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SALDO EM CAIXA ALIVIA FALTA DE REPASSES

O ano de 2019 começa com boas notícias e uma enorme 
expectativa por conta dos brasileiros. A esperança de que 
as mudanças no Governo Federal e no Estadual deem me-
lhores condições para o desenvolvimento do país é unâni-
me. Para os municípios mineiros, 2018 foi um ano terrível 
com o calote dado pelo Governo de Minas. 

A nova Administração Estadual vem se esforçando para 
colocar as contas em dia, mas os municípios vão levar tem-
po para colocar serviços básicos em ordem; muitos decre-
taram estado de calamidade financeira. Com uma gestão 
responsável e eficiente, Extrema soube criar uma reserva 
de caixa que suportou a falta de repasses pelo Governo do 

Estado. São mais de R$ 32 milhões retidos pelo Governo 
Estadual, dinheiro da Educação, da Saúde, da Assistên-
cia Social entre outras. E, ainda assim, Extrema avançou e 
muito. 

Um exemplo desse avanço são os mutirões de cirurgias, 
que atenderam mais de mil pessoas com um investimento 
superior a R$ 2 milhões. Assim como no ano passado, em 
2019, importantes obras públicas serão concluídas e en-
tregues para a população. Conquistas na Saúde, na Educa-
ção, na Segurança Pública, na criação de empregos, enfim, 
na qualidade de vida da população. 

Mesmo sem verba estadual, Extrema garantiu projetos, como o mutirão de cirurgias
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RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE 
ESCOLAR É A MAIOR JÁ FEITA EM EXTREMA

Os estudantes de Extrema que utilizam o transporte escolar 
iniciam o ano letivo de 2019 com mais conforto e segurança. 
A Secretaria de Educação finalizou a renovação de toda a 
frota escolar do Município. No total, são três veículos para uso 
administrativo da secretaria e outros 18 veículos escolares, entre 
ônibus rodoviários e urbanos, vans e micro-ônibus, totalizando 
R$ 5.944.200 em investimentos. 

Os veículos são usados no transporte de estudantes das 
redes municipal e estadual, além de universitários que cursam 
faculdade em Extrema e cidades da região. Essa é a maior frota 
já adquirida pela Prefeitura de Extrema, que oferece o transporte 
de forma totalmente gratuita. Além de garantir mais segurança 
e conforto, a troca da frota reduz custos com manutenção, o 
que melhora as contas públicas.

Foram adquiridos três veículos para uso administrativo e 18 veículos escolares

Vans e micro-ônibus também fazem parte da nova frotaColetivos rodoviários farão o transporte de universitários

Ônibus urbanos levam alunos das redes municipal e estadual Novos veículos na Avenida Saes Peres

18 NOVOS

VEÍCULOS

ESCOLARES
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A MAGIA DE ‘UM NATAL NO POLO NORTE’
Com o tema “Um Natal no Polo Norte”, Extrema acolheu os mo-
radores e turistas com uma linda decoração natalina para ce-
lebrar o final de 2018. Os enfeites foram espalhados por vários 
pontos da cidade, especialmente nas praças centrais, nas prin-
cipais rotatórias da Avenida Nicolau Cesarino, na Avenida Tan-
credo Neves e nos portais Norte e Sul. Ao longo de todo o mês de 

dezembro, foi oferecida à população uma programação variada 
e gratuita, que incluiu cantatas, concerto, audição, espetáculos 
e sorteio de bicicletas. Só a casinha do Papai Noel, montada na 
Praça Presidente Vargas, chegou a receber mais de 1.000 pes-
soas no final de semana. Além de deixar a cidade mais bonita, o 
investimento no Natal fomenta a cultura, o comércio e o turismo.

