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CIRURGIAS REALIZADAS

Francisca Isabel Rosa
Bairro Ponte Nova | CIRURGIA ORTOPÉDICA
“Eu fiquei 1 ano confinada em casa, eu não saia. Não conseguia 
marcar a cirurgia. Mas este ano eu fiz a cirurgia e ela veio do 
céu. Agora estou me recuperando bem e fazendo fisioterapia e 
logo poderei andar sem o andador.”

Matuzalem do Nascimento
Bairro Bela Vista | CIRURGIA BARIÁTRICA
“Eu fiz os exames em 1 mês e meio, quando eu entreguei 
os exames na Secretaria de Saúde, depois de 14 dias já 
me ligaram para fazer a cirurgia que estava tudo liberado e 
marcado. Agora já estou trabalhando e me recuperando bem 
do pós operatório.”

Nicoly Simões Paiva
Bairro Agenor | CIRURGIA DE VESÍCULA
“Tive a pedra na vesícula e o processo foi de 5 meses, mas o 
processo depois de janeiro foi bem mais rápido e entrou como 
cirurgia de emergência. Agora no pós operatório eu posso 
comer de tudo e a minha recuperação foi muito boa, tranquila e 
eu não tive nenhuma dor nos pontos, foi um sucesso.”

Claudemir dos Santos Martins
Bairro do Salto do Meio | CIRURGIA DE CATARATA
“A cirurgia é rapidinha e tranquila, Antes de operar a gente 
fica com ansiedade, mas depois que opera é uma maravilha. 
Eu comecei a ver as flores do meu sítio, tudo bem claro e 
bonito. Agora eu vou operar o esquerdo e ficar tranquilo.”

 SAÚDE
Depoimentos de pacientes atendidos
pelos mutirões de cirurgias e exames
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SAÚDE

Elias Fernandes Pereira da Silva
Bairro Parque dos Pássaros | CIRURGIA ORTOPÉDICA
“Foi tudo certo, me chamaram e graças a Deus deu tudo certo. 
Todo o processo que eles fizeram foi muito bem feito, fui bem 
atendido por todos da saúde e foi muito boa a cirurgia. Só 
tenho a elogiar a prefeitura e a todos. Agora é aguardar para 
voltar a trabalhar logo.”

José Benedito Valentin
Bairro Roseira | CIRURGIA DE CATARATA
“O processo para operar foi maravilhoso, se melhorar estraga. 
Graças a Deus foi bom demais, fui muito bem atendido, muito 
bem recebido e me deram muita atenção.”

Roseli Conceição Barros
Bairro Roseira | CIRURGIA DE CATARATA
“Eu estava muito ansiosa por ter operado o olho direito e gra-
ças a Deus estou enxergando muito bem e estou muito feliz. 
Eu agradeço muito, primeiramente a Deus e depois a prefeitura, 
aos funcionários da saúde. A daqui é maravilhosa, eu sou de 
São Bernardo e lá não tem nada disso, estou há 18 anos aqui e 
a cidade é maravilhosa no estudo, na saúde e em tudo. Eu estou 
muito feliz e muito satisfeita por morar em Extrema.”

Scheila Soares dos Santos
Bairro Portal de Extrema | CIRURGIA DE VARIZES
“Foi tudo muito bom, as pessoas da Secretaria Municipal de 
Saúde me atenderam muito bem, todos eles sempre foram 
muito atenciosos.”

COMPROMISSO TOTAL COM O
BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

+ de 300 Cirurgias;                        
4.400 Raios-X;                        
689 Ultrassonografias;                
224 Tomografias; 
117 Ressonâncias;
+ de R$ 500 mil reais em cirurgias;
+ de R$ 300 mil reais em exames.                
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EXTREMA SEDIA A ETAPA DO JEMG
PELA 3ª VEZ EM 4 ANOS

Aconteceu entre os dias 14 e 
18 de junho, os jogos do interior 
de Minas – JIMI, a etapa 
microrregional sul foi sediada 
pela cidade de Pouso Alegre. 
Extrema participou do evento 
com 4 equipes masculinas de 
futsal, handebol, basquete e 
vôlei. 
A equipe de Handebol ficou 
entre as 4 melhores da 
competição, garantindo vaga 
na segunda fase dos jogos. O 

futsal consagrou-se campeão 
da fase microrregional, 
vencendo a cidade de Lavras 
por 3 a 0.
No quadro geral de competição 
Extrema ficou em 6º lugar, 
superando as expectativas 
e consagrando nossa cidade 
como potência no esporte sul 
mineiro. A segunda fase dos 
jogos acontecerá de 6 a 10 de 
setembro.

