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Após um hiato de vários anos, Extrema voltou a ter 
seu tradicional Festival da Canção Popular, o querido 
Fescanpe. Até então vivo apenas na memória popular, 
o evento teve, em 2019, sua 15ª edição realizada pela 
atual Administração, que tem resgatado as tradições 
populares que fazem parte da história do Município. O 
público mostrou que realmente estava com saudade 
do festival e lotou o Parque de Eventos. 

E o Fescanpe mexe mesmo com a memória das 
pessoas. Não só do público, como também dos 
artistas que se apresentam. O cantor Sá, da dupla Sá & 
Guarabyra, uma das atrações da edição 2019,  contou 
que se lembrava de detalhes de quando esteve em 
Extrema, há quase 30 anos, durante o Fescanpe.

A população também pôde recordar os tempos áureos 
dos festivais da canção, que tiveram seu auge no fim 
dos anos 60. Eles possuíam um apelo similar a uma 
final de Copa do Mundo, tamanha a mobilização do 
povo, que vestia a camisa de seu cantor e torcia pela 
música preferida. 

Em Extrema não era diferente. Por aqui, a história do 
Fescanpe está relacionada ao Festival Estudantil da 
Canção e da Poesia, que foi organizado pela primeira 
vez em 1972, por professores do então Ginásio Estadual 
de Extrema (atual E. E. Alfredo Olivotti). 

Em 1982, dez anos depois, a direção e alunos da então 
Escola Municipal José Alves resgataram os festivais. 
Nascia ali o Festival da Canção Popular de Extrema, que 
provou, na edição 2019, que a música ainda mantém a 
função de entreter, emocionar e levar cultura de forma 
gratuita para a população.

Que venham mais edições!

editorial

RESGATE DE TRADIÇÕES DA NOSSA HISTÓRIA

leia mais na página 12
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PROJETO ‘MÃES DE EXTREMA’ VAI OFERECER 
TESTE DA ORELHINHA AOS RECÉM-NASCIDOS

Exame será gratuito para o neném desde as 48 horas de vida até o 15º dia, 
fazendo parte da triagem auditiva neonatal

A Prefeitura vai implantar, em setembro, o projeto “Mães 
de Extrema”, que reforça a importância do pré-natal para 
a gestante e para o bebê. O projeto, que vai acompanhar 
as mulheres desde o momento da decisão da gravidez 
até os 2 anos de vida da criança, vai oferecer, entre outros 
serviços, o teste da orelhinha, um importante exame que 
pode detectar possíveis deficiências auditivas no recém-
-nascido. 

Feito com aparelhos próprios, que emitem estímulos 
sonoros indolores para a criança, o exame será 
acompanhado por uma fonoaudióloga. O teste da orelhinha 
começará a ser feito nas UBSs Ponte Nova e Lavapés, às 
segundas, no período da tarde. As mulheres que acabaram 
de virar mamães já receberam a orientação do teste na 
maternidade. 

O projeto “Mães de Extrema” terá atividades em grupos e 
atenderá gestantes, mulheres em planejamento familiar, 
pré-natal paterno, mulheres em fase de amamentação e 
puérperas (até 45 dias após o parto).

a partir de setembro

O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE EM 
EXTREMA ATENDE, EM MÉDIA, 150 

GESTANTES POR MÊS, COM UM 
TOTAL DE 50 PARTOS MENSAIS. 
CERCA DE 91% DAS GESTANTES 

FAZEM O ACOMPANHAMENTO 
MÍNIMO DE SETE CONSULTAS DE 

PRÉ-NATAL. 
Para ofertar o exame, a Prefeitura investiu mais de R$ 33 mil na compra de 
aparelhos de alta tecnologia.

NOVA UBS SERÁ 
CONSTRUÍDA NO 
BAIRRO VILA RICA

mais saúde para a população

O Bairro da Vila Rica receberá uma nova Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para atender à comunidade local. Localizada na 
rua das Araucárias, proxima à Escola Municipal Padre Adolfo 
Fabri. Mantendo o padrão de construção implantado pela 
atual Administração, a nova UBS contará com 355 m² de área, 
com sala de consultório médico, enfermagem, odontológico e 
multidisciplinar, além de salas de vacinas, farmácia e um auditório. 