Casinha do Papai Noel chegou a receber mais de 1.000 pessoas no final de semana

Orquestra Sinfônica de Extrema Encontro de corais

Projeto “Música para todos”

Cantata Municipal NatalinaTradicional sorteio de bicicletas Cia. LaMala encenou “Fábrica de Brinquedos”

Coral Renascer

Máquina de neve fez a alegria das criançasPresépio montado em frente à igreja matriz representa o caráter religioso do Natal
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PAGODE DOS ANOS 90 ANIMA RÉVEILLON
A virada de ano encerrou um 2018 de pleno cresci-
mento em Extrema - na contramão da grande maio-
ria dos municípios brasileiros – e saudou um 2019 de 
perspectivas ainda melhores para o Município. Para 
celebrar a data, a prefeitura fez uma festa linda no 
Parque de Eventos, com show dos Amigos do Pago-
de 90, grupo formado pelos músicos Salgadinho (do 
Katinguelê), Chrigor (do Exaltasamba) e Márcio Art (do 
Art Popular). Em suas respectivas bandas, eles fize-
ram muito sucesso nos anos 90, quando o pagode 
estava em alta e os grupos arrastavam multidões por 
onde passavam. O fenômeno passou, mas os fãs de 
Extrema provaram que ainda guardam o carinho pe-
los cantores e pelo estilo musical. A festa no Parque 
de Eventos ainda recebeu as apresentações do Bloco 
Auê Uai e passistas e queima de fogos.

Salgadinho 

(Katinguelê)

Chrigor 
(Exaltasamba)

Márcio Art (Art Popular)

Milhares de pessoas passaram a virada de ano no Parque Municipal de Eventos, onde grande festa foi organizada pela prefeitura

Amigos do Pagode reúne cantores que fizeram sucesso na década de 90

Grupo Auê Uai se apresentou com passistas, que animaram o público Show de luzes e cores no céu de Extrema

MAIS DE8 MILPESSOAS
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UM PRESENTE PARA A CIDADE: REFORMA DAS 
PRAÇAS CENTRAIS COMEÇA EM FEVEREIRO

A população de Extrema ganha um presente neste mês 
de fevereiro, com o início da revitalização das praças cen-
trais. Após amplo processo de discussão, que envolveu 
vários setores da sociedade, o projeto final foi concluído 
e agora será colocado em prática. A obra será feita em 
etapas, de forma a impactar minimamente o comércio, a 
igreja, os moradores do entorno e a rotina da praça. Mas 
os eventuais transtornos, comuns em toda obra, valerão 
a pena quando as praças estiverem revitalizadas. 
A proposta é que o local ganhe ares de praça do interior, 
com elementos que harmonizem com seu entorno. Al-
guns itens típicos serão incorporados ao espaço, como 
bica, coreto, fonte e chafariz. A previsão é que toda a re-
vitalização dure aproximadamente 9 meses, prazo que 
pode variar, de acordo com o andamento dos trabalhos. 
A obra custará R$ 1.580.550,87 e será executada pela 
RX Construtora Eireli, vencedora da licitação. 
A obra na Praça Presidente Vargas será feita em duas 
etapas, uma na parte anterior e outra na parte posterior 
da igreja, totalizando cerca de seis meses de serviços. 
A Praça Coronel Simeão será reformada em aproxima-
damente dois meses, conforme cronograma inicial. Já a 
obra na Praça Olinto da Fonseca, em frente à Secretaria 
de Assistência Social, tem previsão de durar um mês.

Após as sugestões da sociedade, ganhou forma o projeto que pretende transformar o complexo de praças em um cartão-postal

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 Escola Estadual 
Odele Valadares

FROTA DA PREFEITURA SERÁ MONITORADA
A Gerência de Frotas da Prefeitu-
ra de Extrema atualmente conta 
com 235 veículos entre ônibus, 
micro-ônibus, vans, carros e ou-
tros. Para melhorar a segurança 
dos funcionários e dos usuários 
transportados nesses veículos, a 
Secretaria de Planejamento, Or-
çamento e Gestão contratou, via 
licitação, uma empresa especia-
lizada em rastreamento e moni-
toramento da frota do município. 
Neste novo sistema, cada mo-
torista terá o seu bóton para 
acionar o veículo e dirigir. Esse 
aparelho, além de monitorar a 
velocidade e o local onde está 
o carro, também poderá detec-
tar qual o motorista que conduz 
cada automóvel. 

Os gestores de cada secretaria 
farão o controle do sistema, e 
a empresa contratada também 
enviará relatórios sobre cada via-
gem para a Gerência de Frotas. 
Cada motorista receberá instru-
ções de seus gestores e será 
informado sobre seu raio de al-
cance máximo para dirigir cada 
carro. As informações serão 
armazenadas em um banco de 
dados, e os condutores que co-
meterem infrações poderão ser 
advertidos administrativamente.