Extrema sediou a Microrregional dos Jo-
gos Escolares de Minas Gerais, o JEMG, 
pela 3ª vez em 4 anos. Foram 48 escolas, 
representando 23 municípios da região e 
Extrema classificou o Basquete Feminino 
da Escola Estadual Odete Valadares e o 

Masculino da Escola Estadual Alfredo Oli-
votti, ambas equipes no Módulo II. 
Extrema também classificou no xadrez a 
atleta Melyssa de Almeida Lopes e o atle-
ta Willian Inocêncio da Silva, ambos da Es-

cola Estadual Alfredo Olivotti, também no 
módulo II. A Prefeitura de Extrema valori-
za o esporte por acreditar que esporte é 
vida e saúde e disponibiliza diversas aulas 
de modalidades esportivas gratuitamente 
para todas as idades. 

A Prefeitura de Extrema, por meio da 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
no dia 11 de junho o I Torneio de Tênis 
de Extrema. A cidade que já tem 2 

quadras para a prática esportiva no 
Parque Municipal de Eventos já recebeu 
atletas de toda a região para treinos 
e apresentações inclusive no Dia do 

Esportista. Foram 3 categorias no torneio, 
iniciante, intermediário e avançado, no 
masculino e feminino. 

EXTREMA É 6º LUGAR NO JIMI

1º TORNEIO DE TÊNIS É REALIZADO EM EXTREMA
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SUCESSO NA FEIRA DA PRODUÇÃO
ASSOCIADA DO TURISMO

A Secretaria de Turismo de Extrema 
realizou pesquisas com o objetivo de 
mensurar o movimento de turistas 
durante o período do feriado de Corpus 
Christi, que compreendeu também o 
período  da festa do Peão, entre os dias 
de 15 à 18 de junho.
Foram aplicadas as seguintes pesquisas: 
contabilização de catraca no Parque 
Municipal Cachoeira do Salto e no 
Parque Municipal Cachoeira do Jaguari, 
pesquisa de atendimento no CIT (Centro 

de Informações Turísticas) e taxa de 
ocupação nos meios de hospedagens.
O Parque Cachoeira do Salto, na Rota 
das Águas, recebeu 2.839 visitantes no 
período. Comparado com o feriado de 
2016, quando ocorreram 2.273 visitas, 
obtendo um aumento de 24%. Já o Parque 
Cachoeira do Jaguari, localizado na Rota 
das Rosas, registrou 2.096 visitantes, 
um crescimento de 48 % em relação ao 
ano anterior, quando o local recebeu 1.412 
pessoas.

O Centro de Informações Turísticas 
(CIT), na Rota das Rosas, realizou 468 
atendimentos, sendo que no ano anterior 
foram 449, refletindo um aumento de 4%.
No setor de hotelaria (meios de 
hospedagem: hotéis, pousadas e 
chácaras de aluguel), participaram 24 
empreendimentos, a taxa média de geral 
foi de 77%, sendo que a categoria hotéis 
teve a maior taxa de ocupação hoteleira 
com 92%, pousadas 71% e chácaras 
50%.

TURISTAS LOTAM HOTÉIS NO 
FERIADO DE CORPUS CHRISTI

Parque Cachoeira do Salto Parque Cachoeira do Jaguari

Aconteceu entre os dias 15 e 18 de 
junho a 1ª Feira da Produção Associada 
ao Turismo de Extrema na Praça 
Coronel Simeão. O evento contou com a 
participação de 38 expositores dos 85 
integrantes do projeto, dentre artesãos, 
artistas e produtores rurais. 
O evento contou ainda com 
apresentações culturais de Orquestra 
Mineira Extremamente Caipira, Caixeiras 
da Serra, Grupo de Serestas Renascer, 

O Fino da Roça, Lina Firina e Ana Viola.
O balanço foi positivo com a realização 
da primeira feria da Produção Associada, 
tanto em participação de público, 
visitantes e de expositores, que puderam 
sentir um retorno financeiro em vendas 
e apresentação de seus produtos ao 
público visitante, proporcionando mais 
atratividade, aumentando o tempo de 
permanência do turista no município. Foi 
um momento de bastante integração e 

fortalecimento dessa rede de parceiros 
que trabalham conjuntamente pelo 
desenvolvimento turístico do município.
A Feira da Produção Associada ao 
Turismo ocorrerá nos feriados nacionais e 
festividades da cidade. A próxima edição 
será realizada entre os dias 7 e 9 de julho 
durante o 17º Extremamente Caipira e 
10ª Festival Sabores da Roça.



6

MINIFAZENDA ALEGROU AS CRIANÇAS 
DURANTE OS DIAS DE FESTA
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DESFILE DE CAVALEIROS 
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ENCONTRO DE CARRO DE BOI FOI UM SUCESSO

        DE 70 CARROS  E             DE 400 ANIMAIS
ENCANTARAM AS RUAS DA CIDADE
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ECONOMIA DA FESTA
INOVAÇÕES NA FESTA

Fazer uma grande festa não significa gastar mais. 
Mesmo com tantas inovações na Festa do Peão, a Administração 
Municipal gastou R$ 63 mil a menos, em comparação com a festa 
de 2016.
Mais eficiência, mais resultados para você!

