


NUNCA SE FEZ TANTO!
Uma das estratégias para ativar a 
economia de Extrema, adotada pela 
Administração Municipal foi manter 
forte o investimento em infraestrutura 
desde o início do mandato. 

Ao priorizar os investimentos na 
construção de escolas, unidades de 
saúde, avenidas e pavimentação de 
estradas, o dinheiro público estimula 
a criação de empregos, melhora a 
qualidade de vida dos moradores e 
fortalece o empreendedorismo.

O gráfico mostra o crescimento do 
valor investido em toda a cidade desde 
o primeiro ano desta Gestão com 
obras e desapropriações. Em 2017 
foram destinados R$ 20.210.982,08, 
já no ano seguinte o valor chegou a
R$ 26.994.416,04 e apenas no primeiro 
trimestre deste ano a Administração 
Municipal já investiu R$ 9.183.991,11.

Ao priorizar os investimentos que ativam 
a economia a Administração Municipal 
mostra a inovação e uma gestão de 
resultados. 
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NOVA PRAÇA COMEÇA 
A TOMAR FORMA

A Praça Coronel Simeão, a primeira praça central de Extrema 
a passar pela ampla reforma iniciada em fevereiro, começa 
a ganhar nova forma. Aos poucos, já é possível visualizar o 
anfiteatro, uma das marcas da nova praça, que terá vocação 
educacional, uma vez que está bem em frente à Escola 
Estadual Odete Valadares. 

Nos próximos meses, as praças Presidente Vargas e Olinto 
Fonseca também serão revitalizadas, dando novos sentidos 
a estes espaços públicos tão importantes para a população 
de Extrema. Acompanhe a evolução da obra e todas as 
informações relativas à reforma no hotsite extrema.mg.gov.
br/nova-praca/inicio/.

EXTREMA QUALIFICA JÁ CAPACITOU 243 
PESSOAS PARA O MERCADO DE TRABALHO

O Extrema Qualifica, maior programa de qualificação 
profissional já realizado no Município, capacitou 
243 moradores de Extrema nesses 3 anos de 
programa. São pessoas que muitas vezes estavam 
fora do mercado de trabalho por falta de qualificação 
profissional, mas que agora estão capacitadas, 
sendo que muitas já estão empregadas novamente. 
 Entre os cursos mais procurados e com maior demanda 
pelas empresas do Município estão os profissionais 
de alimentação. Entre 2017 e 2019 foram ministrados 
14 formações dentre  cursos, palestras e workshops, 
como por exemplo: reaproveitamento de alimentos, 
auxiliar de cozinha, desenvolvimento de cardápio para 
restaurantes, boas práticas na manipulação de alimentos 
e técnicas de serviço de camareira, dentre outros.  
Segundo o Caged, em 2018, centenas de profissionais 
desse ramo de alimentação foram admitidos em Extrema, 
como auxiliar de cozinha (167 novas vagas), cozinheiro 
(116), garçom (47) e copeiro (11). Isso justifica ainda mais a 
necessidade de fortalecimento do Extrema Qualifica, que 
é uma parceria entre o SENAC, o Ministério Público e a 
Prefeitura de Extrema, por meio das secretarias de Turismo, 
de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico.

Os interessados em participar do projeto de qualificação profissional devem procurar o Setor de 
Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social, de segunda a quarta-feira, das 8h às 10h e das 

13h às 16h, e terças e quintas, das 8h às 10h. Mais informações: (35) 3435-5167.

Revitalização foi planejada de forma a retomar importância da  
E. E. Odete Valadares enquanto elemento arquitetônico e urbano

Destaque da nova Cel. Simeão é o anfiteatro, que pode ser 
usado para aulas ao ar livre, recitais e pequenas apresentações 

Estudo apontou necessidade de retirada dos antigos 
quiosques no local, como forma de desobstrução visual

Cursos profissionais de alimentação estão entre os mais 
procurados e com maior demanda pelas empresas em Extrema
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CAPS OFERECE ATENDIMENTO PARA DEPRESSÃO

Considerada o “mal do século” pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a depressão ainda é um desafio para 
os profissionais da saúde e pacientes. Em Extrema, 
o tratamento público para a doença é oferecido pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do atendimento 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos ambulatórios 
e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Atualmente, 
dos 253 pacientes atendidos pelo CAPS, 48 foram 
diagnosticados com transtornos depressivos. 

