foi ressaltado que a companhia 
que abastece a cidade de Extrema não está atendendo as 
obrigações contratuais no que se refere a execução dos 
serviços de manutenção e recomposição de pavimentação 

asfáltica empregada em logradouros públicos, que tenham sido 
danificadas em virtude da construção, operação, manutenção 
e reparos dos serviços, que é de responsabilidade exclusiva da 
concessionária segundo o contrato de concessão.

A Prefeitura de Extrema também encaminhou estas notificações 
ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Procon e a Agência 
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG.

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, iniciou em abril a entrega 
dos carnês de IPTU de 2017. A novidade deste ano é a opção 
de imprimir pelo site da Prefeitura de Extrema o pagamento a 
vista ou parcelado. Para imprimir acesse este link: https://goo.
gl/K639ID
Os munícipes que não receberam os carnês poderão retirá-lo 
no Espaço Cultural “Euclides Benedito de Lima”, no piso superior 
ao da sede da Crearte, Praça Presidente Vargas, s/nº. A retirada 
neste local poderá ser efetuada entre os dias 18 e 28 de abril e 
o horário de atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h.
O IPTU pode ser pago de 2 formas, uma é à vista e com desconto, 
e outra é parcelado em até 9 vezes. Os pagamentos dos boletos e 
carnês podem ser efetuados na Caixa Econômica Federal, no Itaú e 
nas Casas Lotéricas.

Mais informações podem ser obetidas pelos telefones 
(35) 3435.5643 | 3435.5601 ou no setor de Arrecadação da 
Prefeitura de Extrema na Avenida Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1.624, Bairro Ponte Nova. O horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

PROJETOS ENVIADOS
À CÂMARA

PREFEITURA DE EXTREMA NOTIFICA
COPASA 2 VEZES ESTE ANO

A atual administração encaminhou 26 Projetos de Leis para a Câmara dos 
Vereadores de Extrema em 2017 até o fechamento desta edição, dos 26 projetos 
e emendas, todas foram aprovadas pela casa.

Esta aprovação de todos os vereadores da Câmara de Extrema demonstra que 
os projetos da Prefeitura de Extrema são para a melhoria da qualidade de vida 
de todos extremenses.

Dos 26 Projetos de Lei enviados pelo Executivo, a Câmara de Vereadores 
aprovou todos e 24 foram por unanimidade, isso representa 92,3% de projetos 
aprovados por todos os vereadores e sem restrições.

UNANIMIDADE
24 POR 

NOTIFICAçãO

Contribuinte pode imprimir o carnê pelo site da Prefeitura

IPTU ONLINE EM EXTREMA:
COMODIDADE E CONFORTO

26 TODOS
APROVADOS

Visão parcial da Home do site da prefeitura
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VALORIZAÇÃO DAS
ORIENTADORAS PEDAGÓGICAS

Agora o professor aposentado passa a receber 
a insalubridade que antes não era acrescentada 
na sua aposentadoria. 

A prefeitura criou por meio de lei este benefício, 
conhecido como “pó de giz”, que visa assegurar 
os direitos dos professores da rede pública que 
durante anos contribuiram para Extrema ter 
IDEB superior à média nacional.

“Foi incorporado os 25% que já recebíamos 
em atividade. Anteriormente quando 
por ocasião da aposentadoria cessavam. 
Fiquei muito feliz porque saí com este 
beneficio na aposentadoria. O sabor é de 
reconhecimento e justiça. Creio que assim 
como eu, outras colegas também ficaram 
felizes com esta notícia e ação da atual 
gestão. A voz das professoras foi ouvida 
pela atual administração.”

MARIA APARECIDA CARDOSO PINTO

INÍCIO DAS AULAS EM MAIS 2 NOVAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS

Com a reconstrução da João Batista de Morais Filho e a inauguração da José Sebastião Morbidelli no bairro dos Tenentes, 
mais de 1.000 alunos foram beneficiados e já começaram o ano letivo em suas escolas com mais espaço e conforto próximo 
as suas residências. Agora Extrema tem 16 núcleos escolares municipais, mais 2 CEIMs em construção.