Os rastreadores já estão funcio-
nando em mais de 50 veículos e, 
até a primeira quinzena de feve-
reiro, todos terão seus equipa-
mentos instalados.

Gestores de várias secretarias foram 
orientados sobre funcionamento do 
novo sistema de monitoramento

Motoristas serão identificados por 
meio de um bóton, que vai reunir as 

informações sobre o trajeto
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CEIM DO TENENTES EM RETA FINAL DE OBRAS
A demanda por vagas em creches, uma das necessidades mais 
importantes da população de Extrema, vem sendo atendida pela 
Prefeitura, que entregará, ainda no primeiro semestre de 2019, o 
Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) do Tenentes. O es-
paço tem capacidade para receber até 300 crianças, num inves-
timento na ordem de R$ 3 milhões. Em dezembro, foram iniciadas 

as obras do CEIM da Vila Esperança, que será o maior e mais mo-
derno de toda a rede. O prédio será construído em modelo susten-
tável, ao custo estimado de R$ 4,7 milhões. O Bairro Vila Rica tam-
bém vai ganhar um CEIM, com capacidade para 250 crianças. As 
obras devem começar ainda no primeiro semestre de 2019, sendo 
o primeiro CEIM construído no modelo pré-moldado. 

UBS PONTE NOVA 
AGORA TÊM SALA DE 

VACINAÇÃO

CAMPANHAS AJUDAM 
EM PREVENÇÃO E 

DIAGNÓSTICO
A unidade básica de saúde (UBS) do Bairro Ponte Nova agora 
conta com sala de vacinação, que pode atender a toda a popu-
lação de Extrema. A proposta da Secretaria de Saúde é que, em 
futudo breve, cada UBS tenha sua própria sala de vacinação.

Setembro Verde, Outubro Rosa, Novembro Azul... Você certa-
mente já ouviu falar em alguma dessas campanhas, cada vez 
mais conhecidas como forma de aumentar a prevenção e o diag-
nóstico de doenças. Em 2019, a Secretaria de Saúde segue com 
as campanhas mensais. Em janeiro, o tema foi a hanseníase, do-
ença ainda cercada de muito preconceito. Em fevereiro, a pauta 
é a tuberculose, e, em março, os cuidados são com a saúde da 
mulher. Muitas vezes, as campanhas são o único momento em 
que as pessoas tiram um tempo para se cuidar. Veja:

Setembro Verde 2018
(combate ao câncer de intestino)

Dos 1.344 atendimentos, 438 pessoas tiveram alteração 
no exame ou indicação clínica para reavaliação

Outubro Rosa 2018
(combate ao câncer de mama)

55% das mulheres atendidas não haviam realizado 
mamografia no último ano

Novembro Azul 2018
(combate ao câncer de próstata)

Pelo menos 225 homens precisaram de uma solicitação 
para fazer o exame de PSA

Vacinação 
UBS Ponte Nova

• Segunda-feira
  8h às 12h e 13h às 19h

• Terça-feira
  8h às 12h e 13h às 16h

• Quarta-feira
  7h às 12h e 13h às 17h

• Quinta-feira
  8h às 12h e 13h às 17h

• Sexta-feira 
  8h às 12h

Novo Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) do Tenentes terá capacidade para receber até 300 crianças

CEIM receberá alunos já no 1º semestre Banheiros infantis estão quase prontos Unidade também terá uma quadra coberta
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POLIESPORTIVO RECEBE NOVA COBERTURA
As obras no Ginásio Poliesportivo Mu-
nicipal entraram em uma nova fase, 
bastante importante, uma vez que a 
cobertura da quadra principal está sen-
do totalmente substituída. As melhorias 
começaram pela quadra externa, que 
foi fechada nas laterais e ainda recebeu 
a reforma dos vestiários e a construção 
de uma arquibancada. A segunda fase 
de obras contempla, além da troca do 
telhado do ginásio, a manutenção da 
estrutura e pintura. As melhorias vão 
dar mais conforto aos atletas e ao pú-
blico. Administrado pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude, o Ginásio Poliesportivo é o 
local onde são oferecidas diversas au-
las gratuitas à população.