Com uma equipe que conta com dois psicólogos, o CAPS 
atende, essencialmente, os casos de depressão grave, 
geralmente quando outros tipos de tratamentos (PSF ou 
ambulatório) não obtiveram o efeito esperado. O CAPS 
oferece diversos recursos terapêuticos, individuais e em 
grupo, orientados por sua equipe multiprofissional.

Para cada pessoa é desenvolvido um Projeto Terapêutico 
Singular (PTS), um roteiro de atendimentos e atividades 
direcionadas que podem ser semanais ou até diárias e que 
possuem em comum o objetivo de superar o sofrimento 
e recuperar a autonomia, ajudando a pessoa a criar novas 
condições e sentidos para vida. No PTS, além da pessoa 
em sofrimento, também é atendida a sua família, o que 
torna o tratamento mais eficaz.

Segundo a OMS, cada dólar investido na ampliação do 
tratamento para depressão e ansiedade leva a um retorno 
de 4 dólares devido a melhorias de saúde e da capacidade 
de trabalho.

Unidade dispõe de recursos terapêuticos, individuais e em grupo orientados por equipe multiprofissional

O CAPS tem como objetivo tratar e reabilitar as pessoas 
com transtornos mentais. É um serviço aberto e 
comunitário do SUS e local de cuidados especializados 
para pessoas com sofrimento mental severo e persistente, 
principalmente nos momentos de crise. 

É um serviço de porta aberta, ou seja, a demanda pode 
vir de maneira espontânea (as pessoas chegam pedindo 
ajuda) ou são encaminhadas pelos diversos dispositivos da 
rede, como PSF, pronto socorro, escola, assistência social, 
entre outros. 

Algumas pessoas encaminhadas já possuem diagnóstico 
fechado, outras passam por avaliação no próprio CAPS e 
a doença é identificada de acordo com os sintomas e os 
prejuízos funcionais acarretados. 

Serviço aberto e comunitário

A depressão é uma doença causada por 
fatores genéticos, biológicos e ambientais. 
Há uma série de evidências que mostram 
alterações químicas no cérebro do indivíduo 
deprimido, principalmente com relação 
aos neurotransmissores. A predisposição 
genética deve ser levada em consideração, 
o histórico de depressão na família costuma 
ser uma variável em comum a alguns 
casos, contudo, a depressão também pode 
ser reativa a algo, como a perda de um 
ente querido, a separação de um cônjuge, 
problemas no trabalho e outros estressores 
que podem levar a uma reação depressiva. 

O QUE É DEPRESSÃO?

Doença pode ser desencadeada por perda de ente querido, 
separação, problemas no trabalho e outros estressores

CAPS está localizado na Rua França, 357, na Vila Esperança
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NUNCA SE FEZ TANTO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
A melhor maneira da Administração Municipal mostrar 
compromisso com você é usar o dinheiro público nas áreas 
mais importantes: Saúde e Educação.

Todo município é obrigado por lei a investir um percentual 
de sua arrecadação, na Educação a exigência é de 25% e 
na Saúde é de 15%. Mas a Administração Municipal decidiu 
ir além e investir bem mais do que o exigido pela lei.

Em 2018, a Administração Municipal investiu 31,9% de sua 
arrecadação em Educação, um total de R$ 66, 5 milhões. Já 
o investimento em Saúde chegou a 20,4% da arrecadação.

Os números são do Tribunal de Contas de Minas Gerais e só 
comprovam o que todos já sabem: nunca se fez tanto por 
Extrema.