As UBSs são a porta de entrada preferencial do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos 
problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade 
de encaminhamento para outros serviços, como emergências e 
hospitais. Área onde unidade de saúde será construída já foi escolhida pela 

Prefeitura; prédio terá 355m² de área construída.
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CAMPANHA VISA IMUNIZAR POPULAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO E A FEBRE AMARELA

ação das esfs

Uma campanha lançada pelas Estratégias Saúde da 
Família (ESFs) chama toda a população de Extrema para 
atualizar o cartão de vacinação com doses da tríplice viral 
(sarampo, caxumba, rubéola) e contra a febre amarela. 

A doses fazem parte das vacinas de rotina e estão 
disponíveis em dois locais: na Sala de Imunização (Rua 
Presidente Kennedy, 355, Centro), de segunda a sexta, 
entre 7h30 e 16h45, com atendimento até 19h às quartas; 
e na ESF Ponte Nova (Rua Alameda Madri, 45, Ponte 
Nova), de segunda a sexta, entre 8h e 17h, sendo que às 
segundas-feiras o atendimento vai até as 19h. 

Por isso, é preciso atenção reforçada a todos os casos de 
febre e erupção cutânea, recomendando vigilância sensível 
para detecção precoce, notificação oportuna e reposta 
rápida à suspeita de sarampo, de maneira a assegurar a 
interrupção da circulação do vírus.

O sarampo é uma doença viral, de transmissão respiratória, 
sendo altamente contagiosa. Os sintomas geralmente 
aparecem de 7 a 18 dias pós-exposição a um caso e incluem 
febre, coriza, tosse, conjuntivite e manchas avermelhadas 
por todo o corpo. O vírus pode ser transmitido 5 dias antes 
e 5 dias após a erupção cutânea. O sarampo pode levar a 
complicações muito graves e, em alguns casos, à morte.

Como parte da ação, as ESFs passarão nas escolas e creches para verificar 
as cadernetas vacinais, orientando a comparecer à sala de vacina para 
aplicação das doses necessárias

Apesar da proximidade com São Paulo (zona endêmica), Extrema não tem casos de sarampo

NÃO EXISTEM CASOS NOTIFICADOS DE 
SARAMPO EM DE EXTREMA, PORÉM, 

DEVIDO À PROXIMIDADE COM O ESTADO 
DE SÃO PAULO (ZONA ENDÊMICA), A 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E A EQUIPE 
DE IMUNIZAÇÃO COLOCAM O MUNICÍPIO 

EM ALERTA.
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MAIS DE 7 MIL ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
RECEBEM UNIFORMES ESCOLARES

uniformes escolares

Em mais uma ação voltada para a Educação, a Prefeitura 
iniciou em 31 de julho de 2019 a entrega dos kits com os 
novos modelos de uniformes escolares, confeccionados para 
aproximadamente 7.500 alunos da rede municipal de ensino. 

A inovação deste ano está no fornecimento dos kits para os 
alunos que estão matriculados desde o minimaternal I (tamanho 
2) ao 9º ano e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Para o minimaternal I ao 5º ano o Kit será composto por: 02 
camisetas, 01 calça, 01 blusa, 01 shorts ou shorts-saia. Já para 
os alunos do 6º ano ao EJA, serão ofertadas 02 camisetas.

Com investimento de mais de R$ 900 mil, 32 mil peças serão 
entregues pela Prefeitura Municipal de Extrema. O uso dos 
uniformes trará benefícios para a comunidade escolar, pais 
e responsáveis pelos alunos, uma vez que gera segurança, 
praticidade e economia.
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NOVO CEIM JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO
Unidade tem estrutura para atender até 300 crianças entre 4 meses e 5 anos de idade

O Centro de Educação Infantil Mu-
nicipal (CEIM) Profª “Maria Apareci-
da de Almeida Moura”, localizado no 
Bairro do Tenentes, já está em fun-
cionamento. Esta é uma das grandes 
obras da atual Administração Muni-
cipal, que está atenta às demandas 
crescentes da população que depen-
de dos serviços públicos. 

O novo CEIM tem projeto arquite-
tônico moderno, conta com espa-
ço amplo e arejado e irá assegurar 
a tranquilidade de mães e pais que, 
para trabalhar, precisam deixar seus 
filhos na escola. A unidade, que tem 
capacidade de cuidar de até 300 
crianças entre 4 meses e 5 anos de 
idade, dispõe de dois berçários, duas 
salas de minimaternal, duas salas de 
maternal e quatro salas para turmas 
da pré-escola, além de lactário, brin-
quedoteca e parque na área externa.

