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FAZER DIFERENTE É INVESTIR EM OBRAS E 
TRABALHAR DESDE O PRIMEIRO DIA

Após 18 meses da atual Administração 
Municipal, os números comprovam a 
qualidade dos serviços. O mais evidente 
deles é o aumento no valor  das realizações 
com obras públicas, que já superam em 
100% o valor realizado em 2013 e 2014,
os dois primeiros anos do mandato
anterior.  A lógica é clara, não esperar o 
último ano de governo para fazer as 
realizações que a população tanto 

aguarda. Em 2013 e 2014, o valor 
total de investimentos foi de R$ 
17.281.239,12, enquanto  que, em 
2017 e no primeiro semestre de 2018, 
o total de investimento com obra 
pública já chegou a R$ 36.775.710,58. 
Este valor é referente apenas aos
investimentos como asfalto, novas ave-
nidas, substituição de pontes de madeira 
por pontes de concreto, novas redes de 

abastecimento de água e redes de ilumi-
nação pública.
Outro número que comprova o 
respeito à população é o de cirurgias 
realizadas entre janeiro e julho deste 
ano: 483 pessoas atendidas com um 
investimento total de R$ 880.564,00 
de recursos próprios do município. 
Inovar é fazer diferente. Fazer diferente é 
investir e trabalhar desde o primeiro dia.
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FESTIVAL DE INVERNO REÚNE ATRAÇÕES 
CULTURAIS GRATUITAS

O 9º Festival de Inverno de Extrema foi 
realizado entre os dias 6 de julho e 4 de 
agosto, em diversos espaços públicos da 
cidade. Durante quase um mês, o evento 
levou dezenas de atrações culturais 
gratuitas à população, por meio de shows, 

exposições, mostras e workshops de 
dança, apresentações de teatro, feira 
holística, festival de sabores, além da 
realização da 48ª edição do Festival 
Nacional da Canção. Considerado um 
dos principais eventos da cidade, o 

Festival de Inverno de Extrema é uma 
realização da Secretaria de Cultura e 
do Conselho Municipal de Proteção do 
Patrimônio Cultural (Compace).
Confira algumas imagens:

Jazz, Blues & Convidados 8ª Mostra de Dança

Banda Barra da Saia no 18º Extremamente Caipira Apresentação do 48º Fenac

Apresentação do Somos Todos Charlie Brown no 5º Extrema 
ProRock 

Show de Nando Reis no 48º FENAC

Dedé Santana na 15ª Extrema Mostra Teatro 13º Extrema Motocross Fest
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NOVAS UNIDADES DE SAÚDE SERÃO 
CONSTRUÍDAS EM TRÊS BAIRROS

A população dos bairros Salto, Forjos 
e Fazenda do Matão passam a contar, 
nos próximos meses, com novas sedes 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
A previsão é de que as unidades sejam 
entregues aos moradores ainda no 
primeiro semestre de 2019. O valor 
estimado para cada construção é de
R$ 988.723,74. 

As UBSs são a referência em saúde 
para as famílias dos bairros. As equipes 
conhecem a realidade dos moradores, 
identificam os problemas de saúde mais 
comuns e as situações de risco aos 
quais a população está exposta. Com 
base nisso, elaboram, com participação 

da comunidade, um plano local para o 
enfrentamento dos fatores que colocam 
em risco a saúde. É função das UBSs 
ainda executar os procedimentos de 
vigilância à saúde e epidemiológica, 
além de promover a saúde por meio da 
educação sanitária.

Além das UBSs, integram o sistema saúde 
em Extrema o Pronto Socorro Municipal, 
o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), 
o Centro de Vigilância em Saúde (CTA), a 
Farmácia de Minas, a Vigilância Sanitária e 
unidade de Fisioterapia. Em breve, também 
será inaugurado o Hospital Municipal, 
com 3.165,42m². O prédio contará com 48 
leitos divididos em Pediatria, Internação 

e Maternidade, além de centro cirúrgico, 
sala de administração, necrotério, salas 
de enfermagem e de apoio, berçários, 
brinquedoteca, lactário, além de toda 
estrutura necessária para um moderno 
complexo hospitalar, projetado para ser 
uma referência regional. No momento, a 
obra está em fase de acabamento interno. 
O valor estimado até a entrega é de cerca 
de R$8 milhões.

