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O MELHOR INVESTIMENTO É NAS PESSOAS
editorial

O que há em comum entre a construção 
de uma unidade básica de saúde, o apoio 
ao futebol amador e o Grupo Auê? O 
investimento em pessoas. Ao criar ações 
que impactam diretamente na vida das 
pessoas, a Administração Municipal faz o 
seu mais importante papel.

O esforço de humanizar a Administração 
Municipal é diário, e todos precisam 
se lembrar disto. Somos pessoas 
atendendo pessoas. Por isto, não basta 
simplesmente fazer uma obra, é preciso 
que ela seja feita com carinho, com amor, 
com responsabilidade. 

Ao realizar a pavimentação numa estrada 
rural, é preciso lembrar das pessoas que 
caminham por ali, na chuva e na poeira. 
Ao liberar rapidamente a cirurgia de um 
paciente, é preciso lembrar que junto há 
sempre uma mãe ou um filho sofrendo. 

Quando a atual Gestão resgatou o 
Desfile de 7 de Setembro, teve esta 
mesma preocupação. Resgatar valores 
cívicos que foram esquecidos, valores de 
cidadania, compromisso, solidariedade, 
ética.

A Administração Municipal lida com 
números o tempo todo, mas a missão é 
muito maior do que contar números. É 
buscar a todo custo melhorar a vida das 
pessoas. E para alcançar este resultado, 
vale todo esforço.

Apesar de lidar com números o tempo todo, a Administração Pública tem como 
principal missão melhorar, na prática, a qualidade de vida do cidadão
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INVESTIMENTO NA SAÚDE NOS 6 PRIMEIROS 
MESES DE 2019 SUPERA TOTAL GASTO EM 2018

mais de R$ 2,7 milhões

A Prefeitura de Extrema procura investir cada dia mais na 
saúde da população. De janeiro até junho deste ano, já foram 
gastos mais de R$ 2.730.000 milhões em saúde no nosso 
Município, mais do que o ano passado inteiro. Só na primeira 
metade do ano, foram feitos mais de 58.500 exames e 
465 cirurgias sem o apoio do SUS, com pagamento feito 
diretamente pela Prefeitura. 

Isso só é possível porque a atual administração criou o 
Programa Fila Zero para cirurgias e exames. Com esse 
projeto, os pacientes fazem, na rede particular de saúde, 
os procedimentos necessários e que aguardavam na fila 
de espera.

Conforme estimativa da Secretaria de Saúde, caso essas 
cirurgias e exames fossem feitos por meio do SUS, o prazo 
para realização poderia chegar a 7 anos. Com o Fila Zero, após 
os procedimentos para aprovar a cirurgia, o paciente demora, 
no máximo, 20 dias para ser atendido.

De janeiro a junho, Prefeitura custeou 58 mil exames e 465 cirurgias no Programa Fila Zero

A especialidade que mais se destaca entre os procedimentos cirúrgicos é a oftalmologia, que 
corresponde a 18% do total, seguida de ortopedia (15%), urologia (14%) e cirurgia vascular (11%).

MAIS DE 2,8 MIL DOSES JÁ FORAM APLICADAS
vacinação em 2019

A Secretaria de Saúde realiza, ao longo do ano, diversas 
campanhas para que a população seja conscientizada 
sobre algumas doenças. Uma das principais campanhas 
é sobre a importância da vacinação, afinal, tomar vacina 
é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de 
doenças graves.

Só neste ano, foram mais de 1.800 vacinas aplicadas, 
sem contar com a última campanha, contra o sarampo, 
que ainda não foi encerrada, além de mais de 400 vacinas 
em animais. Nesta última campanha do sarampo, em 

uma única noite de mutirão, foram aplicadas mais de 
600 doses, totalizando mais de 2.800 aplicações, se 
levarmos em conta a campanha até o momento.

Se você deseja atualizar sua carteirinha de vacinação 
basta ir à sala de imunização na Rua Presidente 
Kennedy, 355 ou na UBS Ponte Nova. 

