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EXTREMA SEGUE NA CONTRAMÃO DO PAÍS E 
AUMENTA OS INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Muito tem se falado sobre o corte que o Ministério 
da Educação fez no orçamento das universidades, 
mas a tesoura atingiu também a educação básica.

O ensino básico perdeu pelo menos R$ 914 milhões 
em políticas específicas para seu desenvolvimento. 
Nem iniciativas específicas para as creches e pré-
escolas escaparam dos cortes: R$ 15 milhões 
estão congelados do programa de manutenção 
da educação infantil (15,7% do total programado). 
Em outra ação para implantação dessas escolas, a 
perda foi de R$ 6 milhões (20% do total). 

A alfabetização de jovens e adultos também 
entrou na mira do MEC, com corte de R$ 14 milhões 
dos R$ 34 milhões previstos no orçamento. Um 
programa específico que promovia qualificação 
profissional entre esse público também sofreu 
corte, de 25% do total de R$ 40 milhões. 

Extrema faz diferente
Seguindo na contramão do país, a Administração 
Municipal aumenta a parcela do orçamento 
destinada à Educação. Enquanto a lei exige o 
investimento de 25%, Extrema investiu 31,9% da 
sua arrecadação em Educação, um total de R$ 
66,5 milhões em 2018.

Apenas para a construção das novas escolas e 
CEIMs estão reservados R$ 20 milhões, isto sem 
contar o investimento contínuo na qualidade da 
merenda, mobiliário, material didático e valorização 
dos profissionais de ensino.

Educação levada à sério, de verdade!

Enquanto a Constituição exige investimento de pelo menos 25%, Município investiu 
31,9% da sua arrecadação em Educação, um total de R$ 66,5 milhões em 2018
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EXTREMA: TRABALHO SÉRIO É RECONHECIDO

Investimentos na saúde são um 
dos destaques da reportagem, 
que ressalta ainda a 
boa infraesrutura do Pronto 
Socorro Municipal e das 15 
unidades básicas de saúde

Reportagem do jornal Estado de Minas, um dos principais do estado, reconhece que o 
município é um exemplo de gestão no país em tempos de crise financeira

Na contramão dos resultados 
de desequilíbrio fiscal em Minas 
Gerais, Extrema é considerada 
exemplo de gestão no país. É o 
que afirma reportagem publicada 
pelo jornal Estado de Minas, que 
trouxe exemplos de municípios 
que se transformaram em “ilhas 
de prosperidade” em meio a 
dificuldades financeiras em seus 
estados. Extrema é destaque de 
abertura da matéria, intitulada 
“Cidades ricas assumem as 
despesas de estados”. 

Conforme a reportagem, Extrema 
está entre as cidades brasileiras 
que mais realizam investimentos 
mesmo nestes tempos adversos, 
segundo o anuário elaborado pela 
consultoria Aequus. 

POLO INDUSTRIAL
O jornal cita que Extrema é o 
segundo maior polo industrial de 
Minas Gerais, com 255 indústrias 
instaladas, e abriga empresas como 

Bauducco, Kopenhagen, Netshoes 
e Multilaser e Ball. 

“Enquanto o país ainda sentia os 
efeitos da grave crise econômica que 
derrubou arrecadação e empregos, 
a cidade de 34 mil habitantes 
atraiu 19 novas empresas e criou 
quase mil empregos no auge da 
crise. As principais atividades são 
os segmentos alimentício (é o 4º 
maior polo chocolateiro do país), 
eletroeletrônico, metal mecânico e 
logística.”
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TENENTES V
METADE DAS CASAS JÁ TEM COBERTURA

Obras que vão beneficiar cerca de 200 famílias estão avançadas; residencial terá infraestrutura completa

Imóveis terão infraestrutura completa para os moradores

Uma das maiores obras públicas em andamento em Extrema, 
o residencial Tenentes V avança a passos largos. Pelo menos 
metade das casas já está com a cobertura feita e em breve 
elas entram na fase de acabamento. No local, estão sendo 
construídas 200 casas populares, que contarão com 
infraestrutura completa. Os contratos dos mutuários com a 
Caixa Econômica Federal foram assinados em outubro. 