A atual administração por meio da Secretaria de Educação criou um plano 
especial para as orientadoras pedagógicas que agora recebem de acordo com 
o tamanho da escola municipal que trabalham, como já era feito aos gestores 
escolares do município de Extrema

Conforme o porte da escola e o número de alunos a demanda destas profissionais 
aumenta e a exigência é maior. Por isso, a Prefeitura criou este benefício com 
intuito de valorizar a classe das orientadoras pedagógicas.

ATUAL GESTÃO GARANTE 25% DE 
INSALUBRIDADE PARA PROFESSORES 

APOSENTADOS
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O Bolsa Estudantil é um programa municipal que completou 12 anos de 
benefícios em 2017. O programa concede de 30% a 50% de bolsa auxílio 
aos universitários extremenses e o principal foco deste projeto realizado 
pela administração atual é o de qualificar profissionalmente o máximo de 
cidadãos, a fim de prepará-los para a concorrência no mercado de trabalho.

Atualmente são quase 500 alunos na Graduação, Pós Graduação ou MBA, 
nos cursos tecnológicos, técnicos e profissionalizante que recebem o auxílio. 

Dos quase 500 alunos deste ano, 264 são recadastros e 210 cadastros 
novos, que seguem para obter o tão sonhado diploma.

BOLSA ESTUDANTIL: FUTURO GARANTIDO

 • Das 16,2 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza
    no país, 70,8% deles são afro-brasileiros; 
•  Os salários médios dos negros no Brasil são 2,4 vezes
    mais baixos que o dos brancos;
•  80% dos analfabetos brasileiros são negros; 
•  Dos 56 mil homicídios no Brasil por ano, 30 mil envolveram
    pessoas de 15 a 29 anos. Desses, 77% eram garotos negros; 
•  No Rio de Janeiro, 80% das vítimas de homicídios resultante
    de intervenções policiais são negros; 
•  Estima-se que 75% da população carcerária no Brasil seja
    de afro-brasileiros; 
•  Em 2013, 66% a mais de mulheres afro-brasileiras foram
    mortas, na comparação às mulheres brancas. 

A Prefeitura de Extrema promoveu uma campanha para 
combater o preconceito racial no dia 21 de março, Dia 
Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação 
Racial. Este dia foi criado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a data escolhida é para lembrar o Massacre de 
Sharpeville.

Em 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 
cerca de 20 mil pessoas realizavam um protesto contra a Lei do 
Passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que 
continha os locais onde era permitida a circulação de cada um 
deles. 

Neste protesto morreram 69 pessoas e 186 ficaram feridos e 
em memória a este massacre a ONU instituiu o dia 21 de março 
como o Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial.

ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVE
CAMPANHA CONTRA PRECONCEITO RACIAL

CONFIRA ALGUMAS ESTATÍSTICAS APRESENTADAS PELO
CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU:

Não queremos essa realidade para nossa cidade.
CHEGA DE PRECONCEITO!

O Balcão de Empregos de Extrema auxilia os 
trabalhadores a se recolocar no mercado de 
trabalho. Diversas empresas da cidade buscam 
o serviço para realizar a pré-seleção dos 
profissionais.

No local também acontece o encontro dos RHs 
das empresas para reuniões e planos para os 

trabalhadores de Extrema.

O Balcão de Empregos fica na Rua João Mendes, 
nº 1.000, Centro, ao lado do Poliesportivo 
Municipal.

Contato: (35) 3435.5661
balcaodeempregos@extrema.mg.gov.br

EMPREGO: GERAÇÃO DE RENDA PARA
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA FAMILIAR
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622 PEDIDOS ATENDIDOS PELA
SECRETARIA DE OBRAS

Recapeamento na Vila Esperança Asfaltamento do Trevo da Av. Nicolau Cesarino

3ª Fase da Av. Lavapés

Reconstrução da Ponte dos Pires Reconstrução da Ponte Estrada Municipal Fazenda Fabiano em 
aduelas de concreto (canalização em formato de ponte)

EM BREVE:
ALARGAMENTO

PREFEITURA REALIZOU 9.400M² DE ASFALTAMENTOS
E RECAPEAMENTOS EM DIVERSOS BAIRROS
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Alargamento, pavimentação, drenagem e construção de guias 
da Estrada Municipal Remígio Olivotti