A obra vai trazer melhorias no atendi-
mento/acolhimento da população, mais 
serviços prestados, otimização de custos 
e uma estrutura física bem melhor, com 
mais leitos.

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO SEGUE 
EM RETA FINAL

As obras de reforma do Terminal 
Rodoviário Municipal seguem na fase 
final. Os cerca de mil passageiros que 
utilizam a rodoviária todos os dias já têm 
sentido as melhorias, que começaram 
pela troca do piso, do forro, da iluminação 
e das poltronas de espera, além da 
reforma completa dos banheiros. Na 

segunda fase, estão sendo revitalizadas 
a fachada e o calçamento externo e 
feitas a instalação de esquadrias em 
vidro e a cobertura externa do local. As 
intervenções, que são realizadas pela 
Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Obras e Urbanismo, trazem mais conforto 
e segurança aos passageiros de Extrema, 

região e aos turistas que chegam à cidade 
pelo terminal. Vencedora da licitação, a 
empresa Constem Com. Const. e Serv. 
LTDA é a responsável pelas intervenções. 
Essa é uma das principais reformas feitas 
na Rodoviária Municipal Tei Kameya 
desde sua inauguração, no ano de 1991.
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700 VAGAS SERÃO CRIADAS EM
NOVOS CEIMS

Cerca de 700 vagas na educação infantil 
serão criadas com a construção de dois 
novos Centros de Educação Infantil 
Municipal (CEIMs). A Vila Esperança terá 
sua segunda unidade, que atenderá cerca 
de 400 crianças do próprio bairro, do 
Portal de Extrema e de outras localidades 
vizinhas. O prédio terá uma estrutura 
moderna, inovadora e salas amplas.

O projeto está em processo de licitação.
Já as obras da segunda unidade do 
CEIM do Bairro dos Tenentes devem ser 
concluídas até o final do ano. Para esta 
unidade, estão sendo construídas dez 
salas amplas, que vão abrigar cerca de 
300 crianças em dois turnos. 

A área externa e o mobiliário são de 

competência do Município, que investirá 
aproximadamente R$ 1,5 milhão. Já a 
parte de edificação da nova unidade 
é custeada com recursos do Governo 
Federal. Caso a verba federal não seja 
repassada, a Prefeitura vai assumir o 
custo com a obra para que a população 
receba o novo CEIM o quanto antes.

ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEM NOVO 
MOBILIÁRIO

Investimentos com mesas e cadeiras escolares somam 
mais de R$ 1,6 milhão

Mais de 4 mil novos conjuntos escolares e 
outros mobiliários estão sendo entregues 
a todas as escolas da rede municipal de 
ensino em Extrema. O investimento de 
R$ 1.625.540,00 leva mais conforto para 
os alunos e professores das 11 escolas 
municipais e 7 Centros de Educação 
Infantil Municipal (CEIMs) da cidade. 

Para os estudantes da pré-escola, foram 
entregues 900 conjuntos, entre maio 
e junho. Para o ensino fundamental, 
foram 3.201 conjuntos, entregues em 
julho. Os professores também estão 
sendo beneficiados com 165 conjuntos 
de mesas e cadeiras, que devem ser 
entregues até o final de agosto. Além 

desses materiais, as salas de aula 
estão ganhando também 168 novos 
armários. Parte desses materiais já foi 
disponibilizada, mas a expectativa é de 
que todos os armários sejam colocados 
dentro das salas de aula até o final de 
setembro.
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SHOWS GRATUITOS DE SAMBÔ E SERJÃO 
LOROZA ENCERRAM O COMIDA DE BOTECO

Extrema promove o 9º Festival Comida 
de Boteco, com participação de 13 bares 
e restaurantes. Neste ano, o queijo 
ou a mandioca são os ingredientes 
obrigatórios para os chefs criarem seus 
pratos, vendidos ao preço máximo de 
R$25. O evento fomenta o turismo e a 
economia local e integra a programação 
do aniversário de 117 anos da cidade. 
Os clientes podem experimentar os 
pratos até o dia 9 de setembro, e a 

grande final acontece no dia 15, véspera 
do aniversário de Extrema, no Parque 
Municipal de Eventos, com entrada 
gratuita e uma superestrutura. No local, 
os bares e restaurantes venderão seus 
petiscos ao preço único de R$15. Chefs 
convidados irão julgar ao vivo as cinco 
receitas mais votadas pelo público 
durante todo o festival. Além disso, 
haverá stand de vendas de produtos 
típicos mineiros e shows dos grupos 

Sambô e Loroza & Us Madureira. Os 
ingressos podem ser retirados no site 
festivalcomidadebotecoextrema.com 
Em sua 9ª edição, o Festival Comida 
de Boteco Extrema recebe patrocínio 
da Energisa, por meio da Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura. O projeto é 
executado pela empresa Nossa Senhora 
das Produções, de Belo Horizonte, e tem 
o apoio institucional da Prefeitura de 
Extrema.