Muito em breve, serão abertas novas salas de vacina 
nas ESFs Vila Esperança, Tenentes e Roseira.
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UBSS REALIZAM MAIS DE 40 MIL CONSULTAS
estratégia de saúde da família

Em todo o Município, cerca de 12 mil famílias estão cadastradas 
no sistema público de saúde. Por isso, a Prefeitura dá atenção 
especial à Estratégia de Saúde da Família (ESF), que inclui 
ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação e 
reabilitação de doenças.

Só na primeira metade deste ano, as famílias cadastradas 
realizaram quase 40 mil consultas nas 19 UBSs de Extrema. 
Além desse atendimento, as equipes da ESF realizaram 1.850 
visitas domiciliares, dando suporte aos pacientes que não 
podem ir até uma UBS. 

Além disso, os postos de saúde oferecem acompanhamento 
com aulas de atividades físicas, que visam melhorar a 
qualidade de vida e a saúde dos atendidos. Mais de 2.150 
pacientes participam dessas aulas.

A atenção primária também cuida da distribuição dos remédios 
de forma gratuita. Em Extrema, a Farmácia de Todos disponibiliza 
95 tipos de medicamentos, atendendo, em média, a mais de 
5.500 pessoas mensalmente.

16 MIL PACIENTES SÃO ATENDIDOS NO PS
todos os meses

O Pronto Socorro Municipal de Extrema realizou média de 
16 mil atendimentos por mês, de janeiro a Agosto de 2019. 
Os números englobam os atendimentos de urgência e 
emergência e o Centro de Especialidades Médicas (CEM), 
que realiza atendimentos agendados previamente.

Desde o ano passado, a Secretaria de Saúde vem 
fortalecendo as ações para evitar faltas às consultas 
médicas nas especialidades. O absenteísmo atualmente 

está em torno de 20%, ou seja, mais de 3 mil consultas 
são canceladas pela ausência do paciente. 

Caso você não possa comparecer à consulta previamente 
agendada, entre em contato o quanto antes com a 
Secretaria de Saúde, pelo Whatsapp (35) 99173-3512, 
e peça o cancelamento, dando vaga a outra pessoa que 
precisa de atendimento médico.

Pronto Socorro Prefeito Jahir Aparecido Olivotti recebe casos de urgência e emergência, além de atender especialidades médicas

Projeção em 3D das novas UBSs
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CIDADE GANHARÁ 5 NOVAS UNIDADES
DE SAÚDE

Mais saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) são o contato 
preferencial dos usuários do SUS, a principal porta de 
entrada e centro de comunicação com toda a Rede de 
Atenção à Saúde. Por isso, a Prefeitura está construindo 
mais cinco novas unidades, localizadas nos bairros Forjos, 
Furnas, Matão, Salto e Vila Rica. 

As UBSs são instaladas perto de onde as pessoas moram, 
trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenham 
um papel central na garantia de acesso à população a 
uma atenção à saúde de qualidade.

Os prédios terão o mesmo padrão, com 355 m² de área 
construída para atender de forma adequada aos pacien-
tes 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*.

UBS Fazenda do Matão UBS dos Forjos

UBS Furnas UBS Salto
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DESFILE DE 7 DE SETEMBRO ENCANTA O PÚBLICO
tradição e patriotismo

O sol brilhou para ver o desfile de 7 de Setembro passar 
pela Avenida Alcebíades Gilli. Em comemoração ao Dia 
da Independência do Brasil, o desfile cívico-militar 
reuniu cerca de 1.200 participantes e outras mil pessoas 
que assistiram à grande festa feita por estudantes e 
colaboradores de 18 escolas municipais desde os níveis 

infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 
O desfile também contou com a participação de 
integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
Fanfarra Municipal de Extrema, Grupo de Escoteiros de 
Extrema – Lobo Guará e Projeto AUÊ.
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CONHEÇA O PROJETO 
DO CEIM DA