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EDUCAÇÃO INFANTIL RECEBE O MAIOR 
INVESTIMENTO JÁ FEITO

NOVOS SITES, MAIS SERVIÇOS
Dois importantes sites da Prefeitura de Extrema foram 
modernizados para melhorar o atendimento à população, 
seja na prestação de serviços ou no acesso às informações. 
A primeira mudança aconteceu no site principal (extrema.
mg.gov.br), que recebeu layout mais moderno e mais fácil 
de navegar, além de reunir notícias, serviços e informações 
úteis à população. O novo site está mais responsivo, ou seja, 
automaticamente se adapta ao dispositivo do usuário, seja PC, 
celular ou tablet. O portal também melhorou sua acessibilidade,
Quem também está de cara nova é o site do Bolsa Estudantil 
(extrema.mg.gov.br/bolsaestudantil), programa que concede 
auxílio mensalidade e aluguel para estudantes universitários 
de Extrema que fazem faculdade em outras cidades. No 
novo site, o aluno pode fazer todo o processo de cadastro e 
recadastro no programa.

Portais estão mais modernos, rápidos e fáceis de acessar

A Administração Municipal está investindo cerca de R$ 20 
milhões em três novos Centros de Educação Infantil e uma 
grande escola municipal que vão proporcionar um desen-
volvimento integral para 2.500 crianças e tranquilidade 
para as mães.

O Brasil possui cerca de 2 milhões e 500 mil crianças e 
jovens fora da escola, segundo o movimento Todos pela 
Educação. São crianças e jovens que estão crescendo 
sem nenhuma assistência do Poder Público para o seu de-
senvolvimento. No caminho contrário, Extrema recebe seu 
maior investimento no cuidado integral da infância, que já 
atende hoje 7 mil crianças na rede municipal.

Na Vila Esperança, o maior CEIM do Município está com as 

obras aceleradas. Um investimento importante numa das 
regiões de maior crescimento do Município. O CEIM da Vila 
Esperança receberá 450 crianças, e não é só: CEIM dos Te-
nentes 300 vagas, CEIM da Vila Rica 400 vagas e Escola 
Municipal dos Três Poderes 1.400 vagas.

Ao decidir investir pesado e com urgência, a Administração 
Municipal assume um compromisso com a criança e com 
as mães. Porque, enquanto a criança está sendo bem cui-
dada, mais pais e mães podem ir para o mercado de trabalho 
com toda tranquilidade.

É assim que a Administração Municipal cuida de você, com 
carinho e respeito!

Leia mais na página 7
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CAMPANHA ALERTA PARA PREVENÇÃO DO 
CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

A Secretaria de Saúde promove, em março, a campanha de 
Saúde da Mulher, com foco na prevenção do câncer de colo 
de útero. A ação vai contar com busca ativa das mulheres 
de 25 a 64 anos, para que elas realizem exame papanicolau 
durante todo o mês e participem de palestras de conscien-
tização, que acontecem entre 18 e 21 de março. A preven-
ção primária do câncer de colo do útero está relacionada à 
diminuição do risco de contágio pelo papiloma vírus humano 
(HPV). A transmissão do HPV ocorre, principalmente, por via 
sexual, mas pode ocorrer por qualquer contato direto com a 
pele ou mucosa infectada.  Na maioria das vezes, a infecção 
não apresenta sintomas, mas, se o caso já estiver em estágio 
avançado, pode ocorrer sangramento vaginal e dor pélvica.

Ação terá palestras e realização de exames para as mulheres

O que você pode fazer para se prevenir:

• Utilizar o preservativo em todas as relações sexuais;

• Cuidar da sua higiene íntima;

• Realizar o exame preventivo do câncer de colo do 
útero para detecção de lesões ainda em fase inicial. O 
exame é ofertado pelo SUS nas UBSs.

• Vacinar-se. A vacina oferecida pelo SUS confere pro-
teção para quatro tipos do HPV. Está disponível para 
meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, meninos de 11 
a 14 anos e para homens e mulheres de 9 a 26 anos, 
vivendo com HIV.

