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Empregos          Qualidade de Vida

No último dia 5 de setembro, foi realizada 
a eleição da nova diretoria do Consepe 
2017-2020. Estavam presentes no 
evento, Tenente-Coronel Robison 
de Andrade Santos – Comandante 
do 59º Batalhão de Polícia Militar de 
Minas Gerais, Vitor Estanislau Medici – 
Presidente do CONSEPE, Dra. Rogéria 
Cristina Leme – Promotora de Justiça de 
Extrema, Dra. Maria Fernanda Manfrinato 
Braga – Juíza de Direito da Comarca de 
Extrema, Bruno Raposo, Secretário de 

Governo da Prefeitura de Extrema, e Laís 
Toledo Saes Peres, Assessora Jurídica da 
Procuradoria-Geral do Município.

No evento a Dra. Rogéria Cristina Leme  e 
o Tenente-Coronel Robison de Andrade 
Santos, realizaram palestras falando 
sobre a violência no Brasil e a importância 
do Consepe para o município. Vitor 
Estanislau Medici, Presidente do Consepe 
no último triênio apresentou o balanço 
oficial do conselho e também disse que 

sairá nos jornais da cidade a prestação de 
contas. Alunos da Escola Estadual Odete 
Valadares participaram do evento. 

Os novos membros do Consepe são: José 
Luiz Borriero, como Presidente, Vitor 
Estanislau Médici, como Vice-presidente, 
Marcos Furlaneto, como Primeiro 
Secretário, Amarildo de Oliveira Borges, 
como Segundo Secretário, Ademir 
Vital, como Tesoureiro, Antônio Carlos 
Severine, como Segundo Tesoureiro.

Procure o Balcão
de Empregos e cadastre 
seu currículo atualizado.

Conselho de Segurança Pública ganha
nova diretoria

Extrema é uma das cidades que mais criam vagas 
de trabalho na região.
Apenas no mês de julho foram 233 novas vagas
Em sete meses foram 819 novas vagas.

Confira algumas funções mais procuradas pelas 
empresas:

Almoxarife
Assistente Administrativo
Cozinheiro
Montador de Equipamentos Eletrônicos
Motorista de Empilhadeira
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Comércio da cidade passa a
receber Selo de Inspeção

Semana da Pessoa
com Deficiência

A Prefeitura de Extrema, 
por meio da Secretaria de 
Saúde e do Departamento 
de Vigilância Sanitária 
criaram um selo de inspeção 
para fixar nos comércios 
alimentícios. Estes selos 

estão sendo instalados 
gradativamente desde 1º de 
setembro.

O selo da Vigilância Sani-
tária tem os telefones de 
contato do departamento 
onde a população poderá 

ligar para tirar dúvidas, rea-
lizar solicitações e até mes-
mo denunciar locais que não 
estão seguindo as normas.
Mais informações, 
ligue: (35) 3435.1894/
(35)98861.5294.

A Semana da Pessoa com 
Deficiência contou com 
Integração, palestras e 
orientações dos serviços 
disponíveis e dinâmicas nos 
bairros do Salto, Bela Vista, 
Tenentes, Roseira, Forjos, 
Mantiqueira, Centro, Vila 

Esperança e Ponte Nova. As 
palestras foram com o tema, 
“Direitos, Necessidades 
e Realizações”. O evento 
começou no dia 28 de 
agosto e foi finalizado no dia 
6 de setembro.

Aconteceu no último dia 28 
de agosto, na UBS do Lava-
pés o evento de combate ao 
fumo. Diversos fumantes e 
ex-fumantes compareceram
à unidade, realizaram

exames e receberam orien-
tações sobre os males de 
fumar. 

