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EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR
A educação em Extrema voltou a melhorar. Isso é o que revela o 
mais recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), em setem-
bro. Após manterem-se estagnados nas duas últimas edições do 
Ideb, em 2013 e 2015, os números que medem a qualidade da 
educação nas séries iniciais e finais do ensino fundamental reto-
maram o crescimento no município.  Os índices, que se referem 
ao ano de 2017, refletem o início do trabalho da nova equipe da 
Secretaria de Educação, em um momento em que ainda estava 
em vigor o sistema de ensino antigo (OPET). Com o novo sistema 
de ensino (Sistema SIM), com o foco nas capacitações/forma-

ções de toda a rede e com as demais ações voltadas à gestão 
por parte da Secretaria de Educação, a expectativa é de que os 
números do próximo Ideb, em 2019, sejam ainda melhores. Os 
avanços obtidos na edição de 2017 são motivo de orgulho, espe-
cialmente porque Extrema tem uma grande rede de ensino, com 
alto número de alunos que migram de outras regiões do país para 
nosso município – em sua grande maioria com nível de defasa-
gem significativo em relação ao padrão de qualidade de nossa 
educação. Por isso, a Prefeitura parabeniza os gestores da edu-
cação, professores, colaboradores, pais e alunos por este resul-
tado que tanto nos motiva a seguir no caminho que adotamos.



3

EXTREMA ADERE A GRUPO INTERNACIONAL 
DE GOVERNOS COMPROMETIDOS COM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O Município de Extrema se uniu ao ICLEI – Governos Locais pela 
Sustentabilidade, organização internacional que reúne gover-
nos locais e organizações governamentais engajados com o 
desenvolvimento sustentável. A rede global conta com mais de 
1.500 cidades e regiões, em 124 países do mundo, comprome-
tidas com a construção de um futuro sustentável. Por meio de 
esforços coletivos, a rede impacta mais de 25% da população 
urbana global.

A filiação aconteceu em setembro, durante visita do Secretário 
Executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo de Oliveira Perpétuo, 
a Extrema. Ele foi recebido pelo prefeito e secretários munici-
pais e conheceu alguns projetos locais pioneiros no país, como 
o premiado Conservador das Águas, que busca preservar as mi-
lhares de nascentes da região.

Uma das questões centrais da adesão da prefeitura à rede são 
as mudanças climáticas, um dos carros-chefes do ICLEI. Junto 
com essa adesão, o município está lançando o Extrema no Cli-
ma, um programa que visa executar as ações previstas na Lei 
Municipal de Mudanças Climáticas (Lei nº 3.829/18). Extrema é 
a primeira cidade do interior de Minas a aprovar essa lei. Essas 
ações somam-se a outras que a cidade vem desenvolvendo, 
como o inventário de emissões de gases de efeito estufa do 
município, articulada com o licenciamento ambiental. 

Extrema é uma referência regional 
e nacional já consolidada. Ao 

ingressar ao ICLEI, o município 
passa a alcançar um nível de 
visibilidade internacional. Isso 
se converte na possibilidade 
de intercâmbio com cidades 

que também avançaram no seu 
compromisso de ter políticas de 
sustentabilidade e abre ainda a 

possibilidade de acesso a recursos 
e parceiros que podem engrandecer 

essa caminhada de Extrema.

Rodrigo Perpétuo
Secretário Executivo do 
ICLEI América do Sul

Projeto Extrema no Clima
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FESTA DO PEÃO É SUCESSO MAIS UMA VEZ
Os shows dos artistas mais consagrados da música sertane-
ja foram um dos destaques da 33ª Festa do Peão de Extrema. 
Metade das atrações principais que subiram ao palco montado 
no Parque de Eventos teve entrada gratuita para a população. A 

festa foi encerrada no Domingo 100% Caipira, com a realização 
do 2º Desfile de Carro de Boi, Queima do Alho, Concurso de Ber-
rante e shows da banda Facmol e das duplas Craveiro & Cravinho 
e Cezar & Paulinho. (Confira mais fotos na página 16)

