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POR QUE NOSSA CIDADE 
RECEBE TANTAS EMPRESAS?

editorial

O Sul de Minas está cada vez mais na mira dos investidores 
e empreendedores de todos os segmentos produtivos, 
devido à localização estratégica próximo dos maiores 
centros de consumo do país, além dos benefícios fiscais do 
Estado de Minas Gerais. As novas empresas que chegam a 
Extrema trazem investimentos cada vez maiores, além de 
mais empregos e oportunidades.

Respondendo por 12,5% das vendas do comércio eletrônico 
em todo o país, Extrema abriga empresas como Netshoes, 
Centauro, Dafiti e a nova moradora da cidade, Mobly, marca 
de móveis e artigos de decoração. Além disso, Extrema é 
o 4º polo chocolateiro do país, contando com empresas 
como Bauducco e Kopenhagen.

Só nos primeiros oito meses de 2019, a cidade recebeu 
grandes nomes, como Ambev e uma grande expansão da 
Arcor. O Município conta hoje com 8.054 CNPJs ativos, 

reunindo todas as atividades, sendo que o setor industrial 
soma 395 estabelecimentos. No primeiro semestre deste 
ano, já foram abertos mais de 300 novos negócios no 
Município.

Muita gente se pergunta: Por que Extrema é a escolhida 
para receber tantos empreendimentos? A resposta é uma 
soma de fatores internos e externos, mas o que diferencia 
Extrema de outras cidades é o modo como o empreendedor 
é recebido pela Administração Municipal. 

Aqui, o empresário não é só um número de CNPJ ou uma cifra 
milionária. Ele é chamado pelo nome, independentemente 
do tamanho de seu negócio. É atendido olho no olho, com 
uma boa conversa e um café quentinho. A administração  
acredita que os setores público e privado são feitos por 
pessoas e para pessoas. Nada mais natural do que tornar 
essas relações mais humanas e menos burocráticas.
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EXTREMA INVESTE PESAD0 NA CONSTRUÇÃO 
DE NOVAS ESCOLAS E CRECHES

educação levada a sério

Confira algumas das principais obras que estão por vir na área da educação

Com um projeto arquitetônico moderno, a nova Escola do Bela 
Vista (Barreiro) terá capacidade para 450 alunos do 1º ao 5º 
ano. Em um espaço de mais de 2.800 m², serão construídas 
15 salas de aula, quadra coberta, biblioteca, laboratório de 
ciências, brinquedoteca, salas temáticas de música e artes, 
além de um auditório para 238 pessoas.

Será construída em um terreno de 7.000 m², ao lado da Prefeitura. Esta 
será a maior escola do Município, com capacidade para até 1.500 alunos. 
Terá 20 salas de aulas, salas temáticas para todas as disciplinas, laboratório 
de informática, biblioteca, sala para atendimento de crianças especiais, 
auditório para 250 pessoas, quadra coberta com vestiários e arquibancada, 
salão de jogos, quadras e pátios auxiliares. A construção terá acessibilidade 
plenamente assegurada, geração de energia por painéis fotovoltaicos e 
captação de água de chuva para reuso.

Na região do Ponte Nova e Cachoeira 3, será construído um novo Centro 
de Educação Infantil Municipal (CEIM). A unidade terá 5 salas de aula, uma 
quadra coberta, três berçários com solário, duas salas de maternal, uma de 
minimaternal, um lactário, auditório com capacidade para 100 pessoas e sala 
multiuso.

Será uma escola em modelo agrícola, envolvendo 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. A Prefeitura de Extrema adquiriu um terreno de 
29 mil m² para a criação da escola. A construção terá 10 salas de aula, 
quadra poliesportiva coberta, além de outros espaços totalizando 1.500 
m² de área construída.

NOVA ESCOLA DO BELA VISTA / BARREIRO

ESCOLA PONTE NOVA  (TRÊS PODERES)

CEIM PONTE NOVA (CACHOEIRA 3)

ESCOLA DO SALTO
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Árvores jovens foram plantadas por trabalhadores da Secretaria 
de Meio Ambiente

CORONEL SIMEÃO GANHA NOVAS ÁRVORES
revitalização das praças centrais

A Praça Coronel Simeão ganhou novas árvores. O 
plantio é uma das mais importantes etapas do projeto 
de revitalização das praças centrais de Extrema. 
Foram plantadas   árvores naturais da nossa flora: duas 
Mirindiba-rosa, árvore tropical e bastante rústica e 
ornamental, indicada para arborização urbana; e duas 
popularmente chamadas de Pau-cigarra, árvore de 
menor porte com floração amarela e em cachos que 
foram plantadas nas esquinas.

