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Tradição é a continuidade de uma visão de mundo, costumes e 
valores.
O Brasil é um país jovem e dinâmico, por isto mesmo, as rápidas 
transformações fazem parte do espírito brasileiro. Somos 
sempre atraídos pelas novidades como a tecnologia e a internet. 
Mas quando esquecemos as nossas tradições, perdemos nossa 
identidade. 
Nosso desafio é mostrar que inovação e tradição podem e 
devem andar juntos. Por exemplo, em 2018 na agenda cultural 
de Extrema, grandes músicos brasileiros irão se apresentar, mas 
não deixamos de investir e apoiar a Banda do Bem, inclusive, 

homenageando as mulheres que fizeram parte na década de 60.
Outro ponto onde inovação e tradição tem se encontrado com 
muita força é na Gestão da Prefeitura. Buscar novas e melhores 
formas de realizar cada tarefa, organizar melhor os dados e 
contas, capacitar cada servidor para desempenhar melhor suas 
atividades é inovar. Para isto, é importante ter a coragem de 
questionar tudo, de reconhecer que tudo pode ser melhorado.
Por outro lado, a tradição nos lembra sempre do respeito com 
as pessoas, a simplicidade no trato e o carinho nas conversas. 
Apesar das novidades tecnológicas, a tradição nos recorda que 
nada substitui o trabalho sério.

MANTENDO A TRADIÇÃO E INOVANDO
NA GESTÃO



3

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL SE 
CAPACITAM PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AGRICULTURA FAMILIAR INOVA NA 
PRODUÇÃO DE MORANGO

O Sul de Minas é um dos produtores 
mais importantes de morango no Bra-
sil, mas em Extrema, uma experiência 
está trazendo novidade: a produção de 
morangos em calhas suspensas.
São 320 metros plantados em uma 
calha suspensa com 2800 plantas, 
sem fazer o plantio direto no solo. 
Os agricultores José Roberto e José 
Eduardo Olivotti vêm sendo acompa-

nhados pelo setor de Agricultura da 
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Emater. 
Por esse método, o morango é cul-
tivado numa estufa, que protege as 
plantas das ações climáticas. As mu-
das são plantadas e colocadas em 
bancadas para que as mudas fiquem 
suspensas e não tenham contato com 
chão.

A Prefeitura de Extrema, por meio 
das secretarias de Educação e 
Meio Ambiente possui um siste-
ma estruturado de coordenação 
dos processos de Educação Am-
biental através de apoio técnico 
em suas atividades e Fóruns Bi-
mestrais de Educação Ambiental 
realizados com os orientadores 
pedagógicos e representantes 
das escolas municipais, estaduais 
e particulares da rede.
O processo de formação dos pro-
fessores em Educação Ambiental 

possui acompanhamento técnico 
dos procedimentos através da 
equipe de Educação Ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente.
O Projeto de Educação Ambiental 
visa estabelecer na Rede de 
Educação do município de 
Extrema, processos de Educação 
Ambiental que estimulem as 
novas gerações a exercerem sua 
cidadania de maneira atuante 
utilizando as ferramentas da 
nossa realidade local.

VEÍCULO ZERO KM É DOADO AO CRIE
A atual Gestão realizou a doação de um veículo 
Toyota Etios HB Zero KM ao Centro de Integração do 
Especial - CRIE. 
A doação foi autorizada por meio da Lei Municipal 
3.788/18, aprovado por unanimidade pelos vereado-
res da Câmara Municipal de Extrema. O veículo está 
avaliado em R$ 55 mil reais.

O veículo foi doado pelo Governo do 
Estado de MG à Prefeitura Municipal, e 
posteriormente entregue ao CRIE. Todo 
processo de aquisição foi realizado pelo 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
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MULHERES DA BANDA DO BEM DA 
DÉCADA DE 60 RECEBEM HOMENAGEM DA 

PREFEITURA
Uma justa homenagem foi realizada pela Prefeitura de Extrema 
as mulheres integrantes da Banda do Bem da década de 60 
durante o 26º Encontro de Bandas de Coreto.
O evento contou também com a apresentação de bandas 

de diversas cidades como: Campanha, Bueno Brandão, Bom 
Repouso, Machado, Pouso Alto, Itamonte, Itanhandú, Tocos do 
Moji e Ouro Fino.
Confira algumas imagens:
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FESTIVAL COMIDA DE BOTECO SERÁ 
REALIZADO ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVO À 

CULTURA 
Em 2018, será realizado a 9ª edição 
do Festival Comida de Boteco pelas 
Secretarias de Cultura e Turismo. A 
novidade neste ano é que o evento será 
custeado integralmente por meio da “Lei 

de Incentivo a Cultura de Minas Gerais”, 
onde o Grupo Energisa apoiou o projeto 
no valor de R$ 400.007,50 (quatrocentos 
mil e sete reais e cinquenta centavos).
O Festival que será realizado dentro da 

programação do Aniversário da Cidade, 
vem ganhando destaque no calendário 
cultural do Sul de Minas Gerais e, agora, 
será ampliada sua programação artística 
com um grande show de encerramento.
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FARMÁCIA DE TODOS SERÁ AMPLIADA

A Secretaria de Saúde 
de Extrema mantém a 
Farmácia de Todos na 
Avenida da Saudade, 200, 
com um programa de 
entrega de medicamentos 
para toda a população 
extremense. São diversos 
tipos de remédios, entre 
eles os básicos, os 
estratégicos e os de alto 

custo.
Visando melhorar a 
qualidade de vida da 
população a Prefeitura 
de Extrema irá ampliar as 
instalações da Farmácia 
Municipal. O terreno já 
tem o espaço para a obra 
que será iniciada no 1º 
semestre de 2019.

