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10º FESTIVAL DE INVERNO MOVIMENTA A 
CULTURA E FOMENTA O EMPREGO E A RENDA

Julho é o mês de férias escolares, inverno e muitas 
atrações culturais. Uma união perfeita de diversão, 
emprego e renda. Isto porque o inverno é a alta 
temporada do Turismo no Sul de Minas e, para tornar 
Extrema ainda mais atrativa, caprichamos no 
Festival de Inverno, que chega à sua 10ª edição com 
inúmeras atrações.

Extrema investe cada vez mais no Turismo 
como alternativa para muitos empreendedores e 
profissionais. Para se ter uma ideia, entre janeiro de 
2017 e abril de 2018, foram admitidos 155 cozinheiros, 
65 garçons, 32 camareiras e 23 recepcionistas de 
hotel, segundo os números do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED).

E o Festival de Inverno vem há 10 anos fortalecendo o 
Turismo, ofertando cultura, valorizando as tradições 
e trazendo alegria e diversão para moradores e 
turistas.

Confira a programação em nossa contracapa e 
aproveite ao máximo cada festa, afinal, foram feitas 
para você.
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EXTREMA MAIS SEGURA: PREFEITURA INVESTE 
QUASE R$ 1 MILHÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
PM e Polícia Civil receberão viaturas, armamentos, munições, coletes e mobiliário

A Prefeitura de Extrema vai investir 
quase R$ 1 milhão na segurança 
pública, por meio da compra de viaturas, 
armamentos e munições para as 
polícias Militar e Civil. A aquisição será 
feita por meio de convênio assinado 
com as forças policiais e autorizado 
pela Câmara. 

Mesmo que a segurança pública seja 
dever do Estado e mesmo com a 
redução dos índices de criminalidade 
violenta no Município no ano passado, 
a Prefeitura, em vez de fechar os 
olhos para a questão, vai ampliar os 
investimentos públicos. O objetivo 

é garantir que o Município continue 
sendo reconhecido pela qualidade de 
vida que oferece à sua população.

Para a Polícia Militar, que faz o trabalho 
ostensivo nas ruas, serão doadas cinco 
novas viaturas, 30 coletes à prova de 
bala, 50 armas de fogo e mais de 5 mil 
munições, totalizando investimentos 
de R$ 657.973,59.
Já para a Polícia Civil, responsável 
pela investigação de crimes, serão 
doados quatro veículos, um armário 
cofre, além de um sistema de alarmes, 
totalizando R$ 255.406,00.

Os investimentos vão reforçar a 
segurança em Extrema, que já é uma 
das cidades mais seguras de Minas. Os 
números provam isso: o 59° Batalhão 
de Polícia Militar, sediado na cidade, 
alcançou o 1° lugar no ranking da 
diminuição da criminalidade violenta 
entre as 87 Unidades de Execução 
Operacional (UEOps) do Estado, 
em 2018. No Município, os índices 
apontam uma redução de 53% da 
criminalidade violenta.

Polícia Militar será contemplada com uma caminhonete 4x4, quatro peruas, além de 30 coletes, 50 fuzis e milhares de munições

O 59º Batalhão da Policia Militar também ganhará uma 
nova sede, custeada pela Prefeitura de Extrema. A unidade 
será construída ao lado da Praça dos Três Poderes, no 
Bairro Ponte Nova, onde já estão sediados os prédios 
Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fórum. 

A construção é importante para a cidade, uma vez que o 
batalhão terá uma infraestrutura melhor, já preparada para 
receber mais policiais e, assim, o comando local da PM 
poderá requerer mais efetivo para o Município.

MUNICÍPIO TAMBÉM 
VAI CUSTEAR NOVO 

BATALHÃO DA PM

Nova sede do 59º Batalhão será construída no Bairro Ponte Nova
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CONHEÇA O NOVO CEIM DO TENENTES

O Bairro do Tenentes ganhou mais um presente da atual 
administração: o Centro de Educação Infantil Municipal 
(CEIM) “Professora Maria Aparecida de Almeida Moura”. As 
aulas serão iniciadas no dia 26 de julho, com infraestrutura 
completa para acolher e cuidar de 300 crianças, com idades 
de 4 meses a 5 anos. O novo CEIM possui dois berçários, 
duas salas de minimaternal, duas salas de maternal e quatro 
salas para turmas da pré-escola, além de um lactário, um 
parque na área externa e uma brinquedoteca.