Saúde também é prioridade: veja acima os locais onde estão sendo construídas as UBSs do Salto, do Forjos e do Matão

Escola dos Três Poderes, que será construída próximo à Prefeitura, no Bairro Ponte Nova

Centro de Educação Infantil Municipal “Professora Maria Aparecida de Almeida Moura”, o CEIM do Tenentes, terá capacidade para 
receber até 300 crianças, num investimento na ordem de R$ 3 milhões

O CEIM da Vila Esperança segue a todo o vapor: A unidade terá capacidade para receber mais de 450 crianças, sendo o maior e mais moderno 
CEIM de toda a rede; o prédio está sendo construído em modelo sustentável, ao custo estimado de R$ 4,7 milhões.
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Produtores rurais de Extrema garantem a merenda escolar, 
não só dos alunos da cidade, como de municípios vizinhos. 
Frutas, verduras e legumes plantados e colhidos em cerca 
de dez propriedades rurais de Extrema vão para a mesa de 
escolas em Camanducaia, Pinhalzinho e Piracaia. A venda 
é feita por meio do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), que oferece alimentação escolar e ações 
de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas 
as etapas da educação básica pública. 

O programa promove a geração de emprego e renda 
no campo, uma vez que garante a compra de produtos 
agrícolas a preços economicamente viáveis, além de 
proporcionar uma alimentação escolar mais saudável e 
nutritiva. Os agricultores familiares recebem a ajuda da 
Emater, que atua em áreas como assistência técnica, 
mobilização de agricultores, orientações e elaboração de 
projetos, e a capacitação dos agricultores em boas práticas 
de produção.

30% do valor repassado pelo PNAE devem ser investidos 
na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida 
que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável 
das comunidades.

Em Camanducaia, por exemplo, todos os produtos da lista 
são vendidos por produtores de Extrema. O objetivo desta 
chamada pública é a aquisição de gênero alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou suas organizações para atender os alunos 
matriculados no Centro Estadual de Educação Continuada 
(CESEC) Clotário Guilherme de Macedo. Já a Prefeitura de 
Pinhalzinho chega a comprar até 8 mil kg de produtos dos 
produtores de Extrema.

PRODUTORES RURAIS DE EXTREMA GARANTEM 
MERENDA EM ESCOLAS DA REGIÃO

CAMANDUCAIA (MG)

PIRACAIA (SP)

PINHALZINHO (SP)

Produtos: alface, alho em cabeça, 
cebola, cenoura, cheiro-verde, couve, 
repolho verde, rúcula, tomate, ovos, 
batata inglesa, feijão, mandioca, 
batata baroa, chuchu e banana.

Produtos: abóbora seca ou paulistinha, 
alface crespa, alho descascado, banana 
nanica, batata monalisa ou ágata, cebola 
nacional, cheiro-verde, chuchu, couve 
manteiga, ervilha em vagem, escarola, 
mandioca, mandioquinha, morango e 
milho verde.

Produtos: alface, alho in 
natura, banana nanica, 
batata escovada, cebola, 
chuchu, couve manteiga, 
mandioca descascada, 
mandioquinha, salsa, 
milho verde, morango, 
cebolinha e vagem.

CIDADES ATENDIDAS PELOS PRODUTORES DE EXTREMA
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EDUCAÇÃO EM DESTAQUE!

EXTREMA GARANTE INCLUSÃO NAS ESCOLAS
A inclusão de crianças com necessidades especiais 
na educação infantil é garantida por lei, e a Prefeitura 
de Extrema está atenta a essa situação. Crianças com 
deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, crianças com 
transtorno do espectro autista, ou de características como 
altas habilidades, têm prioridade no plano de educação. 
Podem ser matriculados no CEIMs crianças de 4 meses e 
menores de 6 anos. Basta fazer o cadastro no CEIM mais 
próximo de casa.

Muitas crianças chegam ao CEIM ainda bebês e, por isso, 
os pais não sabem que seus filhos têm alguma deficiência, 
passando por orientação com os professores e psicólogo. 

Quando já se sabe que a criança tem alguma necessidade 
especial, ela passa por triagem em psicologia escolar e por 
avaliação médica para adequar o currículo escolar dessa 
criança, permitindo que ela fique em sala de aula e participe 
das atividades junto com os outros colegas.