EVITE ATRASOS NAS CONSULTAS MÉDICAS!

Buscando melhorar a prestação do 
serviço para todos os pacientes, a Se-
cretaria de Saúde orienta que agora 
não são mais tolerados atrasos nas 
consultas no Centro de Especialidades 
Médicas (CEM). Os pacientes devem 
chegar com, no mínimo, 15 minutos de 
antecedência para confirmar o aten-
dimento. Embora seja uma mudança 
grande e que pode exigir alguma adap-

tação num primeiro momento, a nova 
diretriz é de fundamental importância 
para o bom funcionamento do CEM. 
Por isso, a Secretaria de Saúde pede a 
colaboração de todos os usuários. 

Com essa nova orientação, o paciente 
que faltar à consulta será encaminha-
do automaticamente para o final da 
fila de espera. Se o paciente precisar 
de ajuda médica urgente, ele deverá 

procurar o atendimento do Pronto So-
corro, que é o local adequado para re-
ceber casos de urgência e emergên-
cia.

Os agendamentos das consultas com 
especialidades são feitos somente 
nas UBSs. Todo primeiro agendamen-
to é feito nessas unidades. Somente 
os retornos serão marcados dentro do 
próprio setor de especialidades.

CEM conta com 20 especialidades, 5 tipos de exames de imagem e fun-
ciona no prédio do Pronto Socorro, de segunda a sexta, das 7h às 17h.

Caso o paciente não consiga ir à 
consulta, ele deve desmarcá-la 
com o máximo de antecedência 
possível, para que outro usuário 

do SUS possa ser atendido. 

Para cancelar uma consulta, 
os pacientes podem mandar 

mensagem no WhatsApp, pelo 
número 98722-7693 ou avisar a 
sua unidade de saúde, com até 

48 horas de antecedência.
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CAPS IMPLEMENTA HORÁRIO DO TRABALHADOR
A Secretaria de Saúde deu início ao horário do traba-
lhador no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de 
Extrema. A unidade passa a atender toda segunda-fei-
ra, das 17h às 19h, para facilitar o acesso à população. 
O CAPS é um serviço de saúde de caráter aberto e co-
munitário, constituído por equipe multiprofissional, que 
realiza, prioritariamente, atendimento às pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental. Esse atendimento in-
clui as pessoas com necessidades decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas, seja em situação de crise ou 
nos processos de reabilitação psicossocial. CAPS funciona na Rua França, 357, no Bairro Vila Esperança

NOVA FASE NAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL
As obras do Hospital Municipal entram em 
nova etapa, com a aquisição de equipamen-
tos. Já foi concluída a licitação do elevador e 
das louças e metalizados. Está em processo 
de compra o sistema de gazes medicinais. 
Outros itens serão licitados em breve, como 
esquadrias (portas e janelas), piso vinílico e 
sistema de ar condicionado. 

A entrega para a Secretaria de Saúde tem 
previsão de acontecer no segundo semestre 
2019, quando o hospital começa a ser equi-
pado e mobiliado. Hospital Municipal terá área de 3.165,42m² e contará com 64 leitos

A Secretaria da Educação fornece leite sem lactose às 
crianças com intolerância a este componente. O leite é 
servido na merenda de todos os CEIMs e escolas municipais. 
Em 2018, foram atendidos cerca de 80 alunos de 1 a 5 
anos. Para 2019, foram licitados mais de 11 mil litros de 
leite sem lactose. Caso seu filho não seja cadastrado, 
basta apresentar, na unidade escolar, a receita médica que 
comprove a intolerância ao produto.

NOVA LAVANDERIA 
MELHORA SERVIÇO 

EM CEIM DO CENTRO

DIETA ESPECIAL: 
ESCOLAS GARANTEM 
LEITE SEM LACTOSE

O CEIM Professora Edna Maria da Silva Gomes está com 
novo espaço para a lavanderia, que atende 400 crianças. 
Conforme a Secretaria de Educação, a antiga lavanderia 
funcionava em um espaço pequeno. O novo local é mais 
adequado à lavagem, secagem e armazenamento das 
roupas, evitando desperdício, melhorando a qualidade 
no atendimento das crianças e dando mais segurança e 
melhores condições de trabalho às funcionárias.