Alargamento da R. Vereador Odacyr Bueno de Andrade | Ponte 
Nova

Sinalizações nas vias

Operação Tapa-Buraco em diversos bairros

Visita técnica de membros da Prefeitura e da COHAB para
análise do terreno, futuro Residencial Roseira III

Visita técnica para reforma da Rodoviária Municipal

223,35 km de manutenções em estradas rurais;
510 lâmpadas de iluminação pública substituídas;
68 instalações de novos conjuntos de iluminação 
pública;
4 pontes construídas;
114 projetos de construção analisados;

130 ações de fiscalizações em obras diversas;
14 embargos de obras;
63 placas de sinalização vertical de trânsito;
4644 m² de sinalização horizontal;
6 pontos de ônibus.

CONFIRA OUTRAS AÇÕES DO OBRAS NESTE ANO:

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
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INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
Manutenção: Portal da Serra, Estrada da Embratel, Rampa de Voo Livre, Parque Cachoeira do Jaguari, Parque 
Cachoeira do Salto e Prainha do Juncal;
Continuidade da obra do Casarão Mineiro / Sede do Circuito Serras Verdes na Rodovia Fernão Dias. 

INFORMAÇÃO TURÍSTICA E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Ingresso na rede de Observatório de Turismo da Secretaria Estadual de Turismo;
Elaboração e envio da proposta de parceria técnica com a UFMG para estruturação do Observatório de Turismo 
de Extrema.

QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E DA PRODUÇÃO ASSOCIADA
Elaboração do projeto “Extrema Qualifica – Ação Social de Formação Profissional para o Turismo” em parceria 
com SENAC;
Avaliação das ações do projeto Produção Associada ao Turismo 2016 e planejamento 2017.

EMPREENDEDORISMO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO PRIVADOS
Início das visitas técnicas aos empreendedores turísticos;
Dos 45 projetos do PMDTS, 28 serão iniciados em 2017.

Administração Municipal valoriza empreendedores ligados 
ao Turismo e fomenta a atração de turistas regionais para 
fortalecimento do setor, e ainda incentiva um projeto para que 
Extrema se consolide como destino nacional e internacional.

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUER
QUE O TURISMO SE TORNE A 2ª ECONOMIA

•

•

•

•
•

•

•

•

GESTÃO COMPARTILHADA, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
E  FORMAÇÃO DE REDE DE PARCEIROS
Lançamento do PMDTS (Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico 
Sustentável 2017/2020);
Realização de processo de fortalecimento do COMTUR (Conselho Municipal 
do Turismo).

MARKETING DO DESTINO
Colaboração na realização do evento: 1º Campeonato Kayak Extremo - Rio 
Selvagem; 
Reuniões para organização do evento: Campeonato Paulista de Asa Delta;
Colaboração no Newsletter do Consórcio PCJ “ Fórum Municipal das Águas 
2018”, apresentando o destino Turístico Extrema – Projeto Conservador 
das Águas.

•

•

•

•

•
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MAIS DE 500 TRABALHADORES
SÃO BENEFICIADOS PELA
AÇÃO DA PREFEITURA

A Escola Móvel do SESI/SENAI foi montada no Parque 
Municipal de Eventos. Pela primeira vez, Extrema recebeu 
esta estrutura com diversos cursos profissionalizantes 
intensivos e gratuitos. Em 40 dias o aluno se forma em 
cursos que seriam o ano todo.

•  Atendimento ao Cliente;
• Educação Ambiental e Sustentabilidade;
•  Auxiliar Administrativo;
•  Secretariado;
•  Costureiro Assistente;
•  Eletricista Predial Assistente;
• Mecânico de Motos Assistente;
• Pedreiro de Alvenaria Assistente;
•  Confeitaria;
•  Panificação;
•  Oficinas de Artesanato.

