


2

UMA NOVA PRAÇA PRA VOCÊ
Extrema já consolidou o seu nome dentro do 
desenvolvimento industrial de Minas Gerais, mas assim 
como uma pessoa que vai descobrindo novos talentos, o 
município vai ampliando suas frentes e oportunidades. O 
Turismo é um destes talentos que aproveita os recursos 
naturais da cidade e é fortalecido pelos investimentos da 
Administração Municipal.

Nesta Gestão, o Turismo passou a ser prioridade, com 
investimentos importantes que estão fortalecendo 
os empreendedores e melhorando a experiência dos 
visitantes. Apenas no Carnaval, 17 meios de hospedagem 
do município tiveram 66% de sua capacidade ocupada e os 
dois Parques Municipais (Salto e Jaguari) receberam 6.234 
visitas. Os números mostram um potencial enorme a ser 
explorado.

UM PRESENTE PARA TODOS
A revitalização das Praças Presidente Vargas, Coronel 
Simeão e Olinto da Fonseca tem dois objetivos claros: criar 
um espaço de convivência melhor para os moradores de 
Extrema e oferecer uma experiência mais agradável ao 
turista. O segundo objetivo, será sentido principalmente 
por comerciantes e empreendedores do Turismo que, em 
consequência, terão mais renda e gerarão mais empregos.

No fim das contas, quem ganha é o morador e o empreen-
dedor local. Por isto foram realizadas mais de 30 reuniões 
com todos os setores envolvidos, numa demonstração cla-
ra de transparência e respeito, dois grandes compromissos 
da Administração Municipal. 
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UM PRESENTE PARA TODOS

“Achei lindo, vai ser muito atrativo para as pessoas que 
vem nos visitar aqui. Viajo bastante por aí e não vejo esse 
desenvolvimento nas outras cidades.”

“A cidade já cresceu e o espaço vai ficando pequeno 
para acomodar, e inadequado até. Essa revitalização, 
vai ser muito boa, por que vai trazer um espaço para a 
família, mais agradável, isso vai ser um grande ganho.” 

“Acredito que uma cidade do interior tem uma cultura. 
E a adequação da praça nesse novo projeto que 
mantém as linhas de cultura, alinhada com um projeto 
moderno, acredito que vai ser um ganho muito grande 
para a cidade.”

“A praça tem que ser um espaço para que todos nós 
tenhamos condições de utilizar no dia a dia, poder sentar 
e ver a hora passar. Isso tudo é uma coisa do dia a dia dos 
moradores que é importante. A praça precisa ser mais 
agradável, até mesmo para os próprios comerciantes.”

“É a terceira vez que participo de uma reunião do projeto 
e isso é importante. Estão fazendo uma obra de acordo 
com a população. A Prefeitura é super transparente, 
está de parabéns e vamos esperar a obra.”

JOÃO RODRIGUES
Empreendedor

ANDERSON TAVARES FERREIRA
Engenheiro civil responsável pela Construtora da obra

JOSÉ MARIA DOS SANTOS (KOJAC)
Empreendedor

JOSÉ CARLOS ZAMBONI
Empreendedor

JOSÉ LUIZ BORRIERO
Gerente de marketing
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EXTREMA FAZ UM CARNAVAL DE RITMOS E 
MUITA ALEGRIA

Extrema fez um Carnaval bonito para os turistas e para 
os moradores. Foram cinco dias de programação intensa 
e variada, divertindo foliões de todas as idades. E o 
melhor: tudo de forma gratuita e com muita segurança 
e tranquilidade. O Parque de Eventos recebeu shows 
regionais e de grandes artistas nacionais, como Sambô, 
Tchakabum e Jeito Moleque. Já a Praça Presidente Vargas 
foi palco de bandas de Extrema e região, que animaram as 
famílias extremenses e os turistas. 

Foi a primeira vez que a Prefeitura investiu pesado no 
Carnaval, com a contratação de grandes bandas, o que 
tornou a festa ainda mais atraente. A ideia deu certo, e o 

público foi recorde mesmo com toda a chuva nos cinco dias: 
55 mil pessoas, sendo 15 mil na Praça Presidente Vargas 
e 40 mil no Parque de Eventos. A Secretaria de Saúde e 
a Polícia Militar não registraram casos graves, provando 
que o esquema de segurança planejado pela Secretaria de 
Cultura deu certo.