As árvores remanescentes tiveram suas bases limpas e 
receberam substrato e adubação. Foram feitas podas de 
manutenção e cuidado, retirando galhos secos ou com 
risco de queda. Alguns galhos verdes foram podados 
com objetivo de arejar a copa, o que permite a melhor 
distribuição de nutrientes e aumenta a entrada de luz 
solar, impulsionando o desenvolvimento da planta.

Já os canteiros passaram por limpeza, sendo retirados 
restos de entulho e material de construção. Foram 
utilizados aproximadamente 50m³ de terra vegetal, 
que serão a base para o plantio de diferentes espécies 
ornamentais.
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Caminhada do Agosto Branco, no dia 7 de agosto, abriu a programação do mês dedicado ao fim da violência doméstica na cidade

EXTREMA DEBATE 
A VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

mulheres valentes

Ao longo de todo o mês de agosto, Extrema 
deu sua contribuição para os debates sobre a 
violência contra a mulher, durante a realização 
do projeto “Mulheres Valentes”, uma importante 
ação que buscou colaborar para que vítimas 
de agressões tenham coragem de contar suas 
histórias e lutar pelos seus direitos.

O destaque ficou para o dia 20 de agosto, 
quando foi realizado um coquetel com a 
presença de autoridades e da atriz e modelo 
Renata Banhara, que, depois de sofrer 
agressões de seu ex-marido, passou a ser uma 
ativista na luta pelos direitos das mulheres, 
fundando a ONG SOS Mulheres. 

Durante o coquetel, o grupo de Zumba nos 
Bairros, projeto encabeçado pelo CRAS, dançou 
ao som da música “Mulher Guerreira”, do 
grupo Atitude Feminina, e fez uma encenação 
de “Triste, Louca ou Má”, música da banda 
Francisco el Hombre.

A programação começou no dia 7 de agosto 
com a “Caminhada do Agosto Branco”, e seguiu 
com a exibição do filme “Vidas Partidas”, no 
dia 13, buscando trazer uma reflexão sobre 
a prevenção contra o abuso e a violência 
doméstica.

A ideia do projeto “Mulheres Valentes” nasceu 
dentro da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher de Extrema, sendo o primeiro evento 
do grupo a ser realizado em parceria entre a 
Prefeitura e a Câmara Municipal.

Atriz e modelo Renata Banhara foi homenageada como embaixadora do Mulheres Valentes 
em Extrema e contou suas experiências de luta e a importância das denúncias por parte 
das vítimas de agressão

Entoando o grito “mulheres valentes e homens conscientes”, participantes da caminhada 
saíram da Praça Presidente Vargas e foram até o Extrema F.C., onde houve benção 
ecumênica e soltura de balões brancos
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PREFEITURA CONSTRÓI 
MAIS 4 SEDES DE 
ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

gestão participativa

Mais quatro bairros de Extrema (Tenentes, 
Pessegueiros, Mantiqueira e Roseira) vão ganhar 
sedes próprias para suas associações de 
moradores. Os projetos arquitetônicos preveem 
construções de 110,50m², com duas salas e um 
grande salão em cada unidade. Serão nesses 
espaços que a população de cada bairro vai se 
reunir para realizar diversas atividades culturais, 
esportivas e sociais, além de discutir com o Poder 
Público o futuro da comunidade.

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. 
Extrema já possui sedes próprias das associações 
dos bairros Morbidelli, Vila Esperança, Jardim Bela 
Vista e Vila Rica.

Pessegueiros Tenentes

Mantiqueira Roseira
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

A Vila do Matildo está ganhando uma nova praça pública, um espaço de convivência para os moradores da região

Vias do Bairro das Posses ganham asfalto novo, melhorando o fluxo de veículos que trafegam pelo local

Obra de drenagem na Rua Beija-flor, no Tenentes Rural

Aparelhos da academia do Parque de Eventos foram instalados e 
receberam cobertura

Nova ponte em construção no Bairro do Juncal

Bairro do Salto recebe uma nova ponte
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

O trânsito no entorno do Pronto Socorro Municipal 
Prefeito Jahir Aparecido Olivotti e do futuro Hospital 
Municipal, ambos no Bairro Bela Vista, sofreram 
alterações que visam organizar e dar melhor fluidez ao 
tráfego de veículos. As intervenções incluem a remoção 
de canteiros, modificação do acesso existente para 

criação de nova entrada de acesso ao Pronto Socorro, 
estruturação de novo local para estacionamento de 
veículos e parada de ônibus, recapeamento com novo 
asfalto entre a entrada do Pronto Socorro e a Rua 
Paraná, mudanças no sentido da via, entre outras 
modificações.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Seguem em andamento as obras do Hospital Municipal; as paredes externas já começam a receber pintura na cor verde