Além da educação escolar, a Secretaria de Educação 
garante a higienização e a alimentação da criança. Os 
CEIMs contam com equipes preparadas para ajudar os 
pais a cuidarem melhor de seus filhos, como, por exemplo, 
encaminhar atendimento ao Centro de Integração Especial 
(CRIE).

Uma aula diferente, divertida e deliciosa foi realizada no CEIM Profª Cacilda dos Santos Ribeiro Branco, no Agenor. Os alunos 
acompanharam todo o processo de produção da receita de um bolo de banana e ao final puderam se deliciar com o lanche.

Diversas escolas 
municipais de Extrema 
comemoraram o Dia do 
Circo, celebrado no dia 
27 de março. A data é 

uma homenagem a um 
dos maiores palhaços 
brasileiros, Abelardo 

Pinto, conhecido 
popularmente como 

Piolin, que nasceu no dia 
27 de março de 1897.

DIA DO CIRCO

CEIM Judith Bertolotti CEIM Profª Cacilda dos Santos Ribeiro Branco

CEIM Professora Odila Vila Esperança EMETI Celso Luis Ferreira Pó

Atividades dinâmicas no CEIM Vila Esperança Escola Noêmia de Medis Páscoa no CEIM Profª Cacilda dos Santos Ribeiro 
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GRIPE: GRUPOS PRIORITÁRIOS SÃO VACINADOS
A aproximação do inverno exige cuidados especiais com 
a saúde. A gripe parece simples, mas pode trazer algumas 
complicações, sendo importante preveni-la, por meio 
da vacinação. Por isso, Extrema integra a 21º Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Gripe, realizada desde o 
dia 10 de abril até o dia 31 de maio. Nesse período, somente 
os grupos prioritários serão vacinados. Veja quais:

• CRIANÇAS A PARTIR DE 6 MESES E 
  MENORES DE 6 ANOS;
• GESTANTES;
• PUÉRPERAS (MULHERES ATÉ 45 DIAS 
   APÓS O PARTO);
• IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS;
• PROFESSORES;
• PORTADORES DE COMORBIDADES COM 
   INDICAÇÃO MÉDICA;
• TRABALHADORES DA SAÚDE;

LOCAIS DE VACINAÇÃO
Sala de vacina do Centro
Rua Presidente Kennedy, 355

de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30;

Sala de vacina do PSF Ponte Nova 
Segunda, das 8h às 19h, e de terça a sexta-feira, 

das 8h às 17h. 

Todas as ESFs 
das 8h30 às 15h30.

DIA D
Durante a campanha, a cidade terá dois dias D, em 4 e 18 
de maio, período de maior mobilização. Nesses dois dias 
especificamente, o atendimento será diferenciado. Confira:

Dia 4/05:
• Das 8h às 17h: Sala de vacina do Centro 
• ESFs abertas o dia todo: Centro, Salto, Juncal, 

Ponte Nova, São Cristóvão e Tenentes Rural.
• ESFs abertas somente durante a manhã: Forjos, 

Pessegueiros, Godoi e Furnas.
• ESF abertas somente durante a tarde: Matão.

Dia 18/05: 
• Das 8h às 17h: Sala de vacina do Centro 
• ESFs abertas o dia todo: Vila Esperança, Roseira, 

Bela Vista, Tenentes e Mantiqueira.
• ESFs abertas somente durante a manhã: Vila Rica.
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27º ENCONTRO DE BANDAS DE EXTREMA FAZ 
HOMENAGEM A JOÃO BONIFÁCIO

A Secretaria de Cultura, promove, 
no próximo dia 19 de maio, na Praça 
Presidente Vargas, o 27º Encontro 
de Bandas, que nesta edição faz 
uma homenagem a João Bonifácio. 
O evento conta com a presença 
de bandas de dez cidades: Bom 
Repouso, Bueno Brandão, Campanha, 
Itamonte, Itanhandu, Machado, 
Perdões, Pouso Alto, Tocos do Moji e 
a cidade-sede, Extrema.