A Arteris, concessionária que administra a rodovia Fernão 
Dias, estima que 1 milhão e 300 mil veículos passaram pela 
rodovia durante as festas, principalmente vindos da capital 
paulista para o Sul de Minas, colocando a região como um 
dos destinos mais buscados pelos paulistanos.

CERCA DE 55 MIL PESSOAS CURTIRAM A FESTA, QUE CONTOU COM ARTISTAS 
CONHECIDOS NACIONALMENTE
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EQUIPE DE PLANTÃO DA PREFEITURA TEM 
CARNAVAL DE MUITO TRABALHO

Nem só de folia é feito o Carnaval. Durante os cinco 
dias de festa, funcionários da Prefeitura de Extrema 
tiveram muito trabalho. Entre carros atolados e árvores 
derrubadas pela chuva foram mais de 20 atendimentos 
entre a sexta e a terça-feira. Em todos os finais de 
semana e feriados, a Prefeitura deixa uma equipe de 
funcionários de plantão para atender as ocorrências 
emergenciais da população. Durante o Carnaval, as 
fortes pancadas de chuva deram um trabalho extra para 
a equipe. Alguns atendimentos começaram por volta 
de 23h e só terminaram na manhã seguinte, exigindo 
muito esforço e agilidade da equipe para garantir um 
bom carnaval para a população.

OFICINAS GRATUITAS DE CINEMA
A Secretaria de Cultura abre inscrições para oficina gratuita 
de “Cinema e novas mídias”. 
As oportunidades são voltadas para jovens extremenses. 
 
A oficina de “Cinema e novas mídias” vai oferecer 60 vagas 
para jovens a partir dos 12 anos. As aulas vão começar em 
maio e serão ministradas duas vezes por semana, às quartas 
e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, no Clube Literário. 
Durante o curso, os alunos vão passar pelos módulos de 
“Atuação e direção para cinema”, “Cinema digital e fotografia 
em novas mídias”, e ainda a gravação de dois filmes de curta-
metragem, que serão incluídos em uma mostra de cinema. 

As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Cultura 
(Praça Presidente Vargas). O interessado deverá apresentar 
comprovante de endereço, CPF e documentos do 
responsável, caso o aluno seja menor de 18 anos.
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CONHEÇA O CENTRO DE 

ZOONOSES
O Centro de Zoonoses de Extrema é um setor da Secretaria 
de Saúde que tem como principal objetivo garantir o bem-
estar de animais e da população. O setor atua no controle 
das zoonoses (doenças que podem ser transmitidas de 
animais para seres humanos) e na prevenção de epidemias. 
Além disso, oferece esclarecimentos para que seja feito o 
controle de animais domésticos e sinantrópicos, aqueles 
que se adaptaram a viver junto ao ser humano, mesmo 
sem a nossa vontade, como morcegos, pombos, ratos, 
mosquitos, entre outros transmissores de zoonoses. 

Setor realizou mais de 
1.600 castrações 
de  cães e gatos em 2018
Em, 2018, foram feitas 1.637 castrações, sendo 514 
(caninos/fêmea), 173 (caninos/macho), 635 (felinos/fêmea) 
e 315 (felinos/macho). Para castrar seu pet, o animal 
deve ter mais de 4 meses e o dono tem que ir ao Centro 
de Zoonoses, munido de RG, comprovante de endereço 
e comprovante de renda que mostre renda inferior a 
dois salários mínimos. A castração é a forma realmente 
eficaz e humanitária de controle populacional de animais, 
diminuindo o abandono.