Em 2018, foram atendidas cerca de 80 crianças de 1 a 5 anos Espaço é mais adequado para lavagem, secagem e armazenamento
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PREFEITURA AUMENTA EM 45% VALOR DA 
CESTA BÁSICA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
A Prefeitura de Extrema aumentou para R$ 8 mil 
o limite do valor da cesta básica de materiais de 
construção, um acréscimo de 45% no valor do 
benefício. O projeto é destinado a mutuários que 
queiram construir, ampliar ou reformar sua casa. O 
financiamento pode ser pago em até 120 meses 
sem juros, e as parcelas são reajustadas anualmente 
apenas com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). 

O valor pode ser usado para comprar materiais básicos 
de construção e não vale para pagamento de mão 
de obra. Atualmente, a cesta básica de materiais de 
construção conta com 54 itens, dos quais o mutuário 
pode escolher quantos e quais deseja adquirir, sempre 
dentro do limite de R$ 8 mil. A próxima reunião do 
Conselho Municipal de Habitação que vai definir os 
novos beneficiários será realizada em março.

Para concorrer ao benefício, o mutuário 
deve residir em Extrema por pelo menos 

dois anos consecutivos, ter renda familiar 
inferior a três salários mínimos (R$ 2.994), 

possuir composição familiar e não ter 
débitos municipais. Para mais informações 

e para se candidatar à cesta, o mutuário 
deve procurar o Setor de Habitação, que 

funciona na Praça Presidente Vargas, atrás 
da Igreja de Santa Rita. 

ESFS FAZEM MUTIRÃO NO JARDIM SÃO 
CRISTÓVÃO, VILA ESPERANÇA E PONTE NOVA

No dia 9 de março, sábado, as equipes da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) vão visitar os imóveis dos 
bairros São Cristóvão, Vila Esperança e Ponte Nova. 
O objetivo é realizar um mutirão de cadastramento 
para esses territórios, ou seja, buscar ativamente os 
moradores que ainda não são referenciados nas UBSs 
desses bairros. 
O cadastramento é importante, pois a unidade de 
saúde do bairro é onde o cidadão encontra o primeiro 
atendimento da atenção primária. São nas UBSs que 
ocorrem as campanhas de prevenção e combate 
às doenças e também as campanhas de vacinação. 
Aproximar a população dessas unidades é essencial 
para melhorar a saúde dos moradores. 
Por isso, durante o mutirão, receba os agentes de 
saúde, que estarão devidamente uniformizados e 
identificados. Caso você não esteja em casa no dia 9 
de março e ainda não está referenciado na UBS do seu 
bairro, procure a unidade.

AGORA
FINANCIA

ATÉ 
R$ 8 MIL

UBS é onde cidadão encontra o primeiro atendimento da atenção primária
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GUIAS DO IPTU, ALVARÁ E ISS FIXO DE 2019 
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA EMISSÃO ON-LINE

Os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISS Fixo) e da Taxa de Localização e Funcionamento 
(Alvará) em Extrema podem consultar e imprimir, via 
internet, suas guias para pagamento referentes ao 
exercício de 2019. O acesso pode ser feito por meio do 
portal da Prefeitura, clicando em Serviço Online.

No caso do IPTU, além de disponíveis pela internet, os 
contribuintes também receberão o carnê pelos Correios 
(o cidadão não precisa retirá-lo na sede da Prefeitura). 
Os contribuintes do IPTU terão descontos de 20% no 
pagamento à vista, através de cota única, e não terão 
desconto para pagamento de forma parcelada.

Os valores dos impostos tiveram uma correção 
da inflação de 3,43%, com base no INPC, assim 
como acontece todos os anos. O valor mínimo para 
parcelamento não poderá ser inferior a R$ 29,50 para 
IPTU e R$ 59 para o Alvará e o ISS Fixo.