Dia Nacional de
Combate ao Fumo I I
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PROFESSORES NA SALA DE AULA

CICLO DE PALESTRAS

FESTIVAL LITERÁRIO

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
Alunos de Extrema conquistam 4 medalhas da OBMEP

Escola Municipal Evandro Brito da Cunha aborda desafios da juventude

Secretaria de Educação realiza treinamento para
professores da rede municipal

Jovens de Extrema têm participação em destaque
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7 DE SETEMBRO:
RESGATE E  PATRIOTISMO

9 Escolas Municipais 
1 Escola Estadual
5 CEIMs 
2 EMETIs

PARTICIPAÇÃO:
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116 ANOS COMEMORADOS
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SILVIO BRITO É DESTAQUE NA FESTA
Extrema cada vez         no seu coração
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Melhorias na Estrada Municipal José Geraldo Aparecido “Fisgão”
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Fazenda Fabiano

Obras na Rua Anthero Paulo Pereira “Vila do Matildo”
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Rede de Extensão elétrica na “Vila dos Pedrosos”

Outras Avenidas que também receberam investimentos

A Administração Municipal de Extrema 
está realizando um grande plano de 
reestruturação nas vias de Extrema, 
são diversas obras que fazem parte de 
um plano de mobilidade urbana para 
trazer mais qualidade de vida ao morador 
extremense e também facilitar as rotas 

de trabalhadores e turistas.

São 7 grandes obras que estão sendo 
realizadas: a 3ª fase da Avenida Lavapés, 
Avenida Antônio Saes Peres, Estrada 
Municipal Fazenda Fabiano, Estrada 
Municipal José Geraldo Aparecido 
“Fisgão”, Avenida Delegado Waldemar 

Gomes Pinto e a Rua Anthero Paulo 
Pereira, na Vila do Matildo. Há também 
a Avenida Nicolau Cesarino que recebeu 
melhorias neste ano, ela serve como via 
que liga toda a cidade e está entre os 
Portais Norte e Sul.

OBRAS EM 7 AVENIDAS E VIAS PARA 
SUA VIDA ANDAR MELHOR 

Após anos sem serviços 
de iluminação pública no 
Bairro dos Pedrosos, a atual 
administração da Prefeitura 
de Extrema investiu mais 
de R$ 45 mil em uma nova 
extensão de rede de 207 
metros de rede primária 
13,8KV e 558,5 metros de rede 
secundária 220/127 V. Também 

foi instalado 1 transformador 
trifásico 13,8 kVA e mais de 30 
braços de luz para iluminação 
pública das vias do bairro. Com 
esta ação, o atual Governo 
Municipal visa garantir mais 
conforto e segurança e ainda 
melhorar a qualidade de vida 
dos moradores.

Investimento de R$ 
45 mil em extensão de 
rede elétrica 

ASFALTAMENTO NO PÁTIO DA
GARAGEM MUNICIPAL 
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ESCOLA DE FUTEBOL DE EXTREMA
REALIZA AMISTOSOS

As equipes Sub 
13 e Sub 17 da 
Escola Municipal de 
Futebol de Campo da 
Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude 
realizaram diversos 
amistosos neste ano 
para a garotada se 
preparar para futuras 
competições. 

A Prefeitura de 
Extrema dá todo 
suporte aos jovens 
atletas para viagens 
a outras cidades da 
região e também 
quando os jogos são 
em casa, aqui no nosso 
Parque Municipal de 
Eventos.

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE REALIZARÁ OPEN DE VÔLEI

O 3º Open de Vôlei é uma competição 
para adultos, nas modalidades masculino 
e feminino, iniciou no mês de setembro 

e terminará em novembro de 2017.  Os 
jogos acontecerão todos os domingos no 
Ginásio  Poliesportivo Municipal. O evento 

esportivo tem o objetivo de promover a 
união entre equipes por meio do esporte 
e promover o lazer dos participantes. 
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Prefeitura e Emater desenvolvem projetos 
para produtores rurais.

A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, busca formas de melhorar a eco-
nomia local dos moradores e por meio da 
agricultura, o Emater auxilia na parte téc-
nica e a Prefeitura de Extrema dá todo o 

suporte ao agricultor. 

Diversos produtos são vendidos para a 
prefeitura e estes produtos orgânicos 
vão para o prato das crianças da rede 
municipal. A ideia da Secretaria é introduzir 
produtos orgânicos e de qualidade na 
merenda escolar destas crianças. Esta 

e outras ações da Prefeitura de Extrema 
visam melhorar ainda mais a qualidade 
de vida dos extremenses que trabalham 
cada dia por uma Extrema ainda melhor.