 SERVIÇOS OFERECIDOS

• Castração de animais domésticos (cão e gato);
• Atendimentos em situação emergencial    
 (atropelamento, brigas);
• Atendimento a animais errantes (de rua);
• Campanha anual de vacinação contra a Raiva;
• Acompanhamento de animais com suspeita de raiva   
 ou outra zoonose;
• Recolhimento de animais apenas de relevância   
 para a saúde pública (Portaria 1.138 MS) (que, após   
 avaliação técnica da equipe, comprove que possam   
 causar agravos à população)
• Reconhecimento de espécies de morcegos e controle  
 da população hematófaga (que se alimentam de   
 sangue);
• Reconhecimento e monitoramento de espécies de  
 escorpião em casos de focos;
• Providências em casos de animais em situação de   
 Maus Tratos (acompanhado da Polícia Militar);
• Laudo técnico de óbito de animais de grande porte;
• Doação de animais que receberam alta médica do canil  
 municipal.

QUANDO ACIONAR
No caso de maus-tratos, se for relacionado a 
agressão ao animal, ligar diretamente para 190; se 
for caso de o animal não ter água, alimento, falta de 
cuidados veterinários ou preso em espaço pequeno 
ou com muita sujeira;

No caso de animal errantes, se ele estiver debilitado.

No caso de animais de rua atropelados, fora de 
horário de expediente, entrar em contato pelo 
telefone (35) 98861-5325;

No caso de acidentes com animais particulares, 
o atendimento emergencial é feito no Centro de 
Zoonoses, para, posteriormente, o tutor levar o animal  
a um veterinário particular.

O Centro de Zoonoses fica na Rua Presidente 
Kennedy, 355, Centro (antigo Pronto Atendimento). 

O telefone é (35) 3435-6245.
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COMEMORAÇÃO DO MÊS DA MULHER

AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
 EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER

Março foi o mês da mulher, e para comemorar, a 
Prefeitura de Extrema fez um dos maiores eventos 
já feitos na cidade para elas. O evento contou com 
mais de 1.500 servidoras e três grandes palestras 
com a coaching Leila Navarro. 

A prefeitura de Extrema se importa muito com as 

oportunidades para as mulheres. Em sua grade de 
servidores, elas ocupam cerca de 65% dos cargos. 

Nós da Prefeitura temos muito amor e carinho 
pelas mulheres extremenses, e procuramos sempre 
agradecer a toda dedicação e profissionalismo de 
nossas servidoras municipais.

Associação Bairro Morbidelli

ESF Centro

ESF Vila Esperança

ESF Tenentes PSF Mantiqueira ESF Ponte Nova e Fazenda do Matão

ESF SaltoPSF Roseira PSF São Cristóvão

ESF Forjos ESF Ponte Nova e Fazenda do MatãoESF Lavapés - Asilo

Bairro Vila Rica ESF Agenor ESF Furnas
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APOSTILAS E LIVROS DE MELHOR 
QUALIDADE PARA 2019

O CREAS ESTÁ DE CARA NOVA

Cerca de 6.700 alunos da rede municipal de ensino 
receberam o material didático para o início do ano letivo 
de 2019. Este é o segundo ano em que o Município adota 
o material do Sistema SIM, da Editora FTD. As apostilas 
foram adotadas após serem aprovadas por mais de 95% 
dos professores em uma ampla consulta. O material 
didático complementa os livros disponibilizados pelo MEC e 
atualmente é adotado em toda a educação básica, ou seja, 
para os alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil e todos 
os alunos do Ensino Fundamental, compreendidos na faixa 
etária de 6 a 14 anos. A quantidade de alunos é atualizada 
todo final de bimestre, de acordo com as matrículas nas 
escolas, fazendo com que os pedidos de apostilas estejam 
sempre atualizados.

O sistema de ensino traz não apenas o material didático, 
mas também formações pedagógicas para todo o corpo 
docente e gestores, no intuito de contribuir para a 
atualização dos conhecimentos pedagógicos e reflexões 
didáticas. São oferecidas ainda formações virtuais com 
importantes nomes da educação brasileira e ainda há 

uma plataforma digital na qual são disponibilizadas outras 
ferramentas complementares ao material didático, bem 
como outras formações nas diversas áreas de ensino.