O prazo para o pedido de isenção do IPTU deverá ser 
protocolado até o dia 29 de março de 2019 na Gerência 
de Fazenda e GeoInformação, na sede da Prefeitura de 
Extrema, no horário das 13h às 17h.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento dos 
tributos poderão pagar os impostos em até 10 vezes, 
prazo maior do que no ano passado, quando o imposto 
podia ser parcelado em 9 vezes. Por conta isso, o 
vencimento da primeira parcela ou cota única do IPTU 
2019 foi antecipado para o mês de março.

O pagamento dos tributos pode ser feito em qualquer 
agência da rede bancária conveniada, que inclui os 
bancos Itaú, Caixa Econômica Federal e também nas 
Casas Lotéricas.

IPTU 
2019

ALVARÁ 
2019 e 

ISS Fixo

COTA ÚNICA
1ª COTA
2ª COTA
3ª COTA
4ª COTA
5ª COTA
6ª COTA
7ª COTA
8ª COTA
9ª COTA
10ª COTA

29/03/19
29/03/19
30/04/19
31/05/19
28/06/19
31/07/19
30/08/19
30/09/19
31/10/19
29/11/19
30/12/19

COTA ÚNICA
1ª COTA
2ª COTA
3ª COTA
4ª COTA
5ª COTA
6ª COTA
7ª COTA
8ª COTA
9ª COTA
10ª COTA

28/02/19
28/02/19
29/03/19
30/04/19
31/05/19
28/06/19
31/07/19
30/08/19
30/09/19
31/10/19
29/11/19

São 509 empresas 
novas no exercício 

de 2018, totalizando 
3.204 empresas ativas

São 14.467 imóveis 
tributáveis, 522 a 

mais que a base de 
2018, somando R$ 

5.973.475,01

EXTREMA LIDERA GERAÇÃO DE EMPREGO NO 
SUL DE MINAS E REGIÃO BRAGANTINA

Extrema encerrou o ano de 2018 como 
a maior geradora de empregos do Sul 
de Minas e região Bragantina. Os dados 
foram divulgados no final de janeiro 
pelo Ministério da Economia, que 
agora é o responsável pela divulgação 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).
O resultado reflete a política de atração 
de empresas, que será intensificada 
em 2019, quando é esperado cerca 
de R$ 1 bilhão em investimentos 
pela iniciativa privada. 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. 

Extrema gerou 1.526 novos postos de trabalho em 2018
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CEIM VILA ESPERANÇA COMEÇA A TOMAR FORMA

O Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) que vai be-
neficiar a comunidade do Bairro Vila Esperança começa a 
ganhar forma. O CEIM terá capacidade para receber mais 
de 450 crianças. A obra avança a passos largos, com várias 

frentes abertas: estaqueamento, alicerce/fundação e alve-
naria. Esté será o maior e mais moderno CEIM de toda a rede. 
O prédio será construído em modelo sustentável, ao custo 
estimado de R$ 4,7 milhões.

Maior unidade já construída em Extrema terá condições de receber até 450 crianças

CEIM DO TENENTES VAI AMPLIAR OFERTA DE VAGAS
Espaço tem capacidade para receber até 300 criança; Investimento é de R$ 3 milhões
Enquanto o CEIM do Vila Esperança começa a tomar forma, 
falta pouco para que o CEIM do Tenentes seja entregue à 
população. O espaço tem capacidade para receber até 300 
crianças, num investimento na ordem de R$ 3 milhões.