Mais de
R$ 328 

mil
investidos
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MULTAS AMBIENTAIS CONTRA A COPASA JÁ 
ULTRAPASSAM OS R$ 20 MILHÕES

Desde o início da gestão a 
Administração Municipal vem 
exigindo de diversas formas que a 
COPASA, concessionária responsável 
pelos serviços de água e esgoto no 
município, cumpra os compromissos 
do contrato e melhore a prestação 
de serviço para a população.
Numa das ações, a Secretaria de Meio 
Ambiente de Extrema lavrou 37 autos 
de infração contra a COPASA por 
despejar esgoto sem tratamento em 
córregos e rios do município, infrações 
que foram confirmadas pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental (CODEMA) obrigando a 
concessionária ao pagamento de 
multa de mais de R$ 6 milhões.
A COPASA recebeu prazo até 30 
de maio para o recolhimento da 
multa, como a empresa não fez o 
pagamento, nem se pronunciou 
continua sendo aplicado a multa diária, 
totalizando agora R$ 20.904.772,91. 
O processo agora foi encaminhado 
pela Procuradoria-Geral do Município 
para a inscrição em Dívida Ativa do 
Município para cobrança.
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 NOVO ACESSO AOS MORADORES DO
BAIRRO VILA RICA

A Prefeitura de Extrema está abrindo uma 
nova via entre a Avenida Lavapés e a Rua 
Pau Brasil no Bairro Vila Rica. Esta nova 
avenida irá melhorar o acesso ao bairro e 
será mais uma grande obra de mobilidade 
urbana que a administração municipal 

realizará.
A via terá 250 metros de extensão e serão 
2 pistas de 8 metros com calçadas amplas. 
O investimento total da obra será de cerca 
de R$ 1,1 milhão.

• Instalação de cadeira odontológica UBS 
Tenentes II;
• Campanha de vacinação contra influenza;
• Aprovação do SISPACTO 2018;
• Atendimento CAPS: Janeiro a Março = 745 
atendimentos (média 248 pacientes/mês);
• Vacinas: 7.732 doses, excluindo as 14.738 
Febre Amarela;
• Cirurgias: Janeiro a Abriil = 208, executadas; 
• Exames: Janeiro a Abril investimento de 
R$ 512.144,97  e mais de R$ 122.480,50 de 
exames de raio-x; 
• Atendimentos P.S.: Janeiro a Abril = 25.735 
adultos e 6.823 crianças, totalizando 32.558 
consultas;
• APS: 34.205 pessoas cadastradas de 12.046 
famílias;
• Processos Medicamentos:308 pacientes 
assistidos;
• Medicamentos Básicos: R$ 328.709,67.
• Diabéticos: 591 pacientes.

SAÚDE
QUALIDADE DE VIDA

A Avenida receberá 
iluminação

pública em LED e será
uma rota alternativa ao

Bairro Vila Rica.

Confira os números:

UMA PREFEITURA QUE CUIDA DA SUA SAÚDE.
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Asfaltamento no Parque de Eventos e em breve melhoria na Iluminação Pública

Melhorias na estrada do Lobo Guará
no Bairro Salto do Meio

Obra de correção na erosão da Rua das 
Camélias provocada pelas chuvas

Pavimentação asfáltica na estrada que 
leva ao Pico dos Cabritos

Casa de Minas Estacionamento para carretas Novo posto de combustível da Prefeitura
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FINALIZADA CONSTRUÇÃO DE NOVA
PONTE NO SALTO DE CIMA

INICIADA 2ª FASE DE REFORMA NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO MUNICIPAL

A Secretaria de Obras 
e Urbanismo atende no 
telefone (35) 3435.5729, na 
Rua Pau Brasil, 245, Bairro 
Vila Rica, de segunda a 
sexta-feira.
Para emergências nos fins 
de semana ligue no
(35) 98861.9514.
O atendimento ao público é
das 13h às 17h.