• O Recanto de Minas Restaurante: 
Escondidinho de Cordeiro
Massa de mandioca, queijo minas e carne 
de cordeiro.

• Cervejaria Extremosa: Bolinho de 
Macaxeira com Sabor Nordestino
Massa de macaxeira, carne seca, manteiga 
de garrafa, recheio de queijo coalho e 
orégano.

• Restaurante e Cachaçaria Porteira de 
Minas: Iscas de peixe com molho provolone
Isca de tilápia empanadas e fritas 
acompanhadas de molho provolone.

• Villa Ramos: Panceta Villa
Panceta marinada com ervas frescas 
e mandioca na manteiga de garrafa 
acompanhada de queijo coalho grelhado.

• Coronel O Botequim Gourmet: Tentação 
Mineira Costela bovina assada no bafo, 
creme de mandioca e queijo gratinado.

• Ópera Restaurant: Fagottini Muxarabi
Panqueca de mandioca com panceta 
defumada artesanalmente em lenha de 
goiabeira, queijo meia cura de produção 
própria, empanados em massa de tempurá.

• Botequim Primeiro Gole: Costela no 
Choro da Cebola
Costela, mandioca, queijo mozarela e 
provolone, cebola e especiarias, salada de 
tomate com queijo e molhos especiais.

• Della Nonna Trattoria: Piadina Caprese 
com Nhoquinhos Fritos
Massa de mandioca com recheio de 
mussarela bastão, tomate e manjericão. 
Acompanhada de bolinhas de mandioca 
fritas.

• Jaguari Hills: Mandioca Cremosa de 
Boteco
Mandioca cremosa, sal, provolone, 
calabresa, tomate cereja e molhos 
artesanais: alho, rosé, barbecue e azeitona.

• Primeiro Gole Bar Rural: Costela Suína no 
Bafo ao Molho Barbecue
Costela suína, mandioca, vinagrete, 
rosquinhas de pão temperado com orégano 
e molho barbecue.

• BemDito Burger: BemDito Extremoso
Hambúrguer de picanha 180g, queijo coalho, 
geleia de pimenta, chips de mandioca, 
crispy de couve com um toque de limão, 
finalizado com um ovinho de codorna frito.

• Padaria e Chopperia Savana: Palitinho de 
Tapioca
Tapioca, queijo coalho, carne seca, pimenta 
branca, uma pitada de sal, molho agridoce e 
molho apimentado.

• No Ponto: Escondidinho de Costela
Costela de porco, batata, mandioca, queijo 
gratinado e especiarias.
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EXTREMA CONQUISTA TRÊS OUROS NOS 
JEMG 2018

A delegação de Extrema conquistou três 
medalhas de ouro na etapa estadual 
dos Jogos Escolares de Minas Gerais 
(JEMG), disputados em Uberaba, entre os 
dias 30 de julho e 4 de agosto. O grande 
destaque da cidade foi o estudante Fábio 
Luiz de Lima, o Fabinho, de 17 anos, que 
conquistou os três ouros para Extrema na 
natação. Aluno da Escola Estadual Alfredo 
Olivotti, ele venceu as modalidades 50 
metros livre, 100 metros livre e 100 
metros peito na categoria Pessoa com 
Deficiência (PCD). No JEMG do ano 

passado, o paratleta também conquistou 
três medalhas.
“Foi muito gostoso sentir essa sensação 
de novo, ainda mais sendo meu último 
ano (nos JEMG), poder manter o resultado 
e agora representar Minas no nacional”, 
avaliou Fabinho. Ele comentou também 
sobre as reformas que estão sendo feitas 
no Poliesportivo Municipal e que vão 
trazer melhorias no complexo aquático 
da cidade. “Vai ser bem mais fácil não 
precisar ficar indo para outra cidade 
treinar e poder ter uma estrutura aqui, na 

minha cidade, perto da minha família. Vai 
ser bem melhor.”
Quatorze estudantes atletas da cidade, 
acompanhados de professores e técnicos, 
disputaram os jogos nas modalidades de 
natação, atletismo, natação PCD, judô 
e tênis de mesa. Eles representaram as 
escolas municipais João Orsi, Osvaldo 
de Oliveira e Evandro Brito da Cunha, e 
as estaduais Odete Valadares e Alfredo 
Olivotti, além da escola Objetivo Terra. 
Após os jogos, eles foram recebidos na 
Prefeitura.