Público lotou a arena do Parque de Eventos no show da dupla Henrique e Juliano

Peões disputaram o torneio de montariaRionegro e SolimõesFernando e Sorocaba

Naiara Azevedo

Daniel Ricci, o inflamável “Vinagrinho” Naiara Azevedo atrai grande público

Desfile de Cavaleiros e Charreteiros Henrique e Juliano

Dupla Henrique e Juliano foi uma das principais atrações do evento, que este ano aconteceu de 10 a 14 de outubro
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Gabriel Hudson, de Extrema, cantou com a 
dupla Fernando e Sorocaba

TV Alterosa registrou toda  a festa, que 
teve grande repercussão na imprensa

Corte da Festa do Peão reunida na arena 
durante a abertura oficial do rodeio

Henrique e JulianoEstrutura grandiosa da festa (Foto: Oroboro Full Time Imagens)

Amazona mostra habilidade na prova dos 
três tambores

Rodeio mirim: montaria de crianças e 
adolescentes em bezerros

Orquestra de Sopros e Percussão Facmol 
se apresentou na arena, no sábado

Após o rodeio, arena do Parque de Eventos foi aberta ao público para os shows sertanejos (Foto: Oroboro Full Time Imagens)



6

FILA ZERO: MUTIRÕES DA SAÚDE AGILIZAM 
REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS

A Prefeitura de Extrema liberou mais procedimentos a pacientes 
que esperavam por cirurgias e exames. Agora essas pessoas vão 
custear, na rede particular de saúde, os tratamentos que tanto 
aguardavam para melhorar sua qualidade de vida. O Executivo 
já  elaborou diversas leis autorizando o pagamento de exames e 
cirurgias na rede privada. A Câmara Municipal tem se mostrado 
parceira da iniciativa e aprovado os procedimentos. O recurso é 
repassado pela Prefeitura diretamente ao cidadão, que faz seu 
tratamento de saúde e, posteriormente, comprova o uso correto 
do dinheiro. Com a medida, a Prefeitura objetiva zerar a fila de 
espera por exames e cirurgias, que demorariam até 7 anos se 
fossem feitos pelo SUS. Em 2018, a Prefeitura já garantiu a reali-
zação de mais de 200 cirurgias, totalizando R$ 434.790,25.

DUAS NOVAS UTIS 
MÓVEIS REFORÇAM 

ATENDIMENTO

VIAGEM CUSTEADA 
AO HEMOCENTRO DE 

POUSO ALEGRE

O Município de Extrema passará a contar com mais duas ambu-
lâncias para reforçar o atendimento à população. As duas vans 
já foram adquiridas pela Secretaria de Saúde, pelo valor de R$ 
140 mil cada, e agora passam pelo processo de transformação 
em ambulâncias. O procedimento custa R$ 51 mil para cada ve-
ículo. Uma van será transformada em UTI e outra em UTI neo-
natal. Os veículos são destinados ao atendimento e transporte 
de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/
ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados 
médicos intensivos.

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de Saúde, ofe-
rece transporte, com destino ao Hemocentro de Pouso Alegre, 
para os extremenses que desejarem fazer doação de sangue. 
Pessoas de todos os tipos sanguíneos (A, B, AB e O) podem 
doar. A Secretaria de Saúde fornece o transporte de ida e volta, 
e a Fundação Hemominas oferece alimentação. Não é cobrado 
qualquer valor do cidadão. As próximas  viagens acontecem nos 
dias 14 de novembro e 19 de dezembro. Os interessados podem 
ligar no (35) 3435-3374 ou comparecer à Secretaria de Saúde 
(Av. Nicolau Cesarino, 4.000) para fazer o cadastro.