Com investimento de R$ 3 milhões, nova unidade vai resolver boa parte 
da demanda de vagas por creche em Extrema

O CEIM funciona das 6h às 18h, na Rua João Batista, 390, Bairro dos Tenentes. Para mais informações, 
procure a Secretaria de Educação, pelo telefone: (35) 3435-6640 ou na Rua Capitão Germano, 128, Centro.

Pensando na alimentação 
adequada das crianças, todo 
CEIM possui um lactário, que é 
um espaço destinado à limpeza, 
esterilização, preparo e distribuição 
de mamadeiras, como também das 
frutas, sucos, gelatinas e bolos para 
cada criança de acordo com a idade 
e instrução da nutricionista.   
O acesso é restrito apenas as 
lactaristas, que são pessoas 
capacitadas para cuidar da 
alimentação dos seus filhos.

Você sabe o que é 
um lactário?

Como em todas as instituições de ensino de Extrema, o CEIM 
do Tenentes tem a mesma estrutura em seu atendimento, 
oferecendo alimentação de qualidade, materiais didáticos 
atualizados e profissionais capacitados. Famílias que moram 
no bairro têm preferência nas vagas. Aliás, crianças residentes 
no Tenentes e que estão em CEIMs em outras localidades 
poderão ser remanejadas, conforme o interesse dos pais. 
Também serão verificadas as listas de espera dos CEIMs para 
serem ofertadas algumas vagas, a depender da demanda. 
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ÁRVORES PASSAM POR TOMOGRAFIA
A reforma das praças centrais fez com que, pela primeira vez 
em Extrema, por indicação dos profissionais vinculados ao 
“Projeto Praça”, fossem realizados exames de tomografia 
nas árvores para determinar a necessidade de corte. 

O exame mapeia o interior da árvore e suas raízes e detecta 
problemas estruturais no tronco e possível contaminação 
por parte de fungos e parasitas, que podem provocar a 
queda de galhos e da árvore inteira.

Havia preocupação de que as raízes das árvores ao lado do 
Santuário de Santa Rita estivessem crescendo embaixo da 
igreja, mas os exames revelaram que elas estão saudáveis 
e não comprometem a construção. Portanto, a reforma vai 

REVITALIZAÇÃO DA 
CORONEL SIMEÃO 
ENTRA NA RETA FINAL
A Praça Coronel Simeão está nos últimos detalhes de sua 
reforma. Foi realizada a limpeza dos canteiros, retirando 
restos de entulho e material de construção. Serão utilizados 
aproximadamente 50m³ de terra vegetal, que serão a base 
para o plantio de diferentes espécies ornamentais. Também 
serão plantadas quatro árvores naturais da nossa flora: duas 
Mirindiba Rosa e duas Pau-Cigarra.

COMEÇAM AS 
OBRAS NA PRAÇA 
PRESIDENTE VARGAS
A Praça Presidente Vargas, na parte da frente à Igreja de 
Santa Rita, está fechada para dar continuidade às reformas 
das praças centrais. O local vai ganhar ares de praça de 
interior, com grandes canteiros e uma linda fonte, cuja 
escultura será uma homenagem ao projeto Conservador 
das Águas, tornando-se um espaço acolhedor para as 
pessoas que passam por ela.

Tecnologia alemã usa sensores ligados a um software de computador para detectar a saúde das árvores e avaliar necessidade de corte

Parte da frente da Pres. Vargas já foi fechada para as reformas Coronel Simeão já está quase pronta para ser ocupada de novo

manter essas árvores. Já as espécies doentes terão que 
ser removidas.

A realização da tomografia ficou sob a responsabilidade 
do engenheiro agrônomo Demóstenes Ferreira da Silva 
Filho, especialista em silvicultura urbana e professor em 
Ciências Florestais da Universidade de São Paulo. 