Por ser uma compra feita pelo Município, as faltas de 
materiais são informadas em tempo real para a editora 
responsável e o trâmite de reposição das apostilas é muito 
mais rápido. Cada escola considera suas particularidades 
dentro do projeto pedagógico construído segundo suas 
necessidades e considerando sua realidade, mas todas 
estão respaldadas por um material único, oferecendo 
ao professor um suporte integral para que sua prática 
pedagógica seja efetiva no processo ensino aprendizagem.  

Outro material adotado em 2018 foi o Projeto de Vida da 
OPEE, uma metodologia criada pelo Educador Leo Fraimam 
que traz reflexões importantes sobre a vida, a sociedade, os 
valores, a profissão, e instiga os alunos a desenharem seus 
projetos pessoais e profissionais. Esse projeto também é 
trabalhado desde a Educação Infantil, com os alunos de 5 
anos, e todos os alunos do Ensino Fundamental.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
ganhará um novo espaço para melhor atender seus casos, 
sua nova localização será na Rua Dona Maria Olivia, no 
Centro. Com o novo espaço, o CREAS terá salas privativas 
para atendimentos com psicólogas e Assistente Social 
especializados. 
Com o utilização de um espaço mais individualizado, terá 
mais conforto e  privacidade aos casos atendidos.
Por atualmente ocupar um espaço compartilhado, na 
maioria das vezes os serviços são confundidos. Esta nova 
localização dará identidade aos trabalhos realizados pelo 
CREAS. 
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NOVO SER ABRE INSCRIÇÕES PARA GESTANTES
O projeto Novo Ser, oferecido pelo Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras) de Extrema, está com vagas 
abertas para a nova turma, que começa no dia 8 de maio. 
O programa é voltado às gestantes, preferencialmente as 
que se encontram a partir do terceiro mês de gestação. O 
objetivo é fortalecer os vínculos familiares e comunitários 
e desenvolver ações multiprofissionais, preventivas, 
educativas na atenção às futuras mamães do município. 
A turma atual terá as atividades encerradas no dia 24 de 
abril.

Durante três meses, as gestantes participam de encontros 
semanais, toda quarta-feira, das 9h às 11h, no Espaço 
Renascer, no Centro. Nestas reuniões, elas recebem 
orientações de profissionais de enfermagem, nutrição, 
psicologia, assistência social, fisioterapia, educação física, 

entre outras. As mulheres são orientadas sobre cuidados 
durante o período gestacional, parto e puerpério, recebendo 
dicas sobre alimentação saudável, direitos e deveres 
da gestante, orientações para a prática de exercícios e 
cuidados com o recém-nascido.

As interessadas em participar os encontros devem, 
preferencialmente, ser inscritas no Cadastro Único. Caso 
não sejam, podem fazer a inscrição após o início das 
atividades no projeto. Para se inscrever no Novo Ser, as 
interessadas devem procurar o Cras, Rua Tiradentes, 56, 
Centro. São esperadas cerca de 30 gestantes por grupo.

O Novo Ser foi criado em 2009. Desde então, aproxi-
madamente 500 mulheres já foram atendidas pelo projeto.

FAÇA PARTE DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER
O grupo Alegria de Viver é um dos patrimônios afetivos de 
Extrema. Formado por jovens da terceira idade, o grupo já 
é conhecido e querido por toda a população extremense. 
Os participantes aprendem práticas de alongamento, 
relaxamento, pintura, dança e também a conhecer melhor 
seus próprios direitos e deveres. As atividades do grupo 

acontecem às segundas-feiras, das 9h às 11h. Se você 
tem interesse em participar, as inscrições podem ser 
feitas no Cras. Leve todos os seus documentos pessoais, 
comprovante de endereço e renda (neste caso, geralmente 
o extrato do benefício social).

Ao longo do ano, grupo de jovens da terceira idade realizam diversas atividades e apresentações, levando alegria por onde passa
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TURISMO LANÇA REVISTA COM INFORMAÇÕES 
EM INGLÊS, ESPANHOL E EM BRAILE

A Secretaria de Turismo lançou uma 
publicação destinada à promoção 
do Destino Turístico Extrema para 
visitantes e comunidade. O material foi 
produzido em português, com tradução 
em inglês e espanhol, além de contar 
com informações em braile, sistema de 
escrita tátil utilizado por pessoas cegas 
ou com baixa visão. Esse recurso de 
acessibilidade é a grande novidade desta 
publicação. 