Em 2017, foram investidos R$ 2 milhões 
nos mutirões, responsáveis por mais de 
1.000 cirurgias e mais de 800 exames
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PRAÇAS PRESIDENTE VARGAS E CORONEL 
SIMEÃO GANHAM PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

As praças Presidente Vargas e Co-
ronel Simeão, no Centro de Extrema, 
ganharam um projeto que vai permi-
tir uma ampla reforma, aguardada há 
muito tempo pela população. Desde 
abril, o projeto de requalificação e re-
vitalização vem sendo amplamente 
debatido com a sociedade envolvida 
diretamente com as praças centrais, 
como moradores, comerciantes, taxis-
tas e representantes do Santuário de 
Santa Rita, da Escola Estadual Odete 
Valadares, da Feira do Produtor Rural, 
da Associação de Artistas e Artesãos 
de Extrema (Crearte) e da Produção 
Associada ao Turismo. 

Os debates foram coordenados por 
um comitê de representantes de vá-
rias secretarias municipais. Após as 
sugestões de cada setor, foi finalizado 
o projeto que pretende transformar o 
complexo em um dos cartões-postais 
de Extrema. 

Segundo a arquiteta Marina Vizini, res-
ponsável pelo projeto, que foi doado 
voluntariamente ao Município, a ideia 
é que o local ganhe ares de praça de 
interior, com elementos que harmo-
nizem com seu entorno. “Não se trata 
de um restauro arquitetônico nem um 
projeto totalmente moderno que negue 

a arquitetura local. É um projeto singe-
lo, como se a praça, ao final da revita-
lização, pareça que sempre foi daquele 
jeito”, sintetiza. Alguns elementos típi-
cos de praças devem ser incorporados 
ao espaço, como uma bica, um coreto 
e uma fonte com chafariz, homenagem 
ao “Conservador das Águas”.

O projeto de revitalização surgiu após a 
constatação de que a Praça Presiden-
te Vargas não comporta mais eventos 
como os que são realizados hoje. Uma 
das propostas é desobstruir a visão que 
os pedestres têm da fachada do San-
tuário de Santa Rita. A praça apresen-
ta ainda alguns espaços vazios, que 
serão corrigidos com o novo projeto.

O objetivo é que as duas praças dialo-
guem com as construções que estão 
dentro e no entorno, como o Santuá-
rio de Santa Rita, a sede da Crearte, o 
prédio da Escola Estadual Odete Va-
ladares e o Clube Literário. Com a re-
qualificação dos espaços, os eventos 
realizados atualmente ali poderão ser 
realocados para espaços próximos, 
como o Extrema Futebol Clube, que 
está sendo reformado pela Prefeitura 
após assinatura de termo de comoda-
to válido por 30 anos.

Feira do Produtor Rural será 
mantida, ocupando a parte da 

frente da igreja

Táxis passam a ocupar a frente da 
Casa da Cultura

Bloqueio natural para o acesso aos 
canteiros, com espécies vegetais 

de floração permanente

Melhor circulação de pedestres na 
parte posterior da igreja

Áreas de estacionamento de 
carros serão demarcadas com 

diferenciação de níveis e de 
revestimentos

Valorização da fachada da Escola 
Estadual Odete Valadares

Retirada dos quiosques da Praça 
Coronel Simeão

Criação de pequeno anfiteatro em 
frente à E. E. Odele Valadares

Confira as principais mudanças propostas pelo projeto
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BAIRRO PONTE NOVA TERÁ ESCOLA PARA 
CERCA DE 1.000 ALUNOS