Atualmente a Prefeitura de Extrema 
mantém diversas aulas gratuitas 
de música e, dentro do Projeto 
Música Para Todos, foi formada a 
Orquestra Municipal, que conta 
com estes alunos. Além das aulas 
de instrumento, os alunos também 
são incentivados a realizarem aulas 
teóricas, contribuindo, assim, com o 
desempenho musical de cada um.

O 27º Encontro de Bandas é gratuito 
e aberto para a população. É também 
uma opção musical diferenciada que 
agrada desde as crianças até os mais 
velhos. Para mais informações sobre 
o evento e as aulas gratuitas, entre 
em contato com a Secretaria de 
Cultura, pelo telefone 3435-6066.

João Alberto Bonifácio nasceu 
em Extrema, em 31 de agosto de 
1939, filho de Domingos Bonifácio e 
Maria Voltan Bonifácio. Frequentou 
o curso primário, até o terceiro ano, 
no Grupo Escolar Odete Valadares, 
conseguindo aprender a ler e a 
escrever, apesar da deficiência 
visual. A partir dos 10 anos de idade, 
começou a sentir gosto pela música, 
aprendendo a tocar acordeon “de 
ouvido”. Na adolescência, passou 
por diversas intervenções cirúrgicas 
devido às deficiências visuais e nas 
pernas, e quando adulto, no coração.
Mantinha uma discoteca com  
mais de 5 mil discos de vinis e 78 
rotações. Nos últimos anos de vida, 
manteve uma coleção de CD’s. 
Como sempre gostou de música, foi 

radialista em Atibaia e Bragança Paulista e discotecário, por vários anos, do 
Clube Literário de Extrema, além de trabalhar com alto-falante em eventos 
festivos.
Seu grande sonho era possuir uma rádio, o que ocorreu em 1994, quando 
tornou-se sócio-proprietário da rádio Nova Extrema. Foi funcionário municipal, 
exercendo sua função na rodoviária da cidade. João Bonifácio morreu em 29 
de julho de 2000, aos 60 anos de idade.

O HOMENAGEADO
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PARCERIA LEVA ENTRETENIMENTO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS BAIRROS

Uma parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal vai levar entretenimento e 
prestação de serviços a diversos bairros de Extrema. Com a ajuda das secretarias 
municipais, as ações serão realizadas entre maio e novembro, sempre nas tardes 
de sábado. Entre os serviços oferecidos estão testes rápidos de saúde, aulas de 
corte de cabelo, brincadeiras para as crianças, apresentações especiais e, para o 
fechamento de cada dia, teremos o Cinema Itinerante, com filmes gratuitos para a 
população. As atividades começarão a partir das 14h, e o cinema terá inicio às 18h.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 

COMPLETA

18/05 - Roseira

01/06 - Jd. Bela Vista

15/06 - Vila Esperança

13/07 - Mantiqueira

03/08 - Tenentes 1 e 2

31/08 - Tenentes 3 e 4

28/09 - Godoi

26/10 - Juncal

23/11 - Posses

30/11 - Forjos

Estrutura móvel será montada em vários bairros para levar filmes até a população
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O atleta extremense Fábio Luiz de Lima, o Fabinho, de 17 anos, foi convocado para a Seleção 
Brasileira sub-18 de Natação Paralímpica. A convocação leva o nome de Extrema para a 
elite da natação brasileira. O primeiro compromisso do paratleta como integrante da seleção 
foi no início de abril, quando ele passou uma semana no Centro de Treinamento Paralímpico 
Brasileiro,  em São Paulo. Lá foi submetido a treinos intensivos em dois períodos, testes de 
força, reação e propulsão, além de avaliações com fisioterapeuta e nutricionista. “Foi uma 
semana de grande aprendizado e experiências. Agora retorno para continuar treinando ainda 
mais para os campeonatos”, postou o jovem.