HOSPITAL MUNICIPAL
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Campo terá dimensoes oficiais, será fechado com alambrado e arquibancada coberta terá cinco andares; 4 vestiários serão construídos

BELA VISTA TERÁ O MAIS MODERNO CAMPO 
DE FUTEBOL DE EXTREMA

investimento no esporte e lazer

A Prefeitura de Extrema vai construir o mais moderno 
campo de futebol da cidade, no Bairro Jardim Bela Vista. 
O novo campo terá gramado com dimensões oficiais. 
Na maquete eletrônica do projeto, é possível observar 
a dimensão da construção, que contará com quatro 
vestiários para jogadores e um para árbitros.

Para os visitantes, o conforto fica por conta da 
arquibancada coberta com cinco lances de escada e 

banheiros externos masculino e feminino. O espaço será 
fechado com alambrado.

Além de ser uma nova área de lazer e atividades físicas, a 
obra vai trazer ainda outros benefícios para a população, 
com vários itens de urbanização, como uma nova avenida 
para melhorar o fluxo de veículos para os bairros Barreiro e 
Roseira, obras de drenagem, pavimentação e iluminação.
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Local onde serão construídas as novas piscinas 

PISCINAS SEMI-OLÍMPICAS SERÃO 
CONSTRUÍDAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO

segunda fase da revitalização

A ampla reforma pela qual vem passando o Ginásio 
Poliesportivo entra na segunda fase. Nesta etapa, será 
reformada toda a rede elétrica interna do ginásio, incluindo 
a troca da iluminação. Toda a estrutura de segurança será 
adequada para liberação do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB). 

Um dos destaques desta fase de obras é a construção 
do novo complexo aquático, com duas novas piscinas 
cobertas e aquecidas. As piscinas serão semi-olímpicas, 
com 25 metros de comprimento. Ainda durante as obras, 
a fachada do ginásio será reformada e os vestiários da 
piscina serão ampliados.

Atuais vestiários também passarão por reformas
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Na primeira etapa da revitalização, Cine ganhou uma mesa de som digital, novas caixas de som e nova bancada da sala técnica

CINE TEATRO PASSA POR REVITALIZAÇÃO
espaço de lazer e cultura

SONS E SABORES DO 
NOSSO NORDESTE 
TERÁ FALAMANSA 
E PEIXELÉTRICO

5ª edição

O evento que homenageia a cultura nordestina e os nordestinos 
que moram em Extrema chega a sua 5º edição com muita 
música e gastronomia típica. Neste ano, Sons e Sabores do 
nosso Nordeste acontecerá nos dias 9 e 10 de novembro, a 
partir das 12h, no Parque Municipal de Eventos, e terá como 
atrações principais grandes nomes do forró, com shows das 
bandas Falamansa e Peixelétrico. 

O evento também terá praça de alimentação com produtos 
típicos do Nordeste e infraestrutura completa para receber toda 
a família, além da programação musical com a participação de 
mais seis bandas de forró e a  inserção do cordelista Pedro do 
Cordel, valorizando ainda mais a cultura nordestina. 

Com cerca de 20 anos de carreira cada uma, as bandas 
Falamansa e Peixelétrico representam o chamado forró 
universitário, surgido no Estado de São Paulo no final dos anos 
90. O ritmo revive o estilo pé-de-serra (tradicional) de Luiz 
Gonzaga e Jackson do Pandeiro.

Falamansa é conhecida por grandes sucessos que marcaram uma geração 
com Xote dos Milagres, Rindo à Toa, Xote da Alegria, Chuva e Medo do 
Escuro

O Peixelétrico surgiu em janeiro de 1999 no Guarujá, resultado do encontro 
informal de amigos músicos e surfistas na Prainha Branca