O Bairro Ponte Nova vai receber uma es-
cola com capacidade para aproximada-
mente 1.000 vagas, ampliando o acesso 
à educação em Extrema. O novo centro 
educacional será construído na Av. De-
legado Waldemar Gomes Pinto, próximo 
à Prefeitura e ao lado da futura sede do 
Ministério Público. Inicialmente serão 

oferecidas turmas do 1º ao 5º ano, po-
dendo se estender para os anos finais 
(6º ao 9º ano), em função de demanda 
da Secretaria de Educação. A nova esco-
la vai atender, basicamente, aos bairros 
que compõem a região da Ponte Nova, 
como Godoy, Matão e Lajes, podendo 
atender ainda parte dos bairros Bela Vis-

ta, Morbidelli e Vila Esperança, além de 
Cachoeira I, II e III, Jardim Santa Lúcia I e 
II, ExtremaVille, Jardim dos Poetas, Por-
tal do Parque, Vila Dias, Campos Olivotti 
e Jardim Santa Maria. A licitação do pro-
jeto executivo foi realizada no dia 26 de 
setembro. A empresa vencedora tem 90 
dias para entregar o projeto.

A sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de 
Extrema mudou de endereço. Os atendimentos acontecem na 
Rua Tiradentes, 56, no Centro. O novo prédio tem uma estrutura 
melhor, tanto para os trabalhadores, quanto para a população. 
Atualmente, conforme balanço da Secretaria de Assistência 
Social, 3.935 famílias são referenciadas pelo Cras de Extrema. 
Mensalmente é realizada uma média de 390 atendimentos 
individualizados.

CRAS DE EXTREMA 
FUNCIONA EM NOVO 

ENDEREÇO

ANIVERSÁRIO DA 
CIDADE REÚNE 3 MIL 
PESSOAS NA PRAÇA

Cerca de 3 mil pessoas participaram das comemorações dos 117 
anos de Extrema, em setembro. Os projetos Saúde e Cidadania 
e Viva a Comunidade foram unidos em uma edição especial na 
Praça Presidente Vargas. A abertura do evento foi realizada pela 
Fanfarra Municipal, que teve as atividades retomadas pela atual 
Administração Municipal. O evento especial de aniversário da 
cidade foi uma realização da Prefeitura de Extrema, da Câmara 
Municipal e do Grupo Arteris / Autopista Fernão Dias.
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DELLA NONNA TRATTORIA VENCE 
9º FESTIVAL COMIDA DE BOTECO

A Della Nonna Trattoria foi a grande campeã do 9º Festival 
Comida de Boteco de Extrema. Servindo uma piadina caprese 
com nhoquitos fritos, o restaurante concorreu com outros 12 
estabelecimentos, que receberam o desafio de criar pratos com 
queijo ou mandioca como ingredientes obrigatórios. A festa de 
encerramento do festival aconteceu no Parque Municipal de 
Eventos, no dia 15 de setembro. Apesar da chuva forte que caiu 
na cidade durante alguns minutos, a final foi um sucesso, com 
entrada gratuita para o público e shows de Sambô e Loroza & 
Us Madureira, além da venda dos petiscos ao preço único de 
R$15. Chefs convidados julgaram ao vivo as cinco receitas mais 
votadas pelo público durante todo o festival.

“Quem diria que um restaurante de 4 meses, na sua primeira 
competição, seria o campeão! A gente só agradece a todo mundo! 
Organização, prefeitura, amigos e principalmente clientes, que 
fizeram a gente chegar lá”, postou a Della Nonna em sua página 
no Facebook. Comandada pelo chef Luan Sandroni Teruya 
Cardim e pela chef confeiteira Luciana Yuri Teruya Cardim, a 
trattoria oferece culinária italiana com um toque de Extrema, 
trabalhando com fornecedores locais para que os sabores da 
região possam ser sentidos nos pratos.

Em sua 9ª edição, o Festival Comida de Boteco de Extrema 
recebeu patrocínio da Energisa, por meio da Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura. O projeto foi realizado pela empresa 
Nossa Senhora das Produções, de Belo Horizonte, com apoio 
institucional da Prefeitura de Extrema, por meio das secretarias 
de Turismo e Cultura, e apoio da Câmara Municipal e da TV 
Alterosa.