MUITO       FESTA

MUITO       ECONOMIA

De 3 para 6 shows

Show especial no domingo

Dois shows gratuitos

Minifazenda para as crianças

Muito mais segurança

Nova disposição da praça de alimentação

Área dos camarotes mais confortável, bonita e moderna

Novo espaço para baile no Camarote

Estacionamento mais amplo na área dos Camarotes

Shows do palhaço durante o rodeio

Queima do Alho com mais estrutura

Resgate de tradições com o 1º Encontro de Carros de Boi

Mais de 600 participantes na Queima do Alho de todos os bairros

Comissão Organizadora comprometida e engajada
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SEGURANÇA: MELHORIAS NA

A Prefeitura de Extrema tem revitalizado 
e readequado toda a região central para 
melhorar o fluxo dos veículos nos horários 

de pico. Um local que aconteceu a maior 
alteração de vias foi na Pça. Olinto Fonseca, 
onde os pontos de colisão diminuíram de 

24 para apenas 4 pontos, trazendo ainda 
mais segurança para os motoristas e 
principalmente aos pedestres.

ÁREA CENTRAL  DE EXTREMA
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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.

PROCURANDO EMPREGO?
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

IMPRENSA OFICIAL: ECONOMIA DE MAIS
DE R$ 200 MIL POR ANO

A criação da Imprensa Oficial 
de Extrema dos editais da 
atual administração é online 
e isso garantiu uma economia 
aos cofres públicos.
A Imprensa Oficial que 

atende as publicações oficiais 
do Executivo e também do 
Legislativo economiza toda 
semana com publicações 
em jornais impressos. A 
Imprensa Oficial já passou de 

10 edições e se consolidou na 
cidade de Extrema.
Para acessar digite extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
E MÉDICO VALORIZA
COLABORADORES PÚBLICOS
Agora os colaboradores da 
prefeitura têm com novo 
Convênio Odontológico 
e Médico, inclusive para 
contratados e tercerizados. 
Após a licitação dos novos 
planos a prefeitura conta 
com a assistência total 

odontológica e médica, 
e podem ser incluídos os 
dependentes ao plano do 
familiar.
Os valores decorrentes 
da inclusão dos 
dependentes serão 
arcados integralmente por 

seus respectivos titulares, 
esta extensão para os 
dependentes é um bônus 
aos servidores.
Procure a Secretaria de 
RH para mais informações 
ou para adicionar seus 
dependentes ao convênio.



15

CALENDÁRIO

ARRAIÁS DAS ESCOLAS E CEIM’S

BOLSA ESTUDANTIL: 
GARANTINDO ESTUDO
E UM FUTURO MELHOR 
Neste primeiro semestre de 2017 a 
Secretaria de Assistência Social já 
realizou mais de 500 cadastros e 
recadastros.
Neste ano o Programa Bolsa Estudantil 
completa 12 anos de bolsas para os 

universitários conquistarem o sonho 
do diploma e melhores empregos no 
mercado de trabalho. 
São mais de 10 milhões de reais para 
mais de 4 mil universitários.

Os Recadastros do segundo semestre 
começam no dia 3 de julho e os Cadastros 

Novos iniciarão em 1º de Agosto.

A Prefeitura de Extrema 
adquiriu mais de 350 ins-
trumentos musicais no 
valor de R$ 88 mil. Foram 
comprados violões, tecla-
dos, contra-baixos, bate-

rias, instrumentos de so-
pro e muitos outros para 
as crianças aprenderem 
ainda mais nas aulas de 
música.

EDUCAÇÃO MUNICIPAL INVESTE
EM MÚSICA NAS ESCOLAS

Osvaldo de Oliveira
Evandro Brito da Cunha
CEIM Edna
CEIM Cacilda
CEIM Dona Teca
Noêmia de Medis Pereira
EMETI - Celso Pó
José Sebastião Morbidelli
João Batista de Morais
Alfredo Olivotti – Juncal
Alcebíades Gilli – Salto de Cima
EMETI – Heili Mozar
João Orsi de Morais
CEIM Maria Egidio
CEIM Odila
Padre Adolfo Fabbri

DIA HORÁRIO
Manhã/Tarde
Manhã/Tarde
19h * Quadra do Parque dos Pássaros
19h* Poliesportivo
14h30
Sábado - 14h
Sábado - 13h
Manhã/Tarde
Sábado - 14h
Sábado - 19h
Sábado - 19h
Sábado - 13h
Manhã/Tarde
14h30
15h * Quadra Vila Esperança
Manhã/Tarde

22.06
23.06
24.06
29.06
30.06
01.07
01.07
07.07
08.07
08.07
08.07
08.07
10.07
14.07
15.07
23.07

ESCOLA / CEIM
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