Como em todas as instituições de 
ensino de Extrema, o CEIM do Bairro 
do Tenentes tem a mesma estrutura 
em seu atendimento, oferecendo ali-
mentação de qualidade, materiais di-
dáticos e profissionais capacitados, 
tudo para que as crianças sejam bem 
cuidadas.

obra Finalizada no tenentes

Com investimento de R$ 3 milhões e projeto arquitetônico do Governo Federal, o CEIM foi finalizado com recurso próprio da Prefeitura
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REFIS DÁ DESCONTO 
DE ATÉ 100% EM 
JUROS E MULTAS

ref inanciamento de dívidas

Contribuintes que tenham adquirido débitos com a Administra-
ção Municipal até 31 de dezembro de 2018 podem negociar a 
dívida por meio do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), lan-
çado pela Prefeitura de Extrema.  A negociação de dívidas e o 
termo de adesão deverão ser feitos até 31 de outubro de 2019. 

Podem aderir ao parcelamento pessoas com débitos inscritos 
em dívida ativa de IPTU, ISS, Alvará de Funcionamento, Contri-
buições de Melhoria e Débitos não Tributários.

As dívidas podem ser parceladas em até 60 (sessenta) vezes, 
sendo que o valor da parcela mensal não poderá ser inferior a 
R$ 59 para pessoa física, e R$ 250,75 para pessoa jurídica. Os 
descontos de multas e juros podem chegar até 100%. 

A Administração Municipal alerta que é mais vantajoso quitar o 
débito antes do protesto e da execução judicial, uma vez que, na 
esfera jurídica, todas as parcelas atrasadas são agrupadas em 
uma só dívida. Com isso, os juros serão maiores com a  atualiza-
ção monetária e as custas processuais.

PARA MAIS INFORMAÇÕES E PARA ADERIR 
AO REF IS, O CONTRIBUINTE DEVEDOR 
TERÁ QUE COMPARECER À GERÊNCIA 

DE FAZENDA,  NA SEDE DA PREFEITURA 
(AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES 

PINTO, 1624, PONTE NOVA), DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, DAS 13H ÀS 17H.
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Obras de drenagem acontecem por toda a cidade, como no caso do Bairro 
dos Forjos

Bairro das Posses recebe asfalto.

Ruas do Distrito Industrial do Pessegueiros recebem obras de drenagem, construção de guias e recebem asfaltamento. Obras vão beneficiar 
principalmente as empresas que se instalaram no local.

Estrada que liga o Tenentes ao São Brás recebe drenagem e asfalto em um 
trecho de 2km.

Bairro do Portal , onde foi construída uma escada hidráulica.
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Construção de ponte no Bairro do Juncal. Início da construção de quadra poliesportiva nos Forjos.

O Pronto Socorro recebeu pinturas e melhorias no estacionamento para 
facilitar o acesso dos pacientes.

Obras de drenagem asfaltamento na Vila do Matildo.

A recém-construída Avenida José Marques de Oliveira Neto ganhou 
largas calçadas para a circulação dos pedestres.

Obras de revitalização das praças centrais de Extrema concentram os 
trabalhos na Praça Presidente Vargas.
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EXTREMA CELEBRA  10º FESTIVAL DE INVERNO
O Festival de Inverno de Extrema é um dos mais esperados do Sul de Minas. São dezenas de eventos que reúnem arte, 
cultura, música e gastronomia. Confira um pouco do que aconteceu nesta 10ª edição:

arte, cultura,  música e gastronomia

Sepultura, uma das principais bandas de heavy metal do mundo, foi a 
grande atração do 6º Extrema Pro Rock Festival

Sérgio Reis foi convidado de honra no 19º Extremamente Caipira e 12º 
Festival Sabores da Roça

Arte no CIT levou, pelo oitavo ano, uma exposição ao Centro de Informações 
Turísticas, no Centro

Show reuniu Flávio Venturini, 14 Bis e Sá & Guarabira no 15º Festival da 
Canção Pupolar de Extrema (FESCANPE)

19º edição do “Extremamente Caipira” teve programação especial e atraiu grande público ao Parque Municipal de Eventos