O valor do imóvel para cada beneficiário é de R$ 89 mil, 
financiado por meio do programa federal Minha Casa, Minha 
Vida. A Prefeitura de Extrema custeia R$ 55 mil por unidade 
habitacional, sendo cerca de R$ 35 mil referente ao terreno 
e R$ 20 mil pela infraestrutura, como serviços de água 
potável, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação 
pública, asfaltamento de ruas, construção de guias, sarjetas 
e calçadas.

Casas contam com dois quartos, sala, cozinha e banheiro

Prefeitura garantirá serviços de água, esgoto, iluminação, asfaltamento das ruas e construção de guias, sarjetas e calçadas

As unidades habitacionais seguirão os padrões dos 
residenciais Tenentes III e IV, com dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro, totalizando 46m² por casa. As unidades 
estão sendo construídas de modo que, futuramente, os 
proprietários poderão ampliar a área construída, chegando a 
54m². Das 200 casas, seis serão dedicadas exclusivamente 
a pessoas com necessidades especiais.

O local foi estrategicamente escolhido por já reunir 
infraestrutura pública, como posto de saúde, facilidade de 
transporte, escola municipal e Centro de Educação Infantil 
Municipal (CEIM). As obras são executadas pela Construtora 
Altho Empreendimentos, vencedora da licitação. A empresa 
já construiu quase 6 mil unidades habitacionais pelo Minha 
Casa, Minha Vida e mais de 3 mil pela COHAB em todo o 
país.
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COMEÇAM OBRAS DE MAIS QUATRO UBSS

Os bairros dos Forjos, Furnas, Salto e Matão vão 
ganhar novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 
Os prédios terão o mesmo padrão, com 355 m² de 
área construída para atender de forma adequada 
aos pacientes da atenção primária. Os locais vão 
contar com consultórios médicos, de enfermagem, 
de auxiliar de enfermagem, odontológico e 

multidisciplinar para o Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), além de sala de vacina, farmácia e 
auditório. O valor investido é de quase R$ 1 milhão 
em cada unidade. No Bairro das Furnas, o terreno 
que receberá a UBS já iniciou as obras de escavação, 
limpeza e terraplanagem. Nos outros bairros, as obras 
seguem em etapas mais avançadas.

Unidades seguem projeto arquitetônico padrão, com cerca de 355 m² e infraestrutura completa para atender a população

Forjos, Salto e Matão vão ganhar novas unidades de saúde; Furnas também será contemplada

UBS dos Forjos vai custar R$ 930 mil Valor da UBS Matão é de R$ 893 mil Unidade do Salto terá custo de R$ 942 mil

Aqui melhorou muito. 

Agora tem asfalto na 

minha casa, iluminaram a 

minha rua, agora vai fazer 

o novo posto. Você viu 

que lindo? Tudo na mão.

Dirce Telles Migrorini 
Bairro dos Forjos

Eu acho essa construção 
muito importante, porque 

nós, que moramos na 
zona rural, o que mais 

precisamos é de estrada 
boa, médico e remédio. 

No passado, a gente não 
tinha nada disso, mas 

você precisa ver hoje, a 
beleza que está. Se você 
for para fora de Extrema, 

você não acha essas 
coisas.

Edmundo Migrorini 
Bairro do Salto

Dalva Maria Ribeiro 
Bairro Fazenda do Matão

Eu estou adorando 
saber dessa nova UBS. 
Aqui (no bairro) eu faço 
ginástica, venho buscar 

medicamento, passo com 
a médica. Tudo quanto 
é evento eu estou aqui. 
Acho que  vai continuar 

como é aqui, só que 
melhor, maior e mais 

confortável pra gente.
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CASA CRECHE DIMINUI FILA DE ESPERA

Local foi inaugurado em fevereiro e já recebe 102 crianças entre 2 e 3 anos de idade

A Prefeitura de Extrema vem 
buscando soluções para a alta 
demanda por vagas em creches 
municipais. Uma dessas soluções 
foi a Casa Creche, inaugurada em 
fevereiro como extensão do CEIM 
Profª Edna Maria da Silva Gomes. A 
Casa Creche atende a 102 crianças 
entre 2 e 3 anos. No local, as 
crianças recebem todo cuidado e 
carinho, sempre com o olhar atento 
das 11 professoras e 10 monitores. 
As turmas estão divididas em 3 
minimaternais e 4 maternais, todos 
em período integral.