FORAM MAIS DE 500 VAGAS PARA DIVERSOS CURSOS:

EXTREMA É A ÚNICA NO SUL DE
MINAS A GERAR EMPREGOS PELO 2º MÊS

Entre as maiores economias do Sul de Minas apenas 
Extrema tem o segundo mês consecutivo com saldo 
positivo na geração de empregos. Os números do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 
Ministério do Trabalho referentes ao mês de fevereiro 
foram divulgados no último dia 16 de março.
Minas Gerais foi o quarto estado no país com maior saldo 
de empregos criados: 9.025. Entretanto, no Sul de Minas 
apenas a cidade de Extrema teve saldo positivo nos 
dois primeiros meses de 2017, foram 200 novas vagas 
em janeiro e 317 novas vagas em fevereiro. A primeira 
economia do Sul de Minas, Poços de Caldas registrou em 
janeiro o saldo negativo de 9 vagas e em fevereiro, um 
resultado ainda pior, o fechamento de 212. O melhor saldo 
de fevereiro na região foi de Varginha com a abertura de 
372 novas vagas, mas o resultado apenas ameniza o 
saldo negativo de 342 postos de trabalho em janeiro.
Acompanhe na tabela ao lado, os números do CAGED 
para o Sul de Minas e Região Bragantina.

Janeiro Fevereiro

VISÃO REGIONAL DO CAGED
Cidade

“A Administração Municipal demonstra 
grande dinamismo e foco nas ações que 
buscam o desenvolvimento sustentável 
do município de Extrema e busca as 
melhores condições para a implantação de 
empresas”.

CRISTIANE SERPA, INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 

MINAS GERAIS (INDI)

“Fomos muito bem recebidos pela 
Administração Municipal e tivemos a 
total disponibilidade em ajudar-nos na 
implantação da PetLove em Extrema.
A impressão foi muito positiva e tenho 
certeza que irá se concretizar nos próximos 
meses com a operação da PetLove a pleno 
vapor”.

MARCIO WALDMAN - MÉDICO 
VETERINÁRIO - DIRETOR PRESIDENTE

4 implantações de empresa em 2017 (Oppa Móveis, Pernod Ricard, 
Dinda e PetLove);
Mais 4 empresas em negociação para se instalarem em Extrema;
Parceria com ACIEX, SEBRAE e SENAC para realização de cursos e 
palestras.

CONFIRA OUTRAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO NESTE ANO:

•

•
•

200

-122

-9

- 342

27

-124

317

231

-212

372

-75

34

Extrema 

Pouso Alegre

Poços de Caldas

Varginha

Bragança Paulista

Atibaia
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EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA: 
RESULTADO ENTREGUE NA HORA

Em um ato pioneiro a Secretaria Municipal de Saúde 

inova entregando ao paciente o resultado impresso 

do exame feito logo em seguida do procedimento.

Antes o exame era disponibilizado para o paciente 

entre 15 e 30 dias após a realização do exame. Este 

tempo era o mínimo para a formulação de uma 

lista grande de exames e a logística dos resultados 

impressos também era demorada.

Analisando a demanda e os recursos disponíveis a 

atual gestão promoveu junto à Secretaria de Saúde 

a reformulação da entrega dos exames, que a partir 

de março passou a ser entregue ao paciente minutos 

após a sua realização. No dia “D” da mudança, 

foram entregues mais de 30 resultados dos exames 

de ultrassonografia, realizados no Pronto Socorro 

Municipal “Prefeito Jahir Aparecido Olivotti” pelo 

médico responsável.

Um dos primeiros pacientes a receber o exame foi 

o metalúrgico aposentado, Osvaldo Morgomini, 

morador do bairro da Roseira. 

A Secretaria de Saúde para melhor atender o 
cidadão extremense na Farmácia Para Todos, 
agora atende das 8h às 16h30 sem fechar no horário 
do almoço e de segunda e terça-feira a farmácia 
ficará aberta no horário do trabalhador, estendendo 
o atendimento até às 18h.

Segundo a dona Cleuza Maria dos Santos Silva, 
moradora do bairro da Roseira e usuária do serviço, 
“Eu utilizo a Farmácia há 6 anos e o atendimento das 
meninas aqui é ótimo.”

A Farmácia de Todos em Extrema possui uma 
estrutura adequada para atendimento humanizado, 
o armazenamento e conservação dos medicamentos 
está de acordo com a legislação, o sistema é totalmente 
informatizado para controle de estoque e dados, 
a farmácia trabalha com serviços farmacêuticos 
qualificados e uma equipe comprometida e 
capacitada para atender à população.