3
MEDALHAS 
DE OURO PARA

EXTREMA

PREFEITURA INVESTE EM REFORMA
E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

Pelo menos cinco bairros estão recebendo 
novas quadras poliesportivas ou melhorias 
nas já existentes. As construções dos 
novos equipamentos acontecem nos 
bairros Jardim e Furnas. Nesta última, a 
obra já está em fase final. Já as quadras 
dos bairros Agenor, Mantiqueira e Roseira 
estão sendo cobertas e recebendo outras 
melhorias, como dispositivos de drenagem 

e acabamento. Os investimentos somam 
mais de R$ 1 milhão, que serão revertidos 
em mais comodidade e segurança para 
os moradores praticarem suas atividades 
esportivas e de lazer. Vale lembrar que, 
recentemente, as quadras de escolas 
municipais também receberam melhorias, 
como ocorreu com as escolas Sebastião 
José Morbidelli e João Batista de Morais 

Filho. Mais investimentos também estão 
sendo feitos no Ginásio Poliesportivo, 
que está recebendo a construção de 
dois vestiários coletivos, fechamento da 
quadra, reforma do sanitário masculino, 
construção de arquibancada, troca de 
telhado e obras no complexo aquático.

Agenor: cobertura da quadra poliesportiva.
Valor: R$ 193.874,81.

Mantiqueira: cobertura metálica, dispositivo de 
drenagem e acabamentos em geral.

Valor: R$ 205.711,09.

Roseira: execução de piso, cobertura metálica e 
dispositivos de drenagem.

Valor: R$ 190.427,88.

Jardim: futura quadra poliesportiva, ao lado do 
“Campo da Climp”.

Valor: R$ 222.348,30.

Furnas: etapa final da construção da quadra 
coberta. 

Valor: R$ 237.454,82.

Poliesportivo está recebendo a construção de 
dois vestiários coletivos, fechamento da quadra, 
construção de arquibancada, troca de telhado e 

obras no complexo aquático.
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Extrema está recebendo o maior plano 
de iluminação pública já visto na cidade. 
São duas frentes de trabalho. Na primeira, 
a Prefeitura, por meio das secretarias 
de Governo e de Obras e Urbanismo, 
está levando iluminação a locais que 
não contavam com o serviço (veja o 
box). O total investido somente em 

serviços de extensão de rede chega a
R$ 1.238.036,00. 

Na segunda frente, a Prefeitura faz a 
substituição das lâmpadas de vapor de 
sódio por LED, que são mais econômicas 
e sustentáveis. Isso ocorreu, por exemplo, 
na Praça Itália, no entorno do Terminal 

Rodoviário Municipal, no Parque Municipal 
de Eventos, nas avenidas Alcebíades Gilli 
e Tancredo Neves e nas ruas Tiradentes, 
Governador Valadares, Capitão Germano, 
Benjamin Constant, João Mendes e 
Presidente Kennedy, no trecho entre a 
Benjamin Constant e a Praça Presidente 
Vargas. 

ANIVERSÁRIO DE EXTREMA TEM 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O aniversário de 117 anos de 
Extrema será comemorado 
com muito entretenimento 
e prestação de serviços à 
população. Os projetos Saúde e 
Cidadania e Viva a Comunidade 
serão unidos em uma edição 
especial que acontece no dia 15 
de setembro, sábado, das 9h às 
14h, na Praça Presidente Vargas. 
A abertura do evento será feita 
pela Fanfarra Municipal, que teve 
as atividades retomadas pela 
atual Administração Municipal. 
O evento especial de aniversário 
da cidade é uma realização da 
Prefeitura de Extrema, da Câmara 
Municipal e do Grupo Arteris / 
Autopista Fernão Dias. 

Além dessa festa, no dia 15 
também acontece a grande final 
do 9º Festival Comida de Boteco, 
integrando as comemorações 
pelo aniversário da cidade (leia 
mais na página 6).