CRIANÇAS SÃO PRESENTEADAS COM NOVOS 
PLAYGROUNDS EM ESPAÇOS PÚBLICOS

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude instalou dois 
novos playgrounds no Parque Municipal de Eventos e outros 
brinquedos também nos bairros do Godoi, Furnas, Mantiqueira 

e no Bosque Municipal. Os novos aparelhos estão nas praças e 
ao lado das quadras poliesportivas para as crianças brincarem 
e se divertirem.

Mantiqueira Furnas Godoi

Parque de Eventos

Troca das telhas faz parte de uma das maiores reformas já feitas no Poliesportivo

Bosque Municipal
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GESTÃO RESPONSÁVEL DO MEIO AMBIENTE: 
EXTREMA GANHA MAIS PRÊMIOS

Extrema recebeu mais dois prêmios na área ambiental. Em 
novembro, o Município foi indicado para receber certificação do 
Ministério do Meio Ambiente, promovida em conjunto com a 
Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente 
(Anamma), como referência na gestão ambiental municipal. Já 
em dezembro, o Município de Extrema recebeu mais um prêmio 
como reconhecimento pelo projeto Conservador das Águas, 
que vem preservando os mananciais da cidade. O Conselho 
Estadual de Política Ambiental (Copam) entregou o prêmio 
Natureza Gerais, na categoria Órgãos ou Entidades Públicas. 
Em 2018, após 13 anos de atividades, o Conservador das Águas 
ultrapassou a quantidade de 1,6 milhão de mudas plantadas e 
6.849 de hectares protegidos. Prêmio Natureza Gerais foi entregue na reunião do Copam

RH É PREMIADO
A Secretaria de Recursos Humanos de Extrema foi uma das 
vencedoras do 3º Prêmio Agruparh de Boas Práticas de Ges-
tão. O RH da Prefeitura foi finalista nas categorias “Práticas de 
liderança”, “Comunicação Interna – endomarketing” e “Recruta-
mento e Seleção”, sendo vencedora nesta última. Na categoria 
campeã, concorreu com duas empresas privadas. A premiação 
é concedida anualmente pelo grupo de profissionais de RH da 
região de Atibaia, Bragança Paulista e Sul de Minas.

6ª COPA DE NATAÇÃO ABRE INSCRIÇÕES
Estão abertas as inscrições para a 6ª Copa de Natação, que 
acontece no dia 10 de março, no complexo aquático do Ginásio 
Poliesportivo. Os atletas podem se inscrever até o dia 28 de 
fevereiro, por meio do formulário disponível no site da prefeitura 
(extrema.mg.gov.br). As inscrições são gratuitas, mas os 
competidores devem doar 1kg de alimento não perecível, no 
dia da competição. Os interessados podem se inscrever nas 
categorias pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, júnior, pré-sênior, 
máster de 5 em 5 anos e festival PCD. O evento contará com 
provas dos estilos livre, peito, costas, borboleta, revezamento 
4x50 livre e revezamento 4x50 medley. As disputam começam 
às 9h, e a piscina estará disponível para aquecimento a partir 
das 7h30. A 6ª Copa de Natação é realizada pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. 

Prêmio foi entregue em dezembro, na cidade de Atibaia (SP)

Disputas acontecem no Poliesportivo, no dia 10 de março

PRA SUAR A CAMISA!
O Dia do Esportista vai ser comemorado a partir das 8h do dia 
17 de fevereiro, no Parque Municipal de Eventos, onde aconte-
cem a largada e a chegada da Corrida do Esportista. A prova 
terá percurso de 5km, e todos os atletas ganham medalha. Para 
participar, basta realizar a inscrição no link disponível no site da 
prefeitura (extrema.mg.gov.br). O Dia do Esportista contará ain-
da com diversas aulas, como fitness, de ritmos e funcionais, ar-
tes marciais, vôlei, handebol, futsal, futebol e basquete.