A Prefeitura de Extrema iniciou a 2ª fase de 
reforma do Terminal Rodoviário Municipal. 
Nesta etapa será revitalizada a fachada em 
ACM (solução composta por duas chapas de 
alumínio com miolo de polietileno, e também 
será feito o calçamento, esquadrias em 
vidro e a cobertura externa do local. As 
esquadrias em vidro/portas visam garantir 
maior conforto aos usuários do Terminal, 
principalmente nos dias de chuva impedindo 
a entrada de água.
Também está sendo realizada a drenagem 

de águas pluviais no local e em todo 
entorno. Serão instaladas calhas que serão 
conectadas diretamente no sistema de 
água da rua - uma reivindicação antiga 
da população que usa os serviços da 
Rodoviária.
Está sendo investido R$ 284.753,00 nesta 
fase da reforma.
A empresa licitada foi a Constem Com. 
Const. e Serv. Ltda. e tem o prazo de 90 dias 
para a execução da obra.

A Secretaria de Obras e Urbanismo finalizou a construção da ponte no Bairro do Salto do Meio. A antiga ponte de madeira foi substituída 
por aduelas de concreto, trazendo mais segurança para os moradores locais que utilizam a via diariamente.
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MORADORES DA VILA RICA CONTARÃO COM 
NOVA SEDE PARA ASSOCIAÇÃO

PREFEITURA IMPLANTA BALANÇA DE 
PESAGEM PRÓPRIA

“Em apenas um mês de funcionamento, ferramenta gerou 
economia de mais de R$ 55 mil”

A união de moradores representa as 
pessoas de um local específico perante 
as autoridades do município, dando voz às 
suas reclamações e dúvidas, exercendo o 
papel de mediadora entre a Administração 
Pública e os moradores.
Em Extrema, a Prefeitura apoia mais de 
10 associações que prestam importantes 
serviços em seus bairros. A Associação 
de Moradores do Bairro Vila Rica vem há 
anos realizando várias atividades de apoio 
aos moradores como cursos, palestras, 

promoção de saúde, qualificação profis-
sional, entre outras.
Em dezembro do ano passado, a 
Associação de Moradores do Vila Rica foi 
reconhecida pela Assembleia Legislativa 
de Minas, através da Lei 22.744, como 
Entidade de Utilidade Pública Estadual.
Para oferecer mais estrutura aos
moradores do bairro e às atividades da 
Associação, a Prefeitura Municipal inves-
tiu R$317.293,09 na construção da nova 
sede, que terá espaço para atividades da 

3ª Idade entre outras.
A construção da obra no Bairro da Vila Rica 
é apenas uma das obra previstas, uma 
vez que estão sendo realizados estudos 
para construção de novas Associações
visando fortalecer as comunidades extre-
menses. Além disso a atual Administração 
tem diversas obras em andamento como 
o Hospital Municipal, Fábrica de Cultura, 
CEIM Proinfância nos Tenentes, Quadras 
Poliesportivas, Avenidas, etc.

Foi implantada na Secretaria de Obras 
e Urbanismo no mês de abril, a balança 
própria de pesagem da Prefeitura. A 
ferramenta visa à melhoria do emprego 
dos materiais, o controle e gestão 
de entrada e saída de mercadorias e 
consequentemente a economia aos 

cofres públicos do Município. 
Em abril, foram pesados 100% dos 
caminhões que entraram e saíram do 
Almoxarifado Central, com uma média de 
32 caminhões por dia. O processo apurou 
economia de R$ 55,9 mil apenas em um 
mês.

Se este número se mantiver, a 
expectativa apenas com a implantação 
desta ação projeta  economia  de mais 
de R$ 1.844.000,00 até o fim da Gestão 
2017/2020.
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ESTACIONAMENTOS NOS PARQUES 
MUNICIPAIS CACHOEIRA DO SALTO E DO 

JAGUARI SÃO AMPLIADOS

A Prefeitura de Extrema ampliou os 
estacionamentos dos Parques Municipais 
da Cachoeira do Salto e do Jaguari. 
Ambos os parques recebem todos os 
fins de semana milhares de pessoas com 
carros, vans e até ônibus de excursões de 

outras cidades. Para melhorar a recepção 
destes turistas e também dos moradores 
da região dos parques, as áreas foram 
ampliadas e diversas melhorias foram 
realizadas pela Secretaria de Obras e 
Urbanismo. 

Para mais informações sobre o Turismo 
de Extrema, procure o Centro de 
Informações Turísticas (CIT) na Praça 
Presidente Vargas  | (35) 3435.3711.

TENENTES V TERÁ 200 NOVAS CASAS

A Prefeitura de Extrema assinou 
junto a Caixa Econômica Federal a 
contratação do Residencial Tenentes V. 
O novo residencial abrigará 200 famílias 
cadastradas na Habitação de Extrema e 
serão definidas por meio das leis e dos 
critérios da Secretaria de Assistência 
Social. 

As casas serão no valor de R$ 89 mil e 
o prazo de construção será de 18 meses 
a partir da assinatura dos contratos. 
O Fundo Municipal de Habitação está 
chamando os pré-selecionados que já 
tinham cadastros no FMH para atualizar 
a documentação, conferir as condições 
de pagamento com a Caixa Econômica 

Federal e saber detalhes da obra.
Para obter mais informações entre em 
contato pelo telefone: (35) 3435.2813 
ou compareça ao Fundo Municipal de 
Habitação na Pça. Presidente Vargas, 8, 
em cima da CREARTE.