Previsto para ser temporário, o 
imóvel foi escolhido a dedo para 
acolher as crianças. A escola 
fica em localização estratégica, 
com bons espaços para salas de 
aprendizagem e refeitório. Algumas 
adaptações foram necessárias, 
mas a didática é exatamente igual a 
do CEIM, com as mesmas diretrizes 
pedagógicas, merenda e material 
didático.

SALTO DE CIMA 
VAI GANHAR NOVA 

ESCOLA MUNICIPAL

A Prefeitura de Extrema adquiriu um terreno de 29 mil 
m² para a criação de uma escola municipal no Bairro 
do Salto de Cima. A construção da unidade escolar 
envolverá um projeto inovador para o Município, com 
parceria entre a Secretaria de Educação e outras 
secretarias municipais, que buscarão a integração dos 
alunos com a natureza e o meio rural. Em breve, novas 
informações sobre o projeto serão divulgadas.

Escola vai integrar alunos com a natureza e o meio rural Unidade receberá aproximadamente 350 estudantes

O projeto do Centro de Educação Infantil Municipal 
(CEIM) do Bairro Ponte Nova (Cachoeira 3) já está na 
fase final, com estimativa de iniciar as obras no segundo 
semestre deste ano. A unidade terá cerca de 2mil m² 
de área construída e atenderá aproximadamente 350 
crianças. Além de oferer educação de qualidade, os 
CEIMs mantêm a tranquilidade de pais e mães que 
precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos.

FINALIZADO PROJETO 
ARQUITETÔNICO DO 
CEIM PONTE NOVA

Imóvel é alternativa temporária para atender de forma imediata a alta procura por vagas em creches
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QUASE TUDO PRONTO! CEIM DO TENENTES 
VAI RECEBER ATÉ 300 CRIANÇAS

O novo CEIM do Tenentes começa a funcionar em 
julho. O espaço tem capacidade para receber até 300 
crianças, num investimento de R$ 3 milhões. A entrega 
da nova escola vai resolver boa parte da demanda de 
vagas por creche em Extrema. Os CEIMs oferecem toda 
infraestrutura para que as crianças sejam bem atendidas 

enquanto os pais trabalham. Este será o segundo CEIM 
do Tenentes. Essa unidade, em especial, passou por 
diversos percalços porque parte foi financiada pelo 
Governo Federal e houve atrasos nos repasses. Com 
empenho da Prefeitura, agora finalmente a obra foestá 
sendo finalizada e vai beneficiar centenas de famílias. 

Centro de Educação Infantil Municipal foi construido ao custo de R$ 3 milhões; entrega vai resolver boa parte da demanda por vagas

Início das aulas: segundo semestre letivo de 2019
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ENCONTRO DE BANDAS EMOCIONA O PÚBLICO
O 27º Encontro de Bandas, realizado em maio, reuniu 
grande público e centenas de músicos de Extrema 
e dos municípios de Bom Repouso, Bueno Brandão, 
Campanha, Itamonte, Itanhandu, Machado, Perdões, 

Pouso Alto e Tocos do Moji. As apresentações 
aconteceram na Praça Presidente Vargas e tiveram 
como homenageado João Bonifácio, extremense e 
grande amante da música.
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CORPO DE BOMBEIROS RECEBE INVESTIMENTOS
A sede do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar 
de Extrema foi revitalizada e vem recebendo diversos 
investimentos da Prefeitura. Só neste ano, quando 
completa três anos de existência no município, o 
pelotão ganhou nova pintura, teve o gradil reformado 
e ganhou também a instalação de uma torre de 24 
metros de altura, objetivando melhoria na transmissão 

de dados, através de comunicações via internet. A 
Prefeitura também instalou novas placas indicativas 
de localização do quartel. De janeiro a abril, o Corpo 
de Bombeiros de Extrema já atendeu 1.142 casos de 
empenhos e está sempre pronto para atender e cuidar 
da população. 