“Primeiro observamos o exterior da árvore para constatar 
comprometimento na madeira, como buracos causados 
por broca ou reprodução de fungos”, explica. Numa etapa 
posterior, sensores ligados a um software de computador 
foram usados para detectar a saúde da árvore.
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20/07
manhã e tarde - Poliesportivo e Avenida 
da Saudade

21/07
manhã - Juncal (Bar da Lúcia)
tarde - Jardim (Igreja São Pedro)

22/07
manhã - Tenentes (Rancho Montana)

23/07
manhã - Tenentes (Mercado Marçal)
tarde - Pessegueiro (Associação)

24/7
manhã - Morro Grande (Batucada)

25/07
manhã - Pessegueiro (Assembleia de 
Deus - Ilha)
tarde - Pessegueiro (ponto de ônibus 
Divisa)

26/07
manhã - São Brás (Mundo Colorido)

27/07
manhã - Jardim (Casa da Lavoura)
tarde - Rodeio (Restaurante do Luiz)

28/07
manhã - Pessegueiro (Rei da Bisteca)
tarde - Pessegueiro (PSF)

29/07
manhã - Roseira (Bar Xandão)
tarde - Roseira (Parada 10) e Bela Vista 
(PSF)

30/07
manhã - Roseira 1
tarde - Roseira 2 e Morro Grande 
(Condomínio Itamaraty)

31/07
manhã - São Brás (Agrupecuária Bráulio)
tarde - São Brás (igreja) e Barreiro 
(Extrema Fogos)

01/08
manhã - Furnas (Placa divisa)
tarde - Godoi (Horácio Cândido) e Morro 
Grande (Condomínio Itamaraty)

02/08 
manhã - Godoi (Monte Sasha)
tarde - Roseira (Pesqueiro Campeão) e 
Ponte Nova (Haras)

03/08
manhã - Tenentes 1
tarde - Tenentes 2

04/08
manhã - Roseira (PSF)
tarde - Salto (Bar da Preta)

05/08
manhã - Matão (Muro de pedra)
tarde - Godoi (Mercadinho Cardoso) e 
Cachoeira 2 (Pracinha)

06/08
manhã - Salto de Baixo (Caldo de cana)
tarde - Salto do Meio (Apiário) e Vila Rica 
(Associação)

07/08
manhã - Forjos (Ponto de ônibus)
tarde - Lajes (Orfanato) e Ponte Alta 
(Posto Ipiranga)

08/08
manhã - Furnas (PSF)
tarde - Fisgão (Bar do Matilda) e Parque 
dos Pássaros (Mercado Tetra)

09/08
manhã - Fisgão (Loteamento Pérola)
tarde - Fisgão (Campo)

10/08
manhã - Sertão dos Lopes (Bar da 
sinuca)
tarde - Mantiqueira (PSF)

11/08
manhã - Salto (PSF)
tarde - Bela Vista (PSF)
12/08
manhã - São Cristóvão (PSF)
tarde - Morbidelli (Associação) e Agenor 
(Pracinha)

13/08
manhã - Morbidelli (Praça Japão)
tarde - Morbidelli (Restaurante Casarão) 
e Lavapés (PSF)

14/08
manhã - Parque de Eventos
tarde - Morbidelli (Praça Itália) e Parque 
de Eventos

15/08
manhã - Bela Vista (PSF)
tarde - Centro (Bosque)

17/08
manhã - Vila Esperança (Mercado Reis)
tarde - Vila Esperança (Quadra)

18/08
manhã - Furnas (Zé Gomes)
tarde - Furnas (Divisa)
 
24/08
manhã - Godoi (PSF)
tarde - Godoi (Pesqueiro da Rosilda)

25/08
manhã - Salto (Campo do Josman)
tarde - Forjos (PSF)

31/08
manhã - Tenentes 3
tarde - Tenentes 4

01/09
manhã - Poliesportivo e Avenida da 
Saudade
tarde - Poliesportivo e Avenida da 
Saudade

07/09
manhã - Tenentes (Campo do Josman)
tarde - São Brás (Brazinho) 

08/09
manhã - Salto do Meio (Bar da Jacira)
tarde - Sertão dos Lopes/Jardim/Juncal 

Quem ama seu bichinho, seja ele cachorro ou gato, sabe o 
quanto é importante vaciná-lo contra a raiva. A campanha 
de vacinação começa no dia 20 de julho em Extrema. As 
aplicações são gratuitas, e a Prefeitura preparou um amplo 
cronograma para que toda a cidade seja atendida. Fique atento 
ao calendário para saber quando a equipe de zoonoses estará 
por perto. 