SECRETARIA DE SAÚDE CRIA HORÁRIO
DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

NA FARMÁCIA

“Eu vim fazer o exame e antes o resultado 
demorava, hoje eu recebi na hora. Agora vai 
facilitar marcar o retorno com o médico, isso 
adianta muito o processo, ficou muito bom”.

OSVALDO MORGOMINI
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A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de 
Saúde está tirando 300 pessoas da fila de espera. 
Algumas pessoas estão desde 2015 esperando para 
realizar a cirurgia.

As 300 cirurgias foram autorizadas e o prazo de 
execução é de 90 dias e custarão cerca de R$ 630 mil. Deste 
valor, cerca de R$ 130 mil são das cirurgias de 
ortopedia, R$ 210 mil de catarata, R$ 67 mil de
varizes e R$ 230 mil de cirurgias gerais.

A FILA ANDOU:
300 CIRURGIAS

E MAIS DE 2 MIL EXAMES
LIBERADOS 

• 82 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS; 

• 111 TOMOGRAFIAS;

• 323 ECOCARDIOGRAMAS;

• 60 AUDIOMETRIAS; 

• 28 ELETRONEUROMIOGRAFIAS;

• 10 CINTILOGRAFIAS; 

• 503 PRÓTESES DENTÁRIAS;

• 1.496 EXAMES LABORATORIAIS.

Estes exames e procedimentos custarão 
cerca de R$ 208 mil e tem prazo de execução 
de 60 dias.

Entre eles:

MAIS DE 2.600 EXAMES E  
PROCEDIMENTOS LIBERADOS
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PREFEITURA DÁ POSSE A TODOS OS 
APROVADOS NO ÚLTIMO CONCURSO

A Secretaria de Recursos Humanos deu posse a 
diversos aprovados no último concurso e já está com o 
processo do próximo concurso em andamento. Entre os 
empossados estão médicos, enfermeiros, professores, 
pintores, entre outros.

Nas integrações dos novos colaboradores a Secretaria 
de Recursos Humanos apresentou os trâmites da 
Prefeitura de Extrema, o Prefeito e Vice-prefeito 
apresentaram a cidade de Extrema e contaram um 
pouco de suas experiências como colaboradores 
efetivos da prefeitura e deram as boas-vindas a todos, 
especialmente aos que vieram de outras cidades e estão 
conhecendo Extrema.

Outubro de 2016 Fevereiro de 2017

1646 1651R$ 4,36 mi
R$ 4,33 mi

Valor Bruto
da Folha

GESTÃO DE RESULTADOS É EQUILIBRAR A BALANÇA

Em uma ação inovadora a Prefeitura 
de Extrema realizou entrega de rosas 
para suas mulheres/colaboradoras. 
Era visível a emoção de cada 
mulher homenageada, pois junto 
com as rosas, o Violinista Samuel 
Martins, que já se apresentou em 
diversos eventos da Cultura de 
Extrema, tocou o coração de cada 
uma com músicas lindas que dizem 
tudo sobre o amor e a gratidão.  
Diversas secretarias foram visitadas 
pelo violinista, pela manhã as 
visitas ocorreram no Prédio 
administrativo, Câmara Municipal, 
Fórum, Odontologia, Fisioterapia, 
Vacinação, Dengue, CTA, Vigilância 
Sanitária, Pronto Socorro, Secretarias 
de Turismo, Cultura e Assistência 
Social. No período da tarde foram 
visitadas a Farmácia de Minas, o 
Aterro Sanitário, e as Secretarias de 
Obras e Urbanismo e Meio Ambiente.  

A Escola Municipal Evandro Brito 
da Cunha recebeu a homenagem 
representando as escolas municipais. 
A UBS do Lavapés foi escolhida para 
homenagear todas as unidades 
de saúde do município. Devido ao 
tempo escasso não foi possível visitar 
todas as escolas e UBSs da Prefeitura 
de Extrema, mas todas as mulheres 
receberam flores da Secretaria de 
Recursos Humanos.

A Secretaria de Recursos Humanos entrou 
com um processo de abertura para o próximo 
Concurso Público da Prefeitura de Extrema. 