EXTREMA RECEBE MAIOR PLANO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

EM BREVE
Tenentes
Pessegueiros*
Mantiqueira*
Cachoeira III* (acesso ao
Bairro Godoi)
Barreiro* (da Mata do
Estado até o Morro Grande)
Forjos*

NOVAS EXTENSÕES DE REDE

*vão receber a colocação dos braços
de luz nos próximos meses.

JÁ RECEBERAM
Jardim Bela Vista
Roseira (Parada 10)
Fisgão

Bairro Ponte Alta “Fisgão”

Bairro Jardim Bela Vista

Bairro da Roseira
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DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DESTACA 
OS 130 ANOS DA LEI ÁUREA

A cultura, os saberes, a riqueza e a beleza da contribuição 
africana na formação da nação brasileira são os temas dos 
desfiles de 7 de setembro deste ano, que acontecem na 
Avenida Alcebíades Gilli, em frente à Praça Itália. O projeto “130 
anos da Lei Áurea no Brasil” envolveu toda a Rede Municipal 
de Educação há vários meses. Desde abril, as escolas 
municipais vêm realizando atividades com os alunos, tendo 
como viés a discussão sobre intolerância racial e levando a 
temática para as salas de aula, possibilitando o debate desse 
tema. Um dos destaques do desfile será a Fanfarra Municipal 
de Extrema (Famex), resgatada pela atual administração, que 
busca recuperar as tradições extremenses que se perderam 
durante o tempo. As festividades de 7 de setembro acontecem 
a partir das 9h, com desfiles escolares e também militares, 
uma novidade em Extrema. Participam do evento cerca de 
900 alunos de 17 escolas municipais, duas estaduais e duas 
particulares. 

O projeto Extrema Qualifica segue 
capacitando profissionais nos mais 
diversos ramos. No dia 6 de agosto, foi 
iniciado o curso de Cuidador de Idosos, 
oferecido a 23 pessoas, que serão 
treinadas até novembro, totalizando 
180 horas. Já no dia 20 de agosto, foi 
realizada a formatura dos alunos do curso 
de Recepcionista, que teve a mesma 
carga horária.

Desde que foi lançado, em 2017, até 
agora, o programa já concluiu oito cursos, 
formando mais de 160 pessoas. Até o 
final do ano, ainda serão ofertadas as 
capacitações de Técnicas para Barista, 

Como elaborar Plano de Marketing 
e Primeiros Socorros. Com duração 
de 3 a 220 horas, as capacitações 
oferecem 500 vagas em 11 cursos, 7 
workshops e 3 palestras nas áreas de 
turismo e hospitalidade. O objetivo do 
projeto é qualificar profissionalmente a 
população extremense com faixa etária 
de 16 a 60 anos, em especial aquelas 
desempregadas ou assistidas pelo 
Cadastro Único do Governo Federal no 
programa Bolsa Família.

Aprovado pelo Grupo Coordenador do 
Fundo Especial do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (Funemp), o 

Extrema Qualifica é executado em 
parceria entre as secretarias de Turismo, 
Assistência Social e Desenvolvimento 
Econômico, juntamente com o Senac, 
entidade executora do projeto.
Os interessados em participar do projeto 
de qualificação profissional devem 
procurar o Setor de Cadastro Único 
da Secretaria de Assistência Social, de 
segunda a quarta-feira, das 8h às 10h e 
das 13h às 16h. Terças e quintas, das 8h 
às 10h. Mais informações: (35) 3435-
5167.

“EXTREMA QUALIFICA” CAPACITA MAIS
DE 160 PROFISSIONAIS
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INVESTIMENTOS CRESCEM 165%
NO PRIMEIRO ANO DE GESTÃO

NOVA REGRA DE AFASTAMENTO GARANTE 
MAIS SEGURANÇA PARA O SERVIDOR

Os investimentos realizados pela 
Prefeitura de Extrema não param 
de crescer. Exemplo disso foram os 
investimentos nos primeiros anos 
dos mandatos da última e da atual 
administração. No primeiro ano da gestão 
2013/2016, foi realizado investimento 
na ordem de R$ 12.750.589,22, em 
patrimônio público. Já em 2017, primeiro 
ano da atual administração, foram R$ 
33.861.891,18, aumento de 165%. Mais 
do que números positivos, esse valor se 
traduz em melhoria na vida dos cidadãos.