“Sabores da Roça” trouxe como ingrediente principal a linguiça caseira
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Espetéculo “O circo Fubanguinho” integrou a Mostra de Teatro, que, este 
ano, chegou a 16ª edição

9ª Mostra de Dança trouxe para o Município grupos amadores e profissionais de Extrema e de várias cidades da região

A POIN (Pequena Orquestra Interativa) é um septeto formado por músicos 
que tocam vários instrumentos

Realejo Poético trouxe um boneco poeta no lugar do tradicional papagaio, 
distribuindo poesias para o público

Espetáculo “Pousada refúgio” narra reação de dois casais de classe média à 
crise política e econômica do país

Peça “Salve, Malala” foi livremente inspirada na vida da jovem paquistanesa 
Malala Yousafzai, que recebeu o Nobel da Paz
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FESCANPE VOLTA E ENCANTA O PÚBLICO
A volta do Festival da Canção 
Popular de Extrema (FESCANPE) 
fez a população reviver os tem-
pos áureos dos grandes festi-
vais. A 15ª edição foi realizada 
nos dias 19 e 20 de julho, no 
Parque de Eventos. O festival foi 
totalmente gratuito e fez parte 
da programação do 10º Festival 
de Inverno de Extrema.

No primeiro dia, foram 12 apre-
sentações de músicos de Extre-
ma. A canção “Violeiro e Criador”, 
de composição e interpretação 
de Neto Zenorini, foi a grande 
vencedora, levando também o 
prêmio de melhor letra. Em se-
gundo lugar, ficou a canção ci-
gana “Guitarra Lunera”, de Beto 
Coltro. “Batuque da Moça”, de 
autoria de Beto Coltro e cantada 
por Rita Miranda, conquistou o 
terceiro lugar.

Na última noite, 15 músicas fo-
ram apresentadas na etapa na-
cional, sendo 12 de artistas de di-

versos lugares do Brasil e os três 
primeiros classificados da etapa 
local.Na grande premiação final, 
a canção “Manhã Serena”, de 
autoria e interpretação de Dior-
gem Junior, recebeu o prêmio de 
primeiro lugar. Em segundo lugar, 
“Dolinha de 20” de Daniel Conti; 
e, em terceiro, a música “Vem”, 
de Íthalo Furtado, cantada por 
Aline Lessa.  

No encerramento do festival, 
o público se emocionou com o 
show “Encontro Marcado”, reu-
nindo Sá & Guarabyra, Flávio 
Venturini e 14 Bis, que resgata-
ram os grandes sucessos e par-
cerias que marcaram gerações. 

A volta do Fescanpe é mais uma 
demonstração de que a Prefei-
tura busca resgatar as tradi-
ções que se perderam ao longo 
do tempo no município. A última 
edição do festival ocorreu em 
2008. A primeira, foi organizada 
em 1982.

15º festival da canção popular de extrema

Cláudio Venturini (14 Bis)

Flávio Venturini Guarabyra Sá

Cantando “Manhã Serena”, Diorgem Junior 
conquistou a primeira colocação

Daniel Conti levou o segundo lugar com a 
composição “Dolinha de 20”

Aline Lessa cantou “Vem”, de Íthalo Furtado, que 
conquistou o terceiro lugar

Apresentação da canção cigana “Guitarra Lunera”, 
de Beto Coltro

Neto Zenorini toca a canção “Violeiro e criador”, 
vencedora da primeira noite
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ALUNOS PARTICIPAM DE CURSO DE GRAVURA
As borrachas escolares, que normalmente são usadas apenas 
para apagar os traços do lápis, ganharam novos usos durante 
o curso oferecido pela artista plástica curitibana Katia Horn. 
Ela esteve em Extrema pela segunda vez para participar do 
Projeto Extrema Portal das Artes, que já existe há 10 anos no 
Município. 

Na Oficina de Gravura em Linóleo oferecida pela artista, os 
alunos aprenderam como moldar desenhos na borracha para 
formarem um carimbo, que pode ser aplicado em diversas 
superfícies. O curso teve duração de 12 horas e foi oferecido 
a dez alunos, entre os dias 1º e 3 de julho.