Piadina caprese com nhoquitos fritos foi o prato vencedor

Chefs Luciana e Luan comandam a Della Nonna Trattoria

Loroza & Us Madureira foram uma das atrações da festa Grupo Sambô animou a final do Comida de Boteco

A ansiedade foi grande entre os donos de restaurante momentos antes do anúncio do prato campeão
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15 MIL MOTOCICLISTAS E FÃS DE ROCK SE 
REÚNEM NO 8º MOTOFEST DE EXTREMA

Cerca de 15 mil pessoas curtiram o 8º 
Extrema MotoFest, realizado nos dias 
21, 22 e 23 de setembro, no Parque de 
Eventos. O evento contou com estrutura 
completa com área de camping, chuveiros 

quentes, praça de alimentação com 
diversas barracas e stands com produtos 
típicos. Mais de 15 bandas, incluindo os 
Titãs, se apresentaram nos dois palcos. O 
Motofest foi realizado pela Secretaria de 

Cultura, com organização da Associação 
dos Moto Clubes de Extrema (AMEX) e 
com o apoio dos moto clubes Route 381, 
Caminho Estreito, Maltas de Aço, Guarás 
e Anjos do Destino.

Pequeno rockeiro se apresenta no palco Titãs fechou programação de shows Centenas de motos em exposição

Apresentação da Banda Lagartos, de Bragança Paulista Sérgio Britto e Tony Bellotto

Penna Seixas toca cover de Raul Público animado lotou o Parque de Eventos Acampamento do MotoFest 2018
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DOCUMENTO NORTEIA OS 
RUMOS DA GESTÃO CULTURAL

PLANO DE MARKETING TURÍSTICO DE 
EXTREMA SE TORNA REALIDADE

A Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural de Extrema lançaram 
o Plano Municipal de Cultura (2018-2027), instrumento de planejamento e gestão que 
orientará os rumos da gestão cultural no Município nos próximos 10 anos. O evento 
aconteceu no Cine Teatro, no dia 16 de setembro, data em que Extrema comemorou o 
seu 117º aniversário. Na ocasião, os membros do Conselho Municipal de Política Cul-
tural receberam R$ 50 mil para inaugurar a conta do Fundo Municipal de Cultura. O 
Plano Municipal de Cultura é resultante de debates que envolveram diversos atores 
sociais e representantes do Poder Público na formulação de uma política municipal 
de cultura descentralizada e alinhada às normativas da Secretaria de Estado de 
Cultura e do Ministério da Cultura.

A Secretaria Municipal de Turismo lançou o tão sonhado Plano 
de Marketing Turístico de Extrema, após o projeto ter sido ide-
alizado anos atrás. Somente nesta gestão, que elevou a antiga 
Gerência de Turismo ao posto de Secretaria Municipal, é que o 
plano pôde finalmente ser elaborado. A atual administração se 
comprometeu a transformar o turismo na segunda economia 
de Extrema,  e o plano de marketing é um dos primeiros passos 
concretos para que isso se realize.

Elaborado de forma participativa, sob a coordenação da empre-
sa GKS Negócios Sustentáveis, o documento é um instrumento 
técnico e fundamental para orientar a evolução consistente e 
sustentável da atividade turística do município. O documento 
contém um conjunto de ações coordenadas de marketing, com 
objetivos precisos e que contribuirão para o processo de desen-
volvimento turístico do município. 

O Plano de Marketing Turístico de Extrema foi apresentado à 
população no dia 25 de setembro, em evento realizado no Cine 
Teatro Municipal. O documento estará em breve disponível no 
site da Prefeitura de Extrema.

O Plano Municipal de Cultura de Extrema 
está disponível no site extrema.mg.gov.br
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INICIADA REVITALIZAÇÃO DO EXTREMA F.C.