A Emater está localizada na Rua Maestro 
Benedito Coutinho, s/nº (ao lado da Vaca 
Mecânica).

PREFEITURA E EMATER APOIAM
PRODUTORES RURAIS
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MAESTRO JOÃO CARLOS 
MARTINS INCLUI EXTREMA
EM PROJETO MUSICAL

FAÇA SEU CADASTRO NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE EXTREMA

A Biblioteca Municipal conta 
com um acervo de quase 20 mil 
livros e está com 6 mil inscritos, 
porém é necessário renovar o 
cadastro todos os anos. Se você já 
é cadastrado procure a biblioteca 
para renovar o seu cadastro e 
se você ainda não tem cadastro 
é só comparecer com RG e 
comprovante de endereço para 
fazer a sua carteirinha.

A Biblioteca Municipal também 
conta com um acervo de cerca 
de 300 DVDs com filmes e 
documentários para todas as 
idades, o acervo é comporto por 
filmes que já passaram no Sessão 
Pipoca, que exibe gratuitamente 
filmes no Cine Teatro. Na biblioteca 

você também terá acesso a 
revistas e jornais de Extrema, 
região e também assinaturas de 
grandes jornais nacionais.

A administração da Biblioteca 
Municipal é realizada pela 
Secretaria de Cultura, e em 
parceria com a Secretaria de 
Educação realiza diversos eventos 
para incentivar a leitura de todas 
as idades. Para saber mais sobre 
a Biblioteca Municipal, ligue para 
(35) 3435.5747, a biblioteca fica 
na Praça Coronel Simeão, sem 
número no Subsolo do Clube 
Literário. O horário de atendimento 
é das 8h às 18h, de segunda a 
sexta-feira.

O Maestro João Carlos 
Martins tem um projeto que 
se chama “Orquestrando 
São Paulo”, e que  visa formar 
mais orquestras pelo estado. 

Só que o projeto gerou um 
novo sonho: orquestrar o 
Brasil todo,  e tem como meta 
formar mais de mil orquestras 

em 5 anos pelo país.

Neste sentido a Orquestra 
de Extrema (OSEX) foi 
convidada para ser a primeira 
representante, fora do estado 
de São Paulo, que entrará 
no projeto “Orquestrando o 
Brasil”.

No dia 8 de outubro será 
apresentando no palco do 
Teatro Municipal de São 
Paulo os 20 maestros e suas 
orquestras,  e Extrema se 
fará presente.

Extrema abrindo as portas 
para todo o País. 

HISTÓRIA DE EXTREMA:
MUITO          QUE 116 ANOS

Aconteceu na noite do dia 15 
de setembro no Centro de 
Informações Turísticas (CIT), 
a abertura da Exposição “Um 
pouco da história de Extrema: 
Um olhar sobre registros 
documentais dos séculos XVIII, 
XIX e XX”, evento que contou 
com a presença de autoridades 
locais e munícipes. A exposição 
ficará aberta ao público até 15 
de outubro, de segunda a sexta-
feira das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Aos sábados, domingos 
e feriados, das 9h às 12h e das 
13h às 17h com entrada franca.

Orquestra de Extrema é a única de fora do
estado de São Paulo
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PROGRAMA MAIS CAMINHOS DA EPTV É 
GRAVADO EM EXTREMA

No último dia 31 de agosto, 
a Secretaria de Turismo 
recebeu a equipe de 
reportagem do Programa 
“Mais Caminhos”, da EPTV, 
afiliada da Rede Globo.

O vespertino comandado 
pelos apresentadores 
Cris Ikeda e Pedro 
Leonardo, mostrará um 
pouco do destino turístico 
Extrema, tendo como 
enfoque o Turismo de 
Natureza. O programa de 
variedades que provoca 

a interação do público 
com o entretenimento e a 
informação foi gravado no 
Parque Municipal Cachoeira 
do Salto e teve como 
enfoque o trabalho de 
desenvolvimento turístico 
no município e o Projeto 
Conservador das Águas.