Além de investir em novas construções, a atual 
Administração Municipal trabalha intensamente na 
preservação e manutenção dos prédios já existentes. 
Prova disso é a revitalização pela qual vem passando o 
Cine Teatro Municipal. Em um primeiro momento, o espaço 
passou por algumas melhorias, como pintura e novos 
equipamentos, com uma mesa de som digital, novas 

caixas  acústicas e uma nova bancada da sala técnica. A 
partir de janeiro de 2020, as melhorias continuam. Nesta 
fase, haverá mudanças no sistema de luz e de som, e o 
espaço ganhará novas cortinas, varas de luz e uma reforma 
no palco. Esta etapa da revitalização acontecerá só em 
janeiro devido à grande demanda da utilização do espaço 
no segundo semestre do ano.
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CONSERVADOR DAS ÁGUAS SE EXPANDE 
PARA A REGIÃO NORTE DA CIDADE

proteção ambiental

Projeto pioneiro de Extrema e reconhecido no mundo 
inteiro, o Conservador das Águas está em expansão 
para o lado norte da cidade, na região do bairro Tenentes 
Rural. Só nesse bairro, estão sendo trabalhadas cerca de 
50 hectares de terra, com adequação ambiental. O foco 
são os topos dos morros, que, com a cobertura florestal, 
desempenham, um efeito “esponja”, absorvendo e 

liberando aos poucos as águas das chuvas, alimentando 
o lençol freático e, por consequência, os cursos d’água. 
O Conservador das Águas foi concebido em 2005 e 
atualmente atua em quase 23 mil hectares de terras nas 
bacias do Salto, Posses, Forjos, Juncal, Furnas, Tenentes, 
Matão e Jaguari.

PORTADORES DE FIBROMIALGIA TERÃO 
ACESSO ÀS VAGAS ESPECIAIS NAS RUAS

direito garantido por lei municipal

As pessoas portadoras de 
fibromialgia poderão fazer valer o 
direito estabelecido no artigo 6º 
da Lei Municipal n° 4.007, que dá 
direito ao cartão de vaga especial. 
Dessa forma, os pacientes com 
esta doença crônica poderão usar 
as vagas destinadas a pessoas 
com deficiência nas ruas de 
Extrema. 

O interessado deverá procurar a  
gerência Fazenda na Prefeitura 
portando o RG e o comprovante de 
residência para retirar o cartão. 

A fibromialgia caracteriza-se por 
dor crônica que migra por vários 
pontos do corpo e se manifesta 

especialmente nos tendões e 
nas articulações. Trata-se de 
uma patologia relacionada com 
o funcionamento do sistema 
nervoso central e o mecanismo de 
supressão da dor que atinge, em 
90% dos casos, mulheres entre 
35 e 50 anos, mas também pode 
ocorrer em crianças, adolescentes 
e idosos. 

Além das dores locais, os sintomas 
incluem dificuldade no sono, 
mudanças de humor, dor de cabeça 
e rigidez das articulações. Caso 
tenha esses sintomas, procure a 
UBS do seu bairro.
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SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
PROMOVE REFLEXÃO SOBRE INCLUSÃO SOCIAL

3ª edição

Espaço funciona na Rua Olegário Maciel, 5, no Centro

CARTÓRIO ELEITORAL 
ATENDE EM NOVO 
ENDEREÇO

atenção, eleitor!

O Cartório Eleitoral de Extrema está realizando seus 
atendimentos em um novo endereço. Desde o mês de 
julho, o Cartório funciona na Rua Olegário Maciel, 5, 
Centro, facilitando o acesso por parte da população. O 
atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 
12h às 18h. 

Com o objetivo de ressaltar a importância da inclusão 
da pessoa com deficiência na sociedade, assim como 
sensibilizar os profissionais de saúde para a correta 
abordagem aos pacientes com deficiência, a Atenção 
Primária à Saúde de Extrema realizou a 3ª Semana da 
Pessoa com Deficiência. 

Este ano, como grande novidade, as atividades duraram 
mais de uma semana, sendo realizadas entre os dias 6 
de agosto e 4 de setembro. A terceira edição teve como 

tema “Família e pessoa com deficiência, protagonistas 
na implementação das políticas públicas”.

Durate esse período, as unidades de saúde abriram alguns 
espaços na agenda para oferecer atividades destinadas 
às pessoas com deficiência, bem como dar prioridade 
aos atendimentos e visitas domiciliares a essas pessoas. 
A campanha é uma parceira entre, Secretaria de Saúde, 
Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
(NASF) e o Programa Saúde da Família.
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9ª FESTA DO IMIGRANTE ENCERRA 
PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO

A 9º Festa do Imigrante encerrou a programação do 
Festival de Inverno de Extrema. O evento, que celebrou a 
diversidade cultural do nosso município, aconteceu nos 
dias 17 e 18 de agosto, no Parque de Eventos. 

A festa reuniu atrações com danças típicas, 
apresentações musicais e barracas de comidas de várias 
nacionalidades, como mexicana, argentina, japonesa, 
italiana, inglesa, alemã, peruana e árabe. 

Dança, música e gastronomia

Evento resgata as raízes dos povos que ajudaram e ainda ajudam a desenvolver Extrema