A edição 2018 do Campeonato Municipal de Futebol tem 
uma novidade: a transmissão ao vivo de alguns jogos da 1ª 
Divisão na página da Prefeitura de Extrema no Facebook. 
Na primeira partida, entre Arsenal e Juventude, quase 3 mil 
pessoas acompanharam a transmissão ao vivo. O campeonato 
é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude. Nesta edição, são 40 times divididos entre 
1ª, 2ª e 3ª divisões, disputando mais de 130 jogos até o dia 25 de 
novembro. Durante esses três meses, cerca de 1.200 pessoas 
estarão envolvidas nos jogos, movimentando o esporte local. 
Os jogos são disputados aos domingos. Na primeira fase de 
cada divisão, as partidas acontecem às 9h, 11h e 13h30.

JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 
SÃO TRANSMITIDOS AO VIVO

Foram iniciadas as obras de revitalização 
do Extrema Futebol Clube. A reforma 
está sendo realizada pela Prefeitura, que 
celebrou termo de comodato com o clube 
por 30 anos. Dessa forma, o Poder Público 
pode investir recursos e transformar o local 
novamente em um complexo esportivo 

de referência social e de recreação para 
Extrema. Fundado em 18 de março de 
1940, o Extrema é um dos clubes mais 
tradicionais do Sul de Minas. O objetivo 
da revitalização é resgatar tradições e a 
história do esporte na cidade. O gramado 
do Estádio Sebastião Camanducci também 

será revitalizado, transformando o local em 
uma arena multiuso, com arquibancada 
e novos vestiários e iluminação. Todo 
o espaço será planejado para receber 
grandes eventos esportivos e culturais, 
como campeonatos, shows e festas 
tradicionais já realizadas na cidade.

CONFIRA ALGUMAS DAS OBRAS QUE SERÃO FEITAS NO LOCAL
• Construção de um espaço para eventos (atrás do 

campo);

• Reforma e melhoria da quadra coberta existente;

• Construção de novas arquibancadas, com 
vestiários para o campo e sanitários – masculino 
e feminino – para o público frequentador 
(embaixo da arquibancada);

• Construção de duas quadras poliesportivas (no 
nível e paralela com a Praça da Saudade), com 
cobertura em laje e toda infraestrutura;

• Construção de área com playground 
(espaço entre o atual vestiário do campo e o 
restaurante);

• Construção de sanitários e ‘box’ para bares e 
pequenas lanchonetes (sobre a lage das duas 
quadras poliesportivas à serem construídas);

• Iluminação completa do campo de futebol;

• Construção de uma laje para sala de jogos (entre 
a quadra coberta e o restaurante) e;

• Revitalização da fachada principal.

Quadra coberta está sendo reformada Novo vestiário está sendo construído Campo de futebol será revitalizado
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Av. Lavapés recebe obras de acesso à Avenida José Marques 
de Oliveira Neto, nova ligação ao Bairro Vila Rica

Asfaltamento em diversos pontos do Bairro dos Pessegueiros

Ginásio poliesportivo em fase final de reforma

Construção de calçada na Avenida Saes Peres Recapeamento da Rua Paraná, no Bairro Bela Vista

Paisagismo na Av. Nicolau Cesarino

Demanda antiga  dos esportistas locais, paredão de tênis 
finalmente está sendo construído no Parque de Eventos
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Operários trabalham nas obras do residencial Tenentes V

Mais um trecho do Salto de Baixo recebeu asfaltamento

Concluída a instalação da nova fachada do Terminal 
Rodoviário Municipal

Entorno da rodoviária ganhou novos pontos de ônibus, mais confortáveis e seguros para os passageiros

Construção de canaleta na Rua Héllio Pedroso de Alvarenga

Posteamento e iluminação na Av. Saes Peres (entrada para 
o Parque de Eventos)

Reforma da calçada do CESEC Dom João Bosco



Domingo 100% Caipira encerra a Festa do Peão com grande participação popular
A PREFEITURA AGRADECE À POPULAÇÃO