A Administração Municipal enviou 
para a Câmara de Vereadores 
o projeto de lei que garante o 
direito às férias-prêmio mesmo 
quando o servidor tem um 
afastamento justificado. Por 
exemplo, quando um servidor 
tinha que se afastar do serviço 
para fazer um tratamento médico, 
sua contagem de tempo para 
pedir as férias-prêmio era zerada. 
Começava tudo novamente 
quando retornava.
Esta regra vem prejudicando 

os servidores há anos e, assim 
que os vereadores aprovarem 
esta medida, o afastamento por 
motivo de doença não vai mais 
prejudicar nenhum servidor.
Além disto, todos os servidores 
que tiveram alguma perda nos 
últimos 5 anos podem solicitar 
a revisão no Recursos Humanos. 
O prazo retroativo de 5 anos 
é garantido pela Constituição 
Federal e será usado para 
beneficiar os servidores da 
Prefeitura.

Servidor valorizado todos os dias
Desde janeiro de 2017, vários direitos foram conquistados pelos 
servidores junto à Administração Municipal, reveja alguns deles:
1 - Incorporação do “pó de giz” para efeitos de aposentadoria;
2 - Gratificação das orientadoras pedagógicas proporcional ao 
número de alunos;
3 - Formalização da vantagem pessoal também dando garantias 
na aposentadoria;
4 - Antecipação da data-base para 1º de janeiro;
5 - Implantação do Plano Odontológico
6 - Extensão do Plano de Saúde para todos os funcionários, 
inclusive contratados, terceirizados e estagiários. 

Recursos refletem em melhoria
na qualidade de vida do extremense
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SEGURANÇA PARA PEDESTRES

A atual Administração Municipal está 
recapeando e asfaltando diversas ruas, 
avenidas e estradas municipais, de acordo 
com as demandas e urgências. No Bairro 
Barreiro, são cerca de 2.450 metros de 

asfalto novo, obras de drenagem e aterro 
na Estrada Municipal Remígio Olivotti, 
desde a Mata do Estado até o Bairro Morro 
Grande. Todo o trecho receberá ainda 
iluminação pública, após a conclusão 

da extensão de 2.955 metros da rede 
secundária, totalizando investimento de 
R$ 117.871,50 só em iluminação.

MAIS DE R$ 1,1 MILHÃO 
INVESTIDO EM NOVA 
AVENIDA

BAIRRO DO BARREIRO RECEBE
2.450 METROS DE ASFALTO

O novo acesso ao Bairro 
Vila Rica é mais uma obra 
da Prefeitura que vai facilitar 
a fluidez do trânsito em 
Extrema. A nova via, que liga 
a Avenida Lavapés à Rua 
Pau Brasil, vai se chamar 
Avenida José Marques de 
Oliveira Neto. Lá estão sendo 

construídas duas pistas de 
oito metros de largura e 250 
metros de extensão, com 
calçadas amplas e iluminação 
em LED, mais eficiente e 
econômica. O custo das 
obras está estimado em mais 
de R$ 1,1 milhão.

Av. Antônio Saes Peres está recebendo 
calçada em piso intertravado, além de 
obras de drenagem, águas pluviais e 
contenção de terra.

Av. Fazenda Pedro Fabiano está 
recebendo calçamento com ladrilho 
hidráulico.

Av. Lavapés está recebendo calçamento 
com ladrilho hidráulico.
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Pavimentação do Bairros das Furnas: 1.250 metros de asfalto, com largura média de 8 metros, além de aproximadamente 200m de 
obras de drenagem

RECAPEAMENTO NO CENTRO DA CIDADE

Avenida Tancredo Neves

Construção de meio-fio e alargamento do acesso ao Godoi

Rua Mestro Benedito Coutinho Rua Padre Carbone

Asfaltamento acesso ao Bairro do Godoi

Rua Santa Rita
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Início das atividades na Associação do Bairro Vila Rica

Construção de Ponte em aduelas no Bairro dos Forjos

Acesso ao Bairro do Tenentes receberá iluminação pública em 
breve

Terraplanagem do Tenentes V: 200 casas no valor de R$ 89 mil cada uma.

Ponte sobre Córrego da Av. Lavapés: nova ponte para
pedestres em frente à UBS do Bairro.

Asfaltamento no Bairro do Godoi - Loteamento Céu da 
Mantiqueira