Diversas atividades físicas serão oferecidas à população
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TURISMO DIVULGA 
SUMÁRIO DO PLANO 

DE MARKETING

É 10! CIDADE TEM 
NOTA MÁXIMA NO 
ICMS TURÍSTICO

O Governo de Minas, por meio da 
Secretaria de Estado de Turismo 
(Setur), divulgou a listagem dos 
municípios mineiros habilitados 
a receber parcelas do ICMS 
Turístico em 2019. Dos 853 
municípios de Minas Gerais, 
285 foram habilitados, e a 
cidade de Extrema, pela sétima 
vez consecutiva, atendeu 
aos requisitos estabelecidos 
e aparece na lista dos 
contemplados com nota 10. Por meio do incentivo, é devolvido 
aos municípios mineiros uma parcela de recursos do tributo, 
abastecendo os Fundos Municipais de Turismo e motivando o 
desenvolvimento do turismo local, por meio de ações e projetos. 
O recurso é garantido por lei estadual, que destina parte da 
arrecadação do tributo para fundos de turismo.

A Secretaria Municipal de Turismo disponibilizou o Sumário 
Executivo do Plano de Marketing Turístico 2019/2021. O 
documento está disponível no site da Prefeitura de Extrema 
(extrema.mg.gov.br). Todo o processo de elaboração do plano 
foi desenvolvido de forma participativa, com envolvimento 
da comunidade e de empresários locais, setor público, 
entidades de classe e trade turístico. O Plano de Marketing 
constitui instrumento fundamental para orientar a evolução 
consistente e sustentável da atividade turística e do destino no 
desenvolvimento de ações coordenadas de marketing.
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MUNICÍPIO TEM O 2º MAIOR PIB DA REGIÃO
Extrema assumiu a vice-liderança no ranking dos maiores PIBs 
(Produto Interno Bruto) do Sul de Minas. Os dados, divulgados 
pelo IBGE, referentes ao ano de 2016, apontam que o PIB da ci-
dade alcançou R$ 6,179 bilhões. O número não se refere à renda 
da população, mas é uma medida do valor dos bens e serviços 
que o município produz na agropecuária, indústria e serviços. 
Em Extrema, o crescimento no PIB é dado principalmente ao 
desenvolvimento industrial, resultado de um planejamento es-
tratégico para atrair indústrias. Atualmente são 325, com uma 
população estimada em 35 mil habitantes. Hoje Extrema tem 
indústrias divididas em 14 setores diferentes. Entre eles, o cho-
colateiro, responsável pela 4ª maior produção de chocolates do 
Brasil e o de e-commerce, que já responde por 12,5% de todas 
as compras on-line do país.

OS 5 MAIORES PIBS 
DO SUL DE MINAS

Pouso Alegre - R$ 6,819 bilhões

Extrema - R$ 6,179 bilhões
Poços de Caldas - R$ 6,117 bilhões

Varginha - R$ 4,482 bilhões

Itajubá - R$ 2,644 bilhões

EMPRESAS INVESTIRÃO R$ 1 BILHÃO EM 2019

O total de projetos em fase de implantação e as expansões 
anunciadas das empresas que já estão em Extrema são um dos 
maiores do Sul de Minas.

Ao receber R$ 1 bilhão em investimentos neste ano de 2019, 
Extrema deverá manter a liderança na geração de empregos 
tanto entre as cidades sul-mineiras quanto entre as da região 
Bragantina.

Entre janeiro e novembro de 2018, as empresas da cidade abri-
ram 1.816 novas vagas. Em dois anos, foram criadas 2.621 no-
vas vagas, quase o dobro do número registrado entre 2013 e 
2016.

A boa notícia está no comércio de Extrema, que, até o mês de 
junho, havia fechado 218 postos de trabalho, mas, no segundo 
semestre, foi se recuperando e, entre julho e novembro, contra-
tou 84 novos funcionários. 

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério do Trabalho mostram a recuperação 
da economia também no varejo, que foi impulsionado pelos in-
vestimentos na decoração natalina e na programação cultural.

Nos últimos dois anos, foram criadas 2.621 novas vagas de emprego em Extrema

Exemplo de investimento para 2019, novo centro de distribuição 
(CD) da Dafiti está sendo construído no Bairro do Tenentes

 • Invista em qualificação profissional como 
cursos técnicos e graduação. Conheça o 
programa Bolsa Estudantil e aproveite.

• Não apresente atestados médicos sem 
necessidade; as empresas estão cada vez 
mais rigorosas com as faltas.

• Crie uma boa rede de contatos. A cidade é 
pequena e todos se conhecem. Uma reco-
mendação de um amigo pode fazer toda a 
diferença na contratação.