Área de 9.000 m² foi doada integralmente pela Prefeitura de Extrema para a construção do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros

MAIS SEGURANÇA NOS
PARQUES MUNICIPAIS
Os parques municipais da Cachoeira do Salto e do 
Jaguari estão sendo fechados com gradis e alambrados. 
A delimitação com os terrenos vizinhos é importante 
para dar mais segurança aos frequentadores. Como 
os parques ficam próximos a Áreas de Preservação 
Permanente (APP), a equipe da Secretaria de Obras 
vai deixar algumas passagens livres para circulação 
de animais. No total, serão instalados 950 metros de 
alambrado e 480 metros de gradil. A previsão é que o 
serviço seja finallizado no segundo semestre.

Nova pintura e outras intervenções garantem manutenção do prédio Sinalização foi reforçada na Av. Nicolau Cesarino

ROSEIRA RECEBE 1ª 
EDIÇÃO DO TREM BÃO
O projeto Trem Bão teve sua primeira edição no dia 
18 de maio, na Roseira. A ação é uma parceria entre a 
Prefeitura e a Câmara Municipal, com intuito de levar 
diversão e prestação de serviços à comunidade. São 
oferecidos testes rápidos de saúde, corte de cabelo, 
brincadeiras para as crianças, apresentações especiais 
e a reprodução de filmes, por meio do Cinema Itinerante. 
Todas as ações são gratuitas. As próximas edições 
acontecem no Jardim Bela Vista (1/6), Vila Esperança 
(15/6), Mantiqueira (13/7) e Tenentes 1 e 2 (03/8).
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SEMINÁRIO TRAZ REFLEXÃO SOBRE ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS

Cerca de mil alunos entre o 7º e o 9º ano das escolas 
municipais e do SENAI de Extrema participaram do Dia de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. O objetivo foi orientar e promover o diálogo, 
alertar os jovens sobre os perigos que estão expostos e 
incentivar a denúncia em casos de suspeitas de abusos. 
O grupo de teatro Sobrado Verde encenou uma peça no 
Cine Teatro, que recebeu ainda palestra da Promotora de 
Justiça de Extrema, Dra. Rogéria Cristina Leme. 

Qualquer cidadão que observar comportamento estranho 
ou que tenha conhecimento de que alguma criança ou 
adolescente está sofrendo violência deve denunciar. As 
denúncias podem ser feitas através do Disque Direitos 
Humanos (disque 100), Disque Denúncia 181, polícias 
Militar e Civil, Ministério Público e Conselho Tutelar.

Peça “Não sou Alice. Sou Araceli” reconta a história da mais 
emblemática vítima de violência contra a criança no país

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Conselho Tutelar 
de Extrema (3435-2104) ou com a Secretaria de Assistência 
Social, que atende na Praça Olinto da Fonseca, 12, Centro, e 

pelo telefone 3435-5810. 
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MAIS COMODIDADE PARA O TRABALHADOR
Pensando no trabalhador que muitas vezes não têm 
tempo de acessar os serviços públicos no horário 
comercial durante a semana, a Prefeitura de Extrema 
criou o Horário de Trabalhador. 

Com o projeto, diversos serviços de saúde, assistência 
social e esporte são oferecidos em horários alternativos, 
de forma que o máximo de pessoas consiga usufruir. 
Confira os horários:

• UBS Mantiqueira: funciona até as 19h 
às quartas-feiras.

• UBS Salto, Juncal e Furnas: funcionam 
até às 19h às terças-feiras.