Devem ser vacinados animais com idade superior a 3 meses. 
Eles devem ser levados aos pontos de vacinação contidos 
em guias, coleiras ou caixas de transporte por pessoas com 
capacidade física para contê-los. Cães bravos devem ser 
levados com focinheiras e gatos ariscos, com toalhas ou 
fronhas de travesseiro, que ajudam a evitar arranhões durante 
a aplicação.

CAMPANHA ANTIRRÁBICA: VACINE SEU CÃO E GATO

Manhã: 9h às 11h30  |  Tarde: 14h às 16h30  |  Para mais informações, ligue (35) 3435-2849 ou 3435-6245

CRONOGRAMA DEVACINAÇÃO CONTRA A RAIVA | 2019
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Em parceria com o Conservador das Águas, a Secretaria 
de Saúde iniciará o projeto Farmácia Viva, que tem 
como objetivo unir o conhecimento popular, tradicional e 
científico, trazendo o cultivo de plantas medicinais para 
os pacientes que utilizam os serviços de saúde da cidade. 

O terreno onde hoje está localizada a UBS do Salto 
passará por análise para que sejam plantadas mudas 
destinadas à produção de chás para pacientes. As 
plantas serão doadas in natura, sob prescrição médica.

Entre as plantas que devem fazer parte do projeto 
estão guaco, erva cidreira, hortelã, melissa, camomila, 
manjericão, sálvia, carqueja, erva doce, além de pés de 
limão e de laranja.

Esse projeto, que já é implantado em outras cidades, traz 
diversos benefícios para a população, como a ampliação 
das opções terapêuticas, a consciência ambiental e o 
uso sustentável da terra, além de aumentar o campo 
de pesquisa da cidade.

PLANTAS MEDICINAIS SERÃO USADAS COMO 
TRATAMENTO AUXILIAR NO SERVIÇO PÚBLICO

Projeto Farmácia Viva já é realizado em outros municípios e será iniciado em Extrema

Proposta éque a horta seja construída em formato de mandala; projeto tem previsão de ser iniciado ainda no segundo semestre

 BELA VISTA VAI GANHAR NOVA ESCOLA, E A 
ATUAL  SERÁ TRANSFORMADA EM CEIM

Educação é um dos focos da atual Administração, que 
trabalha para adequar a demanda crescente por vagas em 
creches e escolas no Município. Prova disso são os projetos 
de construção de novas escolas nos bairro Jardim Bela 
Vista e Salto. Ambos os projetos estão sendo estudados 
pela administração.

No Jardim Bela Vista, será construída uma nova unidade 
escolar com capacidade para 450 alunos, sendo que a 
atual Escola Padre Adolfo Fabbri, após os devidos estudos, 
reformas e adequações, será transformada em um CEIM.

No Bairro do Salto, a proposta é fazer uma Escola Agrícola 
modelo com quadra poliesportiva coberta em tamanho 
oficial e espaço turístico – estes dois últimos serão 
utilizados também pela comunidade local.

Terreno onde será construída nova escola do Bela Vista
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Asfaltamento no Bairro do Godoi

Melhorias no Salto de Baixo, com drenagem (300m de tubulação) e pavimentação 
(400m de asfalto)

Nova caixa d’água foi construída para atender ao Pronto Socorro e ao novo 
hospital, que está sendo construído ao lado

Obra de drenagem no Distrito Industrial do Pessegueiros, onde foram feitos 350 metros de galeria para captação de água pluvial. No local, também serão 
construídas guias e sarjetas, num investimento de aproximadamente R$ 80 mil.

Pavimentação asfáltica na via de acesso aos bairros do Godoi e 
Cachoeira III

Fechamento do subsolo da Casa de Minas.
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

NOVAS VAGAS DE CURTA DURAÇÃO SERÃO CRIADAS

Associação da Mantiqueira

Em breve, mais 30 vagas de 
estacionamento de curta duração 
serão criadas no entorno do Centro 
e próximo ao Bairro Vila Esperança, 
totalizando 56 vagas desse tipo 
em Extrema. Nesses espaços, os 
veículos (exceto motocicletas) podem 
estacionar por 15 minutos, sem custo, 
desde que estejam com o pisca-alerta 
ligado. A fiscalização é feita pela 
Polícia Militar, e o motorista que estiver 
em desobediência com a sinalização 
receberá multa de infração grave e 
terá seu veículo removido.