O edital que ainda está em fase de elaboração, 
não foi publicado oficialmente. A Prefeitura 
publicará em primeira mão em seu site: 
www.extrema.mg.gov.br

Qualquer anúncio ou matérias que forem 
divulgados sobre o Edital 2017 em outros 
meios de comunicação não devem ser 
considerados legítimos antes dos canais da 
Prefeitura de Extrema. 

CONCURSO PÚBLICO

nº de
funcionários

Valor Bruto
da Folha

nº de
funcionários

Após desistências e convocação de
excedentes, efetivados são apresentados

Mesmo
com maior número

de funcionários,
atual gestão

economiza quase

R$ 30 mil
por mês.

COLABORADORAS DA PREFEITURA
RECEBERAM ROSAS PELO DIA DA 

MULHER
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CARNAVAL DE EXTREMA
AGITOU O SUL DE MINAS

Atração com palhaço e animadores

Grupo de Serestas Renascer

Grupo Auê

A Prefeitura de Extrema realizou o melhor carnaval 
do Sul de Minas. A Praça Presidente Vargas e o Parque 
Municipal de Eventos ficaram lotados todos os dias.

O Carnaval de Extrema contou com um efetivo maior da 
Polícia Militar que foi auxiliada por seguranças contratados 
pela prefeitura, pela Central de Videomonitoramento 
e  Brigadistas do CBMMG.

A Secretaria de Saúde também atuou na festa 
disponibilizando UTI Móvel e profissionais durante os 
dias de carnaval. Os profissionais orientaram os foliões 
para curtir com responsabilidade. A Secretaria de 
Assistência Social realizou blitz nos portais da cidade, 
com o intuito de orientar todos que vinham participar 
da festa.

SECRETARIA DE CULTURA PROMOVE
AULAS DE MÚSICA

As aulas são ministradas na Casa de Cultura 
de segunda a sexta-feira em diversos horários. 
Os interessados em participar das aulas de 
bateria, teclado, canto, violão, violoncelo, 

violino e outros instrumentos, devem 
comparecer à secretaria e realizar a sua 
inscrição.

Projeto Música para Todos: ampliação do número de 
vagas para alunos, aumento do número de professores 
e aumento do valor da ajuda de custo oferecida aos 
alunos; 

Carnaval com ampliação das atividades das crianças e 
ampliação do Carnaval Cultural;

Reestruturação administrativa da Secretaria de Cultura 
para melhor atender ao cidadão;

Plano Municipal de Cultura com a participação de 
representantes de diversos segmentos culturais e 
artísticos do município;

Informatização das matrícula dos cursos da Cultura 
(música, artes plásticas e artes cênicas);

Ampliação do horário de atendimento ao usuário e 
informatização da Biblioteca Municipal.

CONFIRA OUTRAS AÇÕES DA CULTURA NESTE ANO:

•

•

•

AULAS GRATUITAS DE ARTES
PLÁSTICAS E ARTESANATO

A Secretaria de Cultura promove a arte de 
diversas formas e uma delas é pelo Projeto 
Portal das Artes que realiza aulas de artes 
plásticas e de artesanato para maiores de 15 
anos.

As aulas são ministradas na Casa de Cultura. 
Para mais informações compareça na Secretaria 
de Cultura na Praça Presidente Vargas, nº 100, 
ao lado do Centro de Informações Turísticas 
(CIT) ou pelo telefone: (35) 3435.6066.

•

•

•



14

CAPACITAÇÃO COM ESPECIALISTA RICARDO 
RODRIGUES EM RESTAURAÇÃO FLORESTAL 

Os colaboradores do Projeto Conservador das 
Águas que fazem o plantio das mudas que ajudam 
a preservar as nascentes realizaram recentemente 
uma capacitação com o Professor da USP-ESALQ de 
Piracicaba, Ricardo Rodrigues, que é considerado 
o melhor especialista em restauração florestal. 
A capacitação aconteceu na sede do Projeto 
Conservador das Águas e os mais de 30 membros 
da equipe do Meio Amviente tiveram aulas teóricas 
e práticas no campo.