 A entrega da nova escola vai resolver boa parte da demanda 
de vagas por creche em Extrema. Mais do que apenas receber 
as crianças, os CEIMs oferecem toda infraestrutura para que 
elas sejam bem tendidas enquanto os pais trabalham.
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NOVOS CONTÊINERES 
DE LIXO COMUM SÃO 
INSTALADOS NAS RUAS
Contêineres de lixo comum, com capacidade de até 1.000 litros, 
foram instalados em vários locais para melhorar a limpeza da 
cidade, especialmente no Centro, onde há maior circulação de 
pessoas. Os coletores foram instalados em pontos estratégicos, 
como a Praça Coronel Simeão e os fundos da Casa de Cultura.
A coleta dos resíduos acontece diariamente, e é muito importante 
que você também colabore, descartando lixo em locais adequados, 
armazenando o lixo em locais adequados , pendurados para evitar 
o contato com animais e respeitando os horários da coleta. Coleta de lixo depositado nos contêineres é feita diariamente

PARTICIPE DA COLETA SELETIVA E 
COLABORE COM O MEIO AMBIENTE

A coleta seletiva é um serviço que atinge 
100% da cidade. O serviço acontece sempre 
a partir das 7h e cada região é atendida em 
um dia diferente, de segunda a sexta-feira. 
Confira ao lado o dia em que o caminhão da 
coleta seletiva passa no seu bairro e deixe na 
rua apenas os materiais recicláveis. Coloque 
o lixo orgânico nos dias que não há coleta se-
letiva para evitar a mistura dos dois tipos de 
materiais

Qualquer recipiente fechado pode ser usado 
para depositar o lixo reciclável, desde a saco-
linha de supermercado, um pacote de ração 
de cachorro ou uma caixa de papelão. É im-
portante também reduzir o volume do obje-
to. Uma garrafa PET, por exemplo, pode ser 
amassada, retirando o ar e reduzindo o volu-
me do material. O mesmo pode ser feito com 
a caixinha de leite, a lata de alumínio, entre 
outros materiais. 

A responsabilidade do lixo é de todos! 
Cabe à população, às empresas e ao Poder 
Público reduzir o consumo, reutilizar o que 
ainda tem serventia  e reciclar o que não for 
usar mais.

Faça a diferença e mantenha a cidade limpa!

O planeta agradece!

SEGUNDA-FEIRA
Cachoeira I, II e III

Fabiano
Pires / Mantiqueira

Praça dos 3 Poderes
Roseira I e II

Tenentes I, II, III e IV

TERÇA-FEIRA
Agenor
Centro

(Praça até o Posto de Saúde)
Jardim Nova Extrema

COLETA DE ÓLEO DE COZINHA
Depois de frio, armazene-o em garrafa PET e tampe bem. No dia de 
coleta seletiva, coloque a garrafa PET junto com os materiais reci-
cláveis. Se você gera grande quantidade de óleo usado, procure a 

Secretaria de Meio Ambiente.

CATA-TRECO (MÓVEIS, ELETRODOMÉS-
TICOS E FERRO VELHO)

Entre em contato com a Secretaria de 
Meio Ambiente

Tel.: (35) 3435.3620

QUARTA-FEIRA
Centro

(Praça até o Poliesportivo)
Morbidelli

QUINTA-FEIRA
Cemitério

Jd. Santa Rita
Jd. Bela Vista

Parque dos Pássaros
Vila Rica

SEXTA-FEIRA
Poliesportivo

Jd. São Cristóvão
Vila Egidinho
(Rodoviária)

Vila Esperança

Após coletado, lixo reciclável é levado 
para o aterro, onde é separado, prensado e 
depois vendido em leilões públicos
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AUDIÊNCIA DEBATE 
PLANO DE SANEAMENTO 

E RESÍDUOS SÓLIDOS

GARANTIA DE 
MAIS EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA

A Secretaria de Meio Ambiente 
realizou, em 25 de janeiro, 
a audiência pública sobre a 
Revisão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) e 
do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS) de Extrema. Este 
trabalho constitui-se como 
a primeira revisão de tais 
documentos, concluídos em 
dezembro de 2015. 

O Plano Municipal de Saneamento 
Básico contém determinações 
sobre os sistemas de 
abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos 
sólidos e drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais. 

Já o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
trata-se de um instrumento de 
planejamento para a estruturação 
do setor público na gestão dos 
resíduos sólidos, contemplando 
o diagnóstico sobre a situação 
atual dos resíduos gerados no 
Município, bem como da definição 
de diretrizes, estratégias e metas, 
segundo as quais as ações serão 
desenvolvidas.