A revista será distribuída em locais mais 
visitados, como rodoviária, parques 
municipais e o Centro de Informações 
Turísticas (CIT). A versão digital do livreto 
pode ser acessada no site extrematur.
com.br.

RODOVIÁRIA RECEBE NOVOS SERVIÇOS
Após as reformas estruturais no Terminal Rodoviário 
Tei Kameya, que foi totalmente revitalizado pela atual 
Administração, novos investimentos foram realizados 
para melhorar a prestação de serviço aos usuários. Uma 
das inovações foi a abertura de uma loja voltada para 
o atendimento ao turista, com venda de produtos da 
Produção Associada ao Turismo de Extrema. O espaço, que 
é uma agência receptiva da Guará, que venceu a licitação 
para ocupação desse espaço público, foi inaugurado antes 
do Carnaval. Além da lojinha, a rodoviária ganhou novos 
painéis com fotos de Extrema. 

Novo espaço oferece produtos feitos por artesãos de Extrema

Terminal Rodoviário após as reformas estruturais
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AGRICULTOR FAMILIAR CONTA COM DIVERSOS 
SERVIÇOS DE APOIO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A Agricultura Familiar em Extrema tem 
cerca de 150 famílias participantes, 
que se beneficiam da parceria entre a 
Administração Municipal e a EMATER para 
se desenvolverem.
PNAE – Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar
Através do PNAE a Prefeitura tem 
permissão para comprar itens hor-
tifrutigranjeiros diretamente do Agricultor 
Familiar pagando preços melhores e 
obtendo produtos frescos e de alta 
qualidade.
As comidas que são distribuída nas esco-
las, vem direto do campo, sempre frescas 
para o consumo. No cardápio estão mais 
de 25 itens produzidos na cidade como 
morango, maracujá, hortaliças, iogurte, 
feijão , entre outros.
Este ano o PNAE em Extrema contou com 

SAIBA MAIS SOBRE A ISENÇÃO E CARNÊS DO IPTU 2019

O serviço de entrega dos carnês de IPTU foi feito pelos 
Correios aconteceu durante o mês de março. Os carteiros 
realizaram três tentativas de entrega, caso não tenha 
recebido o seu carnê, ele está disponível na agência dos 
Correios, localizada na Rua Governador Valadares, 112, 
Centro. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. 
É possível ainda retirar a segunda via do carnê no 
próprio site da prefeitura, no link “serviço online” e em 
seguida em “IPTU 2019”. O contribuinte deverá informar 
o CPF/CNPJ ou a inscrição imobiliária do imóvel. 
O valor pode ser parcelado em até 10 vezes, de acordo com 
o valor do imposto. O pagamento pode ser feito em qualquer 
agência da rede bancária.

número recorde de famílias: 31. No total 
a Prefeitura vai comprar neste semes-
tre cerca de R$ 400 mil.
Outro projeto bastante importante 
para o pequeno agricultor é a Patrulha 
Mecânica, que disponibiliza um trator e 
implementos que ajudam no trabalho de 
cultivo e preparação do solo.
O serviço é subsidiado e a taxa de 
R$6,00 por hora é apenas simbólica. 
Em média, 25 famílias são atendidas por 
mês.
Uma inovação desta Gestão é o serviço 
de pecuária que também responde pelo 
Serviço de Inspeção Municipal – SIM. O 
atendimento é feito por uma veterinária 
especializada em animais de grande 
porte e serve para atender emergências 
e orientar no manejo dos animais.