O programa foi ao ar 
na edição do dia 23 de 
setembro, às 8h e pode 
ser conferido pelo site: 
http://gshow.globo.com/
EPTV/Mais-Caminhos/

A Prefeitura de Extrema deu início à 
reforma da rampa de Voo Livre Norte, 
construídas há mais de 40 anos no alto 
da Serra do Lopo, próximo às torres de 
retransmissão de TV, a rampa de voo livre 
fica a uma altitude de 1556 metros, sendo 
o acesso realizado através da Estrada da 
Embratel, uma das vias mais estruturantes 
para o turismo de Extrema, formando um 
dos atrativos turísticos mais procurados 

por visitantes na Rota dos Ventos.

Um dos objetivos da revitalização das 
rampas é que Extrema sedie uma das 
fases do Campeonato Paulista de Asa 
Delta que acontecerá nos próximos 
meses, servindo não somente como 
ponto turístico de contemplação, mas 
também para a prática de esportes de 
aventura.

A reforma prevê substituição das 
tábuas atuais por uma estrutura de 
ferro galvanizada, o que garantirá mais 
segurança e durabilidade ao espaço. 
Todas as necessidades técnicas contam 
com o aval da Associação Extremense de 
Voo Livre e da Confederação Paulista de 
Asa Delta.

CAMPEONATO DE ASA DELTA VAI COLORIR
O CÉU DE EXTREMA
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MEIO AMBIENTE
REALIZA CAPACITAÇÃO

A PROFESSORES
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
realizou a capacitação para aulas de 
campo com os educadores da Escola 
Primeiros Passos sobre as estruturas 
educadoras do Projeto Conservador das 
Águas e o Aterro Sanitário Municipal. O 
objetivo é utilizar estas estruturas locais, 
como ferramenta de trabalho na formação 
dos estudantes.

O Projeto Conservador das Águas acu-

mula 12 anos de experiência na prática 
sobre reflorestamento com a 1ª Lei Mu-
nicipal aprovada sobre pagamento por 
serviços ambientais no Brasil, que são os 
serviços prestados para a natureza, no 
caso de Extrema, a água.

O Aterro Sanitário Municipal é o local 
de destinação correta do lixo doméstico 
em Extrema, e conta com serviços 
importantes para a manutenção da 

limpeza pública como: Coleta de Lixo em 
100% da área urbana, Coleta Seletiva 
residencial e no comércio, Cata- treco e 
Coleta de lixo em caçambas na zona rural.

Esta capacitação para aulas de campo é 
uma ação que está prevista no Projeto de 
Educação Ambiental Formal, com foco 
nas problemáticas ambientais locais, que 
está em seu 4º ano apoiando a rede de 
ensino.

PREFEITURA DE EXTREMA REALIZA 
“OPERAÇÃO DE OLHO NAS RUAS”

A Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão realizou um trabalho 
por meio da Gerência de Fazenda no setor 
de Fiscalização com os lotes urbanos e 
lançou a “Operação de Olho nas Ruas”. 
Foram emitidos 36 notificações aos 
proprietários, 29 lotes foram limpos 
pelos proprietários no prazo legal e 7 
lotes não cumpriram o prazo. Nestes 
casos, o serviço de roçada foi realizado 
pela Secretaria de Obras e Urbanismo e 
cobrados dos proprietários conforme a 
legislação.

A Fiscalização também realizou um 
trabalho de conscientização com muitos 
proprietários de lotes vagos localizados 
no centro da cidade. Muitos além de 
limpa-los, ainda cercaram, fecharam com 
muros e muretas.

Segundo os responsáveis este trabalho 
se estenderá em toda área central e 
demais bairros com grande circulação. 
O trabalho tem sido de conscientização, 
para que o proprietário mantenha seu 
lote em perfeito estado de conservação, 
contribuindo com a limpeza e o bem estar 

da comunidade.

A maioria dos proprietários aderiu a 
campanha e livrou o seu lote de lixos, 
matos e problemas que podem causar 
acidentes e também podem causar 
riscos a saúde como focos de mosquitos 
da dengue, chikungunya e zika vírus. A 
Prefeitura de Extrema agradece a todos 
proprietários que aderiram a campanha e 
a todos envolvidos que trabalharam para 
uma cidade ainda melhor.

Vejam alguns casos que foram exemplos 
na “Operação de Olho nas Ruas”:

Antes: Depois:
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