Reunião aconteceu na sede da Secretaria de Meio Ambiente

Vinte sensores de presença foram instalados junto às 
lâmpadas nos corredores do prédio administrativo da 
Prefeitura de Extrema, no Bairro Ponte Nova. Os novos 
aparelhos, instalados no teto, próximo às luminárias, 
detectam a presença de pessoas no ambiente e 
acionam as luzes, que agora não precisam ficar ligadas 
o tempo todo. 

A medida, realizada no início do ano, visa o uso racional 
da energia elétrica, além de reduzir o consumo 
e, consequentemente, os gastos. São pequenas 
atitudes como esta que demonstram o respeito da 
Administração Municipal com o dinheiro do cidadão.

A proposta agora é que essa iniciativa seja replicada a 
outros prédios públicos mantidos pela Prefeitura. 

Dispositivos garantem luzes acesas só quando for 
realmente necessário, evitando desperdício

PREFEITURA INVESTE EM MOBILIDADE E 
CRIA ESTACIONAMENTO DE CURTA DURAÇÃO
A Prefeitura de Extrema vai implementar 
áreas de estacionamento de curta 
duração no Centro da cidade. 
Inicialmente serão 20 vagas destinadas 
a estacionamento de veículos por até 
15 minutos, com pisca-alerta ligado. 
O objetivo da mudança é melhorar a 
mobilidade e aumentar a rotatividade 
do estacionamento de veículos no 
Centro, o que favorece o comércio e dá 
mais condições de igualdade no uso do 
espaço urbano. 
A implementação das áreas de 
estacionamento de curta duração vai 
começar no dia 11 de março, segunda-
feira após o Carnaval. As primeiras vias 
que receberão as placas são as ruas 
Benjamin Constant, que receberá 16 
vagas especiais) e Coronel Antônio 

Cardoso Pinto (que terá 4 vagas de curta 
duração). O estacionamento não terá 
qualquer tipo de cobrança. A iniciativa, 
prevista em resolução do Contran, já é 
aplicada com êxito em outros municípios 
brasileiros.
A fiscalização ficará sob responsabilidade 
da Polícia Militar. Nos primeiros dias, os 
PMs irão apenas orientar os motoristas 
que infringirem as novas regras, por meio 
da distribuição de panfletos educativos 
e a emissão de uma “multa moral”. 
Após o fim do período educativo, os 
policiais terão autorização para multar 
os condutores que deixarem o carro nas 
vagas especiais por mais de 15 minutos 
ou que não acionarem o pisca alerta 
durante o período de estacionamento. 
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VOCÊ TEM FOTOS ANTIGAS DE EXTREMA?
A Secretaria de Cultura e a Câmara Municipal convidam os cida-
dãos para cederem cópias de fotografias antigas para integra-
rem o Acervo Digital Regional de Extrema. Este projeto objetiva 
promover a digitalização e a difusão de documentos históricos 
essenciais para a compreensão da história de Extrema e região, 
tais como documentos históricos, fotos antigas, mapas, entre 
outros. Além disso, o site do projeto vai hospedar vídeos, livros, 
textos e outros conteúdos sobre a cultura, o território e o pa-
trimônio cultural local. As imagens devem retratar momentos 
que marcaram a memória coletiva dos moradores de Extrema, 
como atos de devoção, de lazer e de trabalho, memórias da es-
cola, registros de conquistas, entre outros. O interessado pode 
comparecer à Secretaria de Cultura (Praça Presidente Vargas, 
nº 100), de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. Mais informa-
ções: (35) 3435-6066 ou historiaecultura@extrema.mg.gov.br.

VERÃO PALCO LIVRE VALORIZA CULTURA LOCAL

Um espaço democrático para apresentações artísticas voluntá-
rias. Assim pode ser definido o projeto Verão Palco Livre, iniciativa 
inédita da Secretaria de Cultura realizada no dia 19 de fevereiro. 