IDOSOS QUE PEDIRAM ISENÇÃO DO IMPOSTO 
DEVERÃO FAZER A PROVA DE VIDA ANUALMENTE

CARNÊS DE IPTU JÁ FORAM ENTREGUES PELOS 
CORREIOS

O idoso que possui somente um imóvel, reside com sua 
família no mesmo, e o rendimento familiar não é superior 
a três salários mínimos, pôde pedir a isenção do IPTU dos 
imóveis estritamente residenciais, de propriedade de pessoas 
aposentadas, pensionistas e recebedoras do Beneficio de 
Prestação Continuada (BPC) até o dia 29 de março de 2019. 
O beneficiário ficará isento pelo período de três anos 
consecutivos, a partir da concessão, porém deverá fazer a 
prova de vida anualmente, nos meses de outubro, novembro e 
dezembro.
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 COPA DE NATAÇÃO TEM RECORDE
 DE INSCRITOS

FORÇA TOTAL PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE
PRÉ-JEMG É ENCERRADO COM CERIMÔNIA
Encerrou no dia 22 a etapa local dos Jogos Escolares que 
definiu os representantes em cada categoria na etapa 
regional. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
organizou uma cerimônia para premiar as equipes 
vencedoras do Pré-JEMG.  O evento contou com as 
escolas municipais inscritas, com atletas de 12 a 17  anos. 

A Copa de Natação aconteceu nesse mês de Março, no 
dia 10. O evento ocorreu no Ginásio Poliesportivo e contou 
com recorde de inscrições, com mais de 220 inscritos, 
participando de 50 provas de todos os estilos e categorias. 
A competição teve a participação de diversas cidades 
da região, e também contou com a presença do Instituto 
Daniel Dias.

O evento já está em sua 6º edição, e a cada ano ganha 
mais competidores.
A  Prefeitura de Extrema disponibiliza aulas de natação 
para os moradores da cidade. Para se inscrever nas 
aulas, os interessados deverão comparecer ao Ginásio 
Poliesportivo, portando os documentos, uma foto 3x4 e 
um comprovante de residência.

VEM AÍ O JEMG 2019
Os Jogos Escolares de Minas Gerais, o JEMG 2019, começam 
no mês de abril, e Extrema foi selecionada para sediar a etapa 
microrregional referente à região da Superintendência Regional 
de Ensino (SER) de Pouso Alegre. O evento conta com 31 cidades 
de Sul de Minas competindo com alunos-atletas de 12 a 17 anos. 
Terão várias modalidades coletivas, como basquete, futsal, handebol 
e voleibol, e a modalidade de xadrez, que é em dois módulos, nos 
naipes masculino e feminino. Os campeões de cada modalidade 
coletiva e os 4 primeiros colocados do xadrez se classificam para a 
etapa regional.

Os jogos acontecerão do dia 22 ao dia 28 e os locais de jogos serão 
no Ginásio Poliesportivo Gumercindo Luiz Pinto Monteiro, Extrema 
Futebol Clube e no Cine Teatro. 

Basquete Masculino Módulo II: Colégio Objetivo Terra
Vôlei Feminino Módulo II: E.E. Odete Valadares
Vôlei Masculino Módulo II: E.E. Alfredo Olivotti
Vôlei Feminino Módulo I: E.M. Evandro Brito da Cunha
Vôlei Masculino Módulo I: E.M. Evandro Brito da Cunha
Futsal Feminino Módulo II: E.E. Alfredo Olivotti
Futsal Masculino Módulo II: E.E. Alfredo Olivotti
Futsal Masculino Módulo I: E.M. Evandro Brito da Cunha

QUADRO DE MEDALHAS:
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Asfaltamento no Bairro do Pessegueiro

Drenagem no bairro Tenentes

Asfaltamento no bairro Serão dos LopesPreparação da base para asfaltamento no bairro Salto de 
Baixo

Drenagem no bairro Tenentes

Asfaltamento no bairro PessegueirosPreparação da base para o asfaltamento no bairro 
Pessegueiros
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Começaram a operar as áreas de 
estacionamento de curta duração no 
Centro da cidade. Inicialmente são 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. As primeiras vias 
que receberam as placas foram as ruas 
Benjamin Constant (16 vagas especiais) e 
Coronel Antônio Cardoso Pinto (4 vagas). 
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 está sob responsabilidade da 
Polícia Militar. 

Asfaltamento no bairro Salto Máquinas trabalhando no Bairro do Salto

E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Asfaltamento no bairro Tenentes Rural Drenagem no bairro Tenentes Rural