Por meio do Projeto Extrema Portal das Artes, a Secretaria 
da Cultura promove oficinas a fim de apresentar novas 
técnicas artísticas aos alunos. As inscrições estão abertas 
durante o ano inteiro, mas é preciso aguardar vaga em uma 
lista de espera. Para mais informações, busque a Secretaria 
de Cultura, na Praça Presidente Vargas, 100, Centro.

projeto portal das artes

Tenho formação em arte-educação 
desde 1988. Dou oficinas de várias 
técnicas desde essa época. Esse é 
meu segundo ano em Extrema. Gostei 
muito da cidade. O povo é acolhedor, 
e as pessoas são interessadas. Se eu 
puder, volto outras vezes

KATIA HORN
artista plástica Oficinistas usaram borracha escolar para realizar as matrizes das gravuras, 

que podem ser impressas em várias superfícies

Projeto Extrema Portal das Artes oferece vários cursos de forma gratuita 
para a população

„

MAIS UM PRÊMIO NA ÁREA 
DE MEIO AMBIENTE

 Fórum Brasil de Gestão Ambiental

Extrema ganhou mais um prêmio pela sua Gestão Ambiental, no ll Fórum 
Brasil de Gestão Ambiental (FBGA). O evento tem por objetivo integrar, 
estimular e articular as diversas iniciativas que visam a sustentabilidade 
e o fortalecimento da gestão ambiental pública e privada no país.

Nossa cidade ficou entre os 140 municípios do Brasil indicados pelos 
órgãos ambientais estaduais para o recebimento do prêmio.

Este é o 11º prêmio que a cidade ganha em Gestão Ambiental.

„



14

Além de melhores condições de trabalho aos colaboradores da Gerência de Frotas, os investimentos trazem também qualidade aos serviços prestados e 
garantia de que nenhum carro fique parado na garagem.

Com uma frota de mais de 230 veículos entre ônibus, micro-
ônibus, vans e carros, a Prefeitura de Extrema precisa de muita 
organização para que tudo funcione da forma mais eficiente 
possível. 

Para aperfeiçoar os serviços realizados pela Gerência de 
Frotas, foram adotados os Procedimentos Operacionais 

Padrões, os chamados POPs, voltados para as atividades dos 
mecânicos, eletricistas, borracheiros, lavadores, frentistas e 
funileiros. 

Para a ampliação de horários de atendimento  no abastecimento 
dos veículos, a estrutura e mão de obra foram melhoradas.

GERÊNCIA DE FROTAS INVESTE EM MELHORIA 
NA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA

Procedimentos Operacionais Padrões

Já no prédio da Gerência de Frotas, as melhorias estão por 
todos os lugares. O espaço do almoxarifado foi reorganizado, 
o contrapiso na borracharia, reforçado. 

Foram feitas divisórias para criação de salas e vestiário. 
Também está em andamento a licitação de ferramentas e 
equipamentos para a oficina.
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PROGRAMA EXTREMA QUALIFICA FORMA 
NOVA TURMA DE AUXILIARES DE COZINHA
Projeto vai qualificar um total de 500 pessoas até 2020 nas áreas de Turismo e Hotelaria.

Mais um grupo de profissionais se formou por meio do 
programa Extrema Qualifica. Desta vez, foram formados 
13 auxiliares de cozinha, que passaram por curso de 
capacitação de 220 horas. Até agora, o programa já formou 
256 profissionais para o mercado de trabalho de turismo e 
hotelaria em Extrema.

Estão previstos, ainda para 2019, os cursos de “Cuidador 
Infantil” e “Boas práticas na manipulação de alimentos”. 
Em 2020, o programa será finalizado com a realização 
dos cursos de “Garçom”, “Culinária Mineira”, “Técnicas em 
Montagem de Coffee Break”, “Quitandas Tradicionais e 
Mineiras” e “Rotinas Trabalhistas”.

Aprovado em 2017 pelo Grupo Coordenador do Fundo 
Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
(Funemp), o programa visa qualificar profissionalmente a 
população extremense, com faixa etária de 16 a 60 anos, 
em especial aquelas desempregadas ou assistidas pelo 
Cadastro Único do Governo Federal do programa Bolsa 
Família. 

Ao todo serão disponibilizadas 500 vagas para 11 cursos 
profissionalizantes, 7 workshops e 3 palestras nas áreas 
de Turismo e Hotelaria, num prazo total de 3 anos para 
execução. 

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar 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; 
terças e quintas, das 8h às 10h; ou o Setor de Qualificação e 
Empreendedorismo da Secretaria de Turismo, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações: (35) 3435-
5167.

mais emprego e renda