Foram iniciadas as obras das associações de moradores de três bairros: Tenentes, Mantiqueira e Pessegueiros. 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.

Rua Governador Valadares (8 vagas)

Rua Tiradentes (4 vagas)

Avenida Brasil (2 vagas)

Rua Bragança (4 vagas)

Rua Cel. Ant. Cardoso Pinto (2 vagas)

Rua João Mendes (4 vagas)

Rua Mauri Bueno de Andrade (2 vagas)

Rua Ver. José de Oliveira (2 vagas)

Rua União Soviética (2 vagas)

ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO COMEÇAM A SER CONSTRUÍDAS

Associação do Tenentes

Associação do Pessegueiros, que também vai receber uma quadra poliesportiva para uso da comunidade local
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A Prefeitura de Extrema entregou mais uma obra 
grandiosa, que vai beneficiar milhares de pessoas 
e melhorar o trânsito da cidade. A Avenida José 
Marques de Oliveira Neto, que liga a Avenida Lavapés 
à Rua Pau Brasil, foi aberta aos veículos e agora é mais 
uma opção aos motoristas que acessam a região do 
Bairro Vila Rica. 

Foram implantados 250 metros de asfalto em duas 
pistas com 8 metros de largura e amplas calçadas. 
Outros 110 metros da Rua Pau Brasil que faz a 
ligação com a nova avenida foram recapeados. A 
iluminação de todo o trecho foi feita com lâmpadas 
de LED, o que gera maior eficiência energética e 
menor custo aos cofres públicos. A obra custou 
cerca de R$ 2,5 milhões.

NOVA AVENIDA É 
ENTREGUE PARA 

A POPULAÇÃO

Nascido em Extrema, em 1942, José Marques de 
Oliveira Neto foi  notável por seu bom coração. 
Construindo sua família no Bairro do Tenentes Rural, 
sempre ajudou o mais próximo e não media esforços 
para agradar seus familiares e amigos. José Marques 
também amava os animais, cuidando e fazendo tudo 
o que fosse necessário para que vivessem bem. O 
homenageado morreu no dia 30 de abril de 2016, 
vivendo seus últimos anos no Bairro Vila Rica. 

Os benefícios da avenida foram inúmeros, 
principalmente para o trânsito. Em questão de 
segurança também melhorou, eles colocaram 
bastante iluminação e também bastante 
sinalização. 

ELEN APARECIDA MILONI ZINGARI ROSA

Para mim, a avenida valoriza mais o meu 
comércio, valoriza mais a minha propriedade 
e meu bairro, porque antes estava muito 
escuro, muito largado. Agora está bem 
iluminado à noite.

MARCELO JOSÉ DE ALENCAR

Para a gente, que é da madeireira, foi 
essencial, porque estamos em um 
lugarzinho bem escondido, de pouco 
acesso. O meu comércio aqui ficou visível 
para todo mundo. Eu creio que meus 
clientes vão aumentar, porque agora ele 
está sendo mais visto. 
WILLIAM JÚNIOR DA ROSA

Valorizou mais o barro, ficou muito mais 
seguro e ficou muito mais fácil pra chegar 
até a outra avenida. 
VÂNIA MARQUES DA SILVA E FRANCISCO 
DA SILVA

Vai melhorar a vida do condutor que 
vai para a faculdade. A rede de esgoto 
também ampliou, então foi uma coisa boa. 
Eu nasci e cresci aqui e, nessa parte, era 
um matagal, então, hoje ficou mais amplo. 
Ficou mais fácil o acesso ao bairro.
PABLO ROBSON

Essa avenida é ótima. Eu já sou 
aposentado e fico aqui o dia inteiro 
andando de bicicleta. Gosto de ficar vendo 
eles fazerem os serviços e eu fico feliz, 
porque isso aqui é o futuro para os meus 
netos, para os meus filhos. 
PEDRO NAZÁRIO DE OLIVEIRA

Via vai facilitar o acesso ao Bairro Vila Rica, melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança do entorno

AS 
CALÇADAS 

SERÃO 
IMPLANTADAS 

EM BREVE
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EQUIPE DE ÁREAS VERDES TRABALHA PARA 
DEIXAR EXTREMA AINDA MAIS BELA

Extrema já é uma cidade linda, mas com uma forcinha da equipe de Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente, o 
Município fica ainda mais bonito para os moradores e para os visitantes. Durante os meses de maio e junho, a Prefeitura 
realizou a revitalização de jardins na Av. Nicolau Cesarino, nos canteiros do Portal Norte e na fachada do prédio do CEIM do 
Tenentes, inaugurado em julho. Nos projetos paisagísticos, foram utilizadas espécies com flores ou folhas coloridas com o 
objetivo de criar maior contraste.

PARQUES MUNICIPAIS RECEBEM MELHORIAS
Nos primeiros cinco meses do ano, a Secretaria de Turismo investiu em melhorias e manutenções nos jardins, decks, 
pontes, estacionamentos, acesso e sinalização dos parques municipais da Cachoeira do Jaguari e da Cachoeira do Salto. 
Eles estão entre os pontos mais visitados de Extrema. Apenas no mês de maio, quase 12 mil visitantes passaram pelos 
dois locais.
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EXPOSIÇÃO DE CAVALOS FOI UM SUCESSO
A 2ª Exposição de Cavalos Mangalarga Marchador, realizada 
em Extrema de 4 a 9 de junho, continua recebendo elogios 
de criadores e profissionais do ramo. A infraestrutura 
montada pela Prefeitura no Parque de Eventos garantiu 
conforto e segurança para causar uma boa impressão nos 
participantes. Além das provas, a programação contou com o 

1º Leilão Oficial de Animais. Para o encerramento do evento, 
houve apresentação do Poeirão e Copa Cidade, provas 
não oficiais que funcionam como uma categoria amadora.  
No total, foram 251 animais inscritos para esta edição do 
evento, sendo 151 para a exposição, 60 para Copa Cidade e 
40 para o leilão.
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Jardim Bela Vista - aula na sede da Associação 
de Bairro (Rua Benedito Zingari, 557), segundas e 
quintas, às 19h40.

Juncal - aulas na quadra da E.E. Alfredo Olivotti, 
terças e quintas, às 19h20.

Lavapés - aulas na quadra do bairro (em frente ao 
antigo Posto de Saúde), terças e quintas, às 19h.

Mantiqueira - aulas na quadra do bairro (Rua Luiz 
Valentini), segundas e sextas, às 18h.

Salto de Cima - aulas acontecem na quadra da E.M. 
Alcebíades Gilli, quartas, às 18h, e sextas, às 19h30.

Tenentes - aulas na quadra da E.M. José Sebatião 
Morbidelli, quartas e sextas, às 19h30.

Vila Esperança - aulas na quadra do bairro (mini 
ginásio), terças e quintas, às 19h.

Vila Rica - aulas na sede da Associação de Bairro 
(Rua Benedito José de Toledo, s/nº), segunda e 
quinta, às 19h.

Zumba nos bairrosMAIS ATIVIDADE FÍSICA
A Secretaria de Assistência Social deu início às aulas de zumba 
no Jardim Bela Vista. Com a novidade, agora são pelo menos 
7 os bairros que recebem as aulas gratuitas, que colaboram 
para a melhora da saúde da população. Para participar, não 
precisa saber dançar, pois as músicas e coreografias são 
fáceis de serem seguidas. As aulas são abertas ao público e 
fazem parte do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF), promovido pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS).

A zumba é inspirada na dança latina que, além de queimar as 
calorias, tem vários benefícios como melhora da coordenação 
motora, reflexos e equilíbrio. A modalidade ajuda a fortalecer 
a musculatura, e seu ritmo acelerado estimula o sistema 
cardiovascular.

Aula inaugural no Jardim Bela Vista ocorreu no dia 3 de junho
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FESCANPE RESGATA TRADIÇÃO DOS FESTIVAIS

A Prefeitura de Extrema dá mais uma demonstração de que 
busca resgatar as tradições que se perderam ao longo do 
tempo no município e volta a promover o Festival da Canção 
Popular de Extrema (Fescanpe). A 15ª edição do evento 
acontece nos dias 19 e 20 de julho, com as etapas local e 
nacional, respectivamente, no Parque Municipal de Eventos. 
O evento é gratuito e faz parte da programação do 10º 
Festival de Inverno de Extrema.

A última edição do Fescanpe ocorreu em 2008. A primeira, 
foi organizada em 1982 pela direção e pelos alunos da 
então Escola Municipal José Alves. Naquela época, eles 
se juntaram para resgatar os antigos festivais, inspirados 
especialmente no Festival Estudantil da Canção e da 
Poesia, organizado dez anos antes por professores do 
então Ginásio Estadual de Extrema (atual Escola Estadual 
Alfredo Olivotti).

15ª edição do evento que agitava a população na década de 80 será realizada em julho

Recortes do jornal Folha Extremense de 1991 comprovam a grandiosidade do Fescanpe, que, naquele ano, chegava à 10ª edição

No site da Prefeitura de Extrema, extrema.mg.gov.br, você encontra vídeos com depoimentos 
de quem viveu as edições anteriores do Fescanpe

O encerramento do Fescanpe, no dia 20 de julho, será especial, 
com o show Encontro Marcado, que reúne Sá & Guarabyra, 14 Bis 
e Flávio Venturini, cantando e tocando sucessos e parcerias que 
marcaram gerações. 

A dupla Sá & Guarabyra, aliás, tem uma relação histórica com o 
festival em Extrema. Na 7º edição, em 1991, os músicos cantaram 
seus sucessos no show de encerramento. 

SÁ & GUARABYRA, 14 BIS E FLÁVIO VENTURINI 
SE APRESENTAM NO ENCERRAMENTO
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UMA NOITE PARA FICAR NA MEMÓRIA! 
A Orquestra Sinfônica de Extrema presenteou os 
casais em plena noite do Dia dos Namorados. Em uma 
apresentação especial no Cine Teatro Municipal, foram 
executadas obras de diversos compositores, além da 
apresentação de solistas no saxofone, clarineta, piano e 
contrabaixo. 

A participação especial ficou por conta do Coral Municipal, 
do Coral Experimental e do Grupo de Canto Popular Sol na 
Boca.Na oportunidade, foram sorteados brindes ao público. 
A Orquestra Sinfônica de Extrema conta com 50 músicos e 
faz parte do projeto do município Música para Todos.

BLITZ BUSCA ATRAIR 
NOVOS TURISTAS

A Secretaria de Turismo promoveu, durante o feriado de 
Corpus Christi, campanhas de ativação que compõem 
uma das etapas do Live Marketing, ação proposta pelo 
Plano de Marketing Turístico do Município. As blitze 
com abordagem direta aos potenciais turistas foram 
realizadas em restaurantes das rodovias Dom Pedro, 
Fernão Dias e Bandeirantes, por onde passam muitos 
turistas, que foram convidados a conhecer Extrema.

“O projeto começou em 2013, com uma equipe de professores, que foram chamando os 
alunos. Apareceram alguns músicos que já sabiam e outros que não. Fomos formando isso 
do zero. Começamos a orquestra com cerca de 12 alunos, somando com os professores. Ao 
longo desses 6 anos o projeto foi crescendo, foram aparecendo outros músicos da cidade, 
os alunos foram aprendendo, até a gente conseguir formar essa orquestra, que hoje tem 50 
músicos.”

CÁSSIO SIQUEIRA, 
regente da Orquestra Sinfônica de Extrema

“O primeiro concerto que eu vi 
pessoalmente de uma orquestra foi 
o da Sinfônica de Extrema. Quando 
eu escutei a orquestra tocando em 
pensei que queria fazer as pessoas 
sentirem aquilo que eu estava 
sentindo naquele momento. A partir 
daí, decidi entrar na orquestra.”

KAUÃ MENDES SANTIAGO, 
clarinetista

“Eu nasci desse projeto. Neste 
longo tempo que estou aqui, 
consegui uma grande evolução. É 
uma grande oportunidade que a 
Prefeitura está nos dando, porque, 
a partir dela, nós teremos novos 
músicos que irão levar o nome da 
cidade para fora.”

DAVIS VENTURA, 
contrabaixista

“A orquestra abriu uma visão 
para muitas coisas na vida da 
gente, tanto profissional quanto 
pessoal. É uma terapia. Não 
conseguimos viver mais sem a 
música.”

SAMIR MICHAEL CANAN, 
trompista

Formada por cerca de 50 músicos, a Orquestra Sinfônica de Extrema fez um concerto especial na noite do dia 12 de junho