FABINHO 
É SELEÇÃO!
Paratleta da natação é convocado para 
integrar equipe sub-18 e entra para a 

elite da modalidade no Brasil

Fabinho começou a treinar no final de 2016, no  Ginásio  Poliespor-
tivo de Extrema, com o objetivo inicial de aprender a nadar. Em 
2017, já nadando melhor, começou a competir. Os resultados foram 
surpreendentes, já que no primeiro ano competindo conquistou 
13 medalhas em 9 competições disputadas. 

A partir daí, passou a ser monitorado pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro, que acompanha os treinos e resultados nas competi-
ções. No ano passado, o atleta manteve o bom desempenho, 
fechando o ano com 19 medalhas em 11 competições. 

Entre as principais disputas no currículo estão as Paralimpíadas 

Escolares, o Campeonato Brasileiro e o Circuito Caixa. Desde o 
início da curta - porém vitoriosa - carreira de Fabinho, a Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude acompanha e apoia o atleta local. 

“Alguns nascem com isso (deficiência), como é o meu caso, e 
outros desenvolvem. Mas não tem necessidade de se esconder. A 
gente é deficiente para mostrar para as pessoas do que a gente é 
capaz, o que a gente pode fazer. E não para a gente se esconder. E 
tem vários caminhos para isso. O que eu escolhi foi o do esporte. 
E isso mudou a minha vida. Está me fazendo muito melhor como 
pessoa e como atleta”, diz o campeão.
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UM NOVO POLIESPORTIVO PARA A POPULAÇÃO

Um novo Ginásio Poliesportivo foi entregue à população de 
Extrema. O principal centro esportivo da cidade passou por 
uma ampla reforma. 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 das obras contemplou a troca do telhado 
do ginásio e a manutenção da estrutura, além da pintura 
da fachada, na cor verde. A próxima etapa é construção de 
novas piscinas e a reforma das já existentes. 

Ampla reforma trouxe melhorias nas quadras, troca do telhado, construção de novos 
vestiários e arquibancadas e pintura da fachada; próxima etapa é a reforma das piscinas

Nova fachada foi pintada na cor verde Quadra externa teve as laterais fechadas Atletas ganharam novos vestiários

Quadra principal passou por uma das maiores intervenções, com a troca total dos telhados, além de nova estrutura e pintura

As melhorias dão mais conforto aos atletas e ao público. 
Administrado pela Prefeitura, através da Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude, o Ginásio Poliesportivo é 
o local onde são oferecidas diversas aulas gratuitas à 
população e onde acontecem os principais  campeonatos 

de diversas modalidades. Investir na manutenção do Ginásio 
Poliesportivo é dar atenção ao esporte local e contribuir 
para a melhora em diversos setores, como saúde, educação, 
turismo e segurança pública.

Novas telhas garantem mais proteção aos 
atletas e ao público do ginásio

Nova arquibancada foi construída na 
quadra externa do Poliesportivo

Revitalização deixou o centro esportivo 
muito mais moderno
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Rua dos Pinheiro, no Salto, recebe massa asfáltica

Asfaltamento na Vila RomanaAsfaltamento no Bairro das Furnas

Via principal da Estrada do Salto recebe asfalto

Asfaltamento na Estrada do Godoi Recapeamento no Bairro Morro Grande
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Construção de novas gavetas

Ampliação do ossário Local ganhará um novo escritório

Muro externo será elevado e pintado

Quadra poliesportiva do Britinho terá novo 
vestiário e será coberta

[EM BREVE]

Quadra da Climp vai ganhar novos 
vestiários

Reforma também será feita na quadra do 
Parque dos Pássaros, que será coberta
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O Cemitério Municipal de 
Extrema está passando por 
uma ampla reforma. Serão 
construídas cerca de 150 
novas gavetas e 260 ossários. 
A revitalização do espaço 
ainda contempla a construção 
de um escritório para melhor 
acolher as famílias e melhorar a 
infraestrutura do serviço público.
Também será feita a ampliação 
dos muros que cercam o local. 
As melhorias têm o objetivo 
de fazer com que o cemitério 
acompanhe o crescimento do 
município, além de dar um pouco 
mais de conforto às famílias no 
momento mais difícil da vida de 
quem perde um ente querido.