O Projeto Conservador das Águas já plantou mais 
de 1,3 Milhão de mudas e o Professor Ricardo 
Rodrigues acompanhou toda esta evolução e  
contou seu ponto de vista, segundo ele, “Hoje 
o Projeto Conservador das Águas além de ser 
um exemplo na questão de legislação e serviços 
ambientais, é também exemplo na questão da 
restauração florestal”.

Saiba mais sobre o Projeto Conservador das Águas, 
acesse:
http://extrema.mg.gov.br/conservadordasaguas/

O projeto Conservador das Águas será exemplo para 
outras cidades que visam proteger matas nativas, 
reflorestar e zelar pela água, na região da Mantiqueira.

Agora também conta com uma sede no Bairro das 
Posses, já recebeu diversos representantes de países do 
mundo, universidades que realizam visitas e trabalham 
com o Conservador das Águas durante o ano.

E como o projeto já está consolidado mundialmente, os 
representantes do Conservador das Águas com alguns 
parceiros idealizaram o Conservador da Mantiqueira, 
projeto que atenderá mais de 280 municípios da região 
da Serra da Mantiqueira, com uma área aproximada de 
100.000 km² (1,2% do território brasileiro e potencial de 
restauração florestal de mais de 1.200.000 hectares.

CONSERVADOR DA MANTIQUEIRA 
ATENDERÁ MAIS DE 280 CIDADES

Melhoria no planejamento e procedimentos da SMA, nas áreas 
de limpeza pública, aterro sanitário, coleta seletiva, área verdes,  
licenciamento ambiental e educação ambiental;

Início da operação Sede do Projeto Conservador da Águas;

Aquisição de área de 440.000 m² para criação de Parque Natural no 
Bairro do Salto de Cima;

Criação da primeira reserva particular do Patrimônio Natural 
Municipal de Extrema com 430.000 m²;

Início das atividades do Plano Conservador da Mantiqueira nos 
núcleos Inconfidentes, Pouso Alegre e Camanducaia;

Posse dos novos membros do Codema.

CONFIRA OUTRAS AÇÕES DO MEIO AMBIENTE NESTE ANO:

•

•

•

•

•

•

Treinamento foi custeado pela TNC (The Nature Conservancy)
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A Copa de Natação de Extrema já está consolidada no calendário esportivo e a 4ª edição 
bateu recordes dentro e fora das piscinas, com grande público presente, recordes de 
inscrições e tempos de provas. Participaram do evento atletas de Extrema e de outras 
cidades da região.

Foram mais de 100 inscritos e um total de 90 atletas participantes, sendo 64 atletas 
masculinos e 26 femininos dentro de todas as categorias e idades. 

4ª COPA DE NATAÇÃO BATEU RECORDES 
DENTRO E FORA DAS PISCINAS

DIA DO ESPORTISTA

PRÉ-JEMG EM EXTREMA DEFINE OS 
REPRESENTANTES DA PRÓXIMA FASE

Aconteceu em Extrema entre os dias 21 e 24 de março 
o Pré-Jemg que definiu as escolas que representarão a 
cidade na próxima fase dos jogos escolares. As escolas 
do município disputaram entre si, nas modalidades: Vôlei, 
Basquete, Handebol e Futsal, jogos que definiram, em cada 
modalidade, a escola que representará Extrema, nos Jogos 
Escolares de Minas gerais (JEMG).

A próxima etapa, que acontece de 29 de maio a 4 de junho, é 
a Microrregional que será sediada, pela 3ª vez em Extrema.

As Escolas Estaduais Alfredo Olivotti e Odete Valadares e as 
Escolas Municipais João Orsi e Evandro Brito representarão 
Extrema na Microrregional.

O Arsenal Mineiro de Extrema venceu a equipe do 
Santarritense da cidade de Santa Rita do Sapucaí 
por 4 x 0 na abertura da Copa Alterosa de Futebol 
Amador e contou com o apoio de uma grande 
torcida que fez presença na arquibancada que foi 
montada ao lado do campo especialmente para a 
partida.

GOLEADA DE EMOÇÃO 
COM APOIO

DA PREFEITURA

Na terceira edição do Dia do Esportista o Parque 
Municipal de Eventos ficou repleto de atividades 
para todos os esportes. Também aconteceu a 1ª 
Corrida de Rua 5k, que contou com a participação 
de atletas extremenses e outros da região.
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