Quase 20 artistas e grupos se apresentaram no palco montado 
na Praça Presidente Vargas, em uma tarde e noite cheias de mú-
sica, teatro e dança para a população extremense. 

Projeto da Secretaria de Cultura abriu palco da praça para os artistas extremenses
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TENENTES, ROSEIRA E MANTIQUEIRA TÊM 
AULAS DE FUTSAL, VÔLEI E BASQUETE

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude iniciou o projeto de 
aulas de futsal, vôlei e basquete nas novas quadras do Tenen-
tes, Roseira e na recém-coberta quadra da Mantiqueira. As aulas 

estão disponíveis para as crianças a partir de 7 anos de idade e 
para os adolescentes dos bairros. Os horários serão na parte de 
manhã e também à tarde. Não é necessário fazer inscrição.

QUADRA DA MANTIQUEIRA

Basquete | Terça-feira, das 9h15  às 11h 
e quinta-feira, das 14h30 às 16h

Futsal | Sexta-feira, das 09h às 10h40 e 
das 14h às 15h40

Voleibol | Quarta-feira das 09h30 às 11h 
e das 14h30 às 16h

 QUADRA DA ROSEIRA

Basquete | Sexta-feira, das 9h30 às 11h 
e das 14h10 às 16h

Futsal | Quarta-feira, das 9h às 10h40 e 
das 14h às 15h40

Voleibol | Segunda–feira, das 9h30 às 
10h40 e das 14h40 às 16h

 QUADRA DO TENENTES

Basquete | Terça-feira, das 14h às 16h e 
quinta-feira, das 9h30 às 11h20

Futsal | Segunda-feira, das 9h às 10h40 
e das 14h às 15h40

Voleibol | Sexta-feira, das 9h às 10h40 e 
das 14h30 às 16h

DIA DO ESPORTISTA AGITA PARQUE DE EVENTOS
O Dia do Esportista foi comemorado no dia 17 de fevereiro com 
muita atividade física gratuita e aberta à população de Extrema. 
As comemorações aconteceram no Parque Municipal de Eventos, 
onde ocorreu a tradicional Corrida do Esportista, com percurso 
de 5km. Além da prova, o Dia do Esportista contou com atividades 

esportivas, como aulas fitness, de ritmos e funcionais e aulas 
das modalidades de vôlei, handebol, futsal, futebol e basquete. 
As comemorações pelo Dia do Esportista são realizadas pela 
Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude.
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Obras do Residencial Tenentes V seguem em ritmo acelerado

Nova sede da Central de Monitoramento, que vai reunir ainda 
a Apex e o Setor de Identificação da Polícia Civil

Futura sede do Cartório Eleitoral na Praça Presidente Vargas

Asfaltamento da estrada Tenentes rural Implantação de rede de baixa tensão na Avenida 
José Marques de Oliveira Neto

Alargamento da via no acesso ao Bairro Godoi
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Asfalto na Vila Romana Extensão de rede de água nos Forjos

E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Finalização da quadra do Bairro Jardim - Climp

Asfalto no Pessegueiros e Mamoneiros

Extensão de rede de água o Pessegueiros

Foi iniciada a primeira fase das obras de 
revitalização das praças centrais de Extrema. 
A primeira a receber a reforma é a Praça 
Coronel Simeão, que foi cercada para que 
os trabalhos aconteçam da melhor forma 
possível. A revitalização tem como grande 
objetivo resgatar a vocação original das 
praças centrais, que já foram espaços mais 
convidativos para as famílias extremenses.
A obra de revitalização das praças centrais vai 
custar R$ 1.580.550,87 e está sendo feita pela 
RX Construtora Eireli, vencedora da licitação.
Para readequação do espaço, algumas árvores 
precisarão ser retiradas e outras plantadas no 
local. Porém, a compensação ambiental já está 
sendo feita. Para cada árvore retirada, outras 
90 serão plantadas em Extrema, melhorando 
ainda mais o meio ambiente da nossa cidade.

Conheça mais sobre o projeto de 
revitalização nas páginas 8 e 9 desta edição.