• Demais UBSs: funcionam até as 19h 
às segundas-feiras.

• Clínica de Odontologia: funciona todos 
os dias até as 21h, com exceção 
de quarta, que seu atendimento se 
encerra às 20h.

• Farmácia de Minas: funciona até as 
18h às segundas e terças-feiras.

• CAPS: funciona até as 19h toda 
segunda-feira.

• Atendimento especial a cada 15 dias, 
sempre às segundas-feiras, até as 19h.

São oferecidas diversas modalidades 
esportivas gratuitas fora do horário 
comercial, algumas indo até as 22h. Confira a 
programação no site da Prefeitura (extrema.
mg.gov.br)

 SAÚDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPORTE

PREFEITURA FORTALECE TRABALHO DAS 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

A Prefeitura de Extrema segue apoiando o trabalho 
desenvolvido pelas associações de moradores e 
iniciou a construção de mais três sedes: Tenentes, 
Pessegueiros e Mantiqueira. Em breve, serão iniciadas 
as obras da sede da Roseira. 

Extrema já possui sedes próprias das associações dos 
bairros Morbidelli, Vila Esperança, Jardim Bela Vista e, 
recentemente, foi inaugurada a Associação do Bairro 
Vila Rica, onde têm acontecido diversas atividades 
culturais, esportivas e sociais.

As associações de bairro têm sido grandes parceiras 
do Município no desenvolvimento de políticas públicas. 
Por meio dessas entidades, a Prefeitura pode conhecer 
e atender as demandas específicas de cada localidade. 

O diálogo com as associações de moradores 
constituídas é um importante instrumento de gestão 
participativa. Associação da Vila Rica foi entregue em meados de 2018



12

PRESERVAR O PASSADO, CONSTRUIR O FUTURO

O Acervo Digital Regional de Extrema quer reunir e 
preservar as histórias dos lugares e, consequentemente, 
das famílias, das igrejas, das escolas e das organizações. 

Por isso, a Secretaria de Cultura, em parceria com a 
Câmara Municipal, iniciou uma campanha convidando 
pessoas a cederem fotografias antigas de Extrema.

Fotografias cedidas por moradores ajudam a manter memórias do Acervo Digital

Fotografia enviada por Ana Maria Evangelista Cardoso, a primeira 
moradora a participar da campanha, retrata membros da Família 
Evangelista Cardoso, nos Forjos, em 1918

Adolpho Bertolotti enviou foto do Hotel Mineiro, no final do séc. XIX; 
local era de propriedade de Alexandre Bertolotti e ficava onde é hoje a 
esquina das ruas Nenê e Governador Valadares

Até agora, o projeto conta com mais de 2 mil documen-
tos, como jornais, cartazes, partituras, livros históricos 
da Câmara, aquarelas e fotografias. Se você tem ou
conhece alguém que tenha fotos antigas, colabore 
com a criação do acervo. As imagens devem retratar 
momentos que marcaram a memória dos moradores 
de Extrema, como atos de devoção, momentos de la-

zer e trabalho, memórias da escola, conquistas, paisa-
gens, entre outros. As fotos podem ser entregues na 
Secretaria de Cultura, na Praça Presidente Vargas, 
100, de segunda a sexta, das 13h às 16h. Para mais 
informações, entre em contato com a Secretaria de 
Cultura pelo telefone (35) 3435-6066 ou pelo e-mail
historiaecultura@extrema.mg.gov.br. 

FESCANPE: MAIS UMA TRADIÇÃO 
RESGATADA

Estão abertas, até o dia 14 de junho, as inscrições para o 
15º Festival da Canção Popular de Extrema (FESCANPE), 
realizado pela Secretaria de Cultura. O festival, que faz parte 
da programação do 10º Festival de Inverno de Extrema, 
acontece nos dias 19 e 20 de julho, a partir das 20h30, 
no Parque Municipal de Eventos. O evento busca reunir 
artistas locais e de todo o Brasil, promovendo o intercâmbio 
artístico-cultural e revelando novos talentos da música 
popular brasileira.