DICAS PARA 2019
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FINALIZADO PROJETO ARQUITETÔNICO DA 
NOVA SEDE DO 59º BATALHÃO DA PM

CENTRAL DE MONITORAMENTO, SETOR DE 
IDENTIFICAÇÃO E APEX TÊM NOVA SEDE

A Central de Monitoramento de Extre-
ma está de mudança para um novo local, 
mais adequado para receber o serviço, 
responsável pela operação das mais de 
100 câmeras espalhadas por toda a ci-
dade. A nova sede passa a funcionar em 
uma sala ampla com 318 m² na Rua Ti-
radentes, 172, sala 8, 3º andar, Centro. A 
Central de Monitoramento funciona 24 

horas por dia, 365 dias por ano. As 
imagens são gravadas por sis-

temas em nuvem por um pe-
ríodo de 30 dias. O serviço dá 
suporte à Gerência de Vigilância 

Patrimonial ao atender convênios 
firmados com todas as forças poli-

ciais da cidade, com o foco principal em 
promover a segurança pública aos mora-
dores. No novo endereço, vai funcionar 
ainda o Setor de Identificação (emissão 
de identidade), que será transferido da 
sede da 8ª Delegacia de Polícia Civil, pos-
sibilitando assim um melhor atendimen-
to e acesso para os munícipes. O mesmo 
local ainda vai abrigar o departamento de 
Achados e Perdidos de Extrema (Apex), 
para onde são encaminhados documen-
tos e objetos perdidos nas vias públicas 
e diversos estabelecimentos públicos e 
privados. 

Apex, que passa a atender na mesma sede, recebe 
documentos e objetos perdidos

Mais de 100 câmeras ajudam 
no monitoramento de Extrema

Setor de Identificação da Policia Civil também vai 
funcionar no novo prédio

Foi finalizado o projeto arquitetônico da nova sede do 59º Bata-
lhão da Polícia Militar em Extrema. O novo prédio, que será cus-
teado pela Prefeitura, será construído ao lado da Praça dos Três 
Poderes, no Bairro Ponte Nova, onde já funcionam o Poder Exe-

cutivo, a Câmara Municipal e o Fórum. A construção é importante 
para a cidade, uma vez que o batahão terá uma infraestrutura 
melhor, já preparada para receber mais policiais, e o comando lo-
cal da PM poderá requerer mais efetivo para o Município. 

Nova sede do 59º Batalhão da Polícia Militar terá três pavimentos, dois acessos e será construído ao lado da Praça dos Três Poderes
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Residencial Tenentes V, onde serão construídas 200 casas, começa a ganhar forma; primeiros imóveis já foram erguidos

Avenida José Marques de Oliveira Neto segue em ritmo acelerado; via ligará a Av. Lavapés até a Rua Pau Brasil, no Bairro Vila Rica

Alargamento e futuro  asfaltamento da estrada Tenentes 
rural, que liga o Bairro do Tenentes ao Bairro São Braz

Colocação de asfalto em várias ruas do Bairro dos Forjos, 
incluindo no trevo de acesso ao Salto
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Subsolo da Casa de Minas será fechado Via do Bairro Jardim recebeu fresa para melhorar tráfego

A sinalização vertical e horizontal em 
uma cidade é um importante instrumento 
de organização do trânsito e orientação 
para moradores e turistas. Por isso, a Pre-
feitura segue investindo na sinalização 
em todo o Município. Com a mudança do 
acesso de veículos ao Parque de Even-
tos, por exemplo, várias placas foram co-
locadas nas imediações para orientar os 
motoristas. 

A sinalização horizontal também vem 
ganhando destaque. Mais de 37 mil m² 
foram pintados nas ruas de Extrema em 
2018. O balanço da Secretaria de Obras e 
Urbanismo revela que o número aumen-
tou em relação a 2017, quando cerca de 
31 mil m² foram pintados. Em 2018, foram 
gastos 780 galões de tinta.

E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Quadra poliesportiva coberta construída atrás do campo da Climp vai atender à população do Bairro Jardim

Avenida Antônio Saes Peres é um dos exemplos de vias que receberam 
sinalização horizontal e vertical nos últimos meses