As inscrições devem ser realizadas somente pela internet, 
na página do FESCANPE (extrema.mg.gov.br/fescanpe). 
Para participar, é preciso que o autor ou grupo apresente 
música de composição própria.

Entre todas as músicas inscritas, serão selecionadas 25 
composições para se apresentarem no festival. As duas 
melhores canções da fase local, votadas pelo júri do 
festival, também se apresentarão na etapa nacional.

As duas etapas contarão com premiações em dinheiro, 
totalizando R$ 25 mil em prêmios. Os resultados serão 
anunciados por um júri especializado ao final das 
apresentações.
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Os skatistas de Extrema ganharão uma nova pista,  
mais moderna e que poderá receber campeonatos e 
eventos. Essa é uma demanda antiga dos praticantes da 
modalidade e que em breve sairá do papel. A nova pista 
de Skate Plaza, que terá quatro módulos, totalizando 
425 m², será construída próximo à atual pista, no 
Parque Municipal de Eventos. As duas estruturas serão 

interligadas. A atual Administração vem fomentando 
o esporte de diversas naturezas. O objetivo é investir 
na qualidade de vida dos extremenses por meio do 
esporte, não poupando esforços, seja em estrutura 
física, seja em competições, campeonatos, atividades, 
aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas e a 
realização de eventos.

FALA, SKATISTA!
“A pista será muito importante, pois atrairá um 
público maior, mais pessoas vão ver a pista e 
talvez até se interessar em aprender a andar. 
E Extrema, sendo uma cidade bem próxima 
de São Paulo, atrairá mais skatistas de fora. E 
também não vamos precisar sair de Extrema 
para outras cidades para andar em uma pista 
boa, pois teremos uma aqui.”

Paulo Sérgio

“O skate em Extrema é muito forte, somos muito 
bem reconhecidos fora daqui. A construção da 
Skate Plaza pode chamar a atenção de grandes 
marcas, podendo trazer skatistas de fora, 
aumentando mais nossa visibilidade, apoio de 
marcas aos skatistas de Extrema e até mesmo 
investimentos na cidade.”

Rafael Gomes

PARQUE DE 
EVENTOS TERÁ 

PISTA DE 
SKATE PLAZA
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Vila Romana recebeu 1.800 metros de 
asfaltamento, além de drenagem e novas guias

Godoi: A Estrada Municipal João Cardoso de Lima recebeu 
drenagem e 1.084 metros foram pavimentados, o trabalho está 
em andamento, no final totalizará 2.500 metros de asfaltamento

Sede do premiado Conservador das Águas ganhou um novo 
galpão para armazenagem de materiais

Furnas recebeu 1.600 metros de asfaltamento

Demanda antiga dos caminhoneiros, pátio de carretas em 
construção na Nicolau Cesarino, próximo à Fernão Dias

Trecho de bifurcação do Salto até a Vila dos Forjos foi pavimentado 
recentemente e recebeu instalação de 47 luminárias
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Construção de guard rail no Cachoeira 3, Bairro Ponte NovaInício das obras da Associação de Moradores do Pessegueiros

EMETI CELSO PÓ É REVITALIZADA

Manutenção ocorre em toda a escola

A Escola Municipal de Educação em 
Tempo Integral (EMETI) Prof. Celso 
Luís Ferreira Pó está de cara nova. 
Toda a fachada da escola da Vila 
Esperança está mudando de cor. O 
que era amarelo, agora será verde. 
Os corredores, as salas e o pátio 
receberam pintura branca com 
detalhes em azuis. Foram instaladas 
ainda cortinas para deixar os 
ambientes mais aconchegantes. 
A quadra também passou por 
retoques na pintura, especialmente 
para os jogos do JEMG, mas as 
benfeitorias serão usufruídas por 
todos os alunos, professores e 
funcionários.

Quadra poliesportiva foi restaurada Pintura também foi feita na área interna

Fachada da escola recebeu nova pintura, com destaque para a cor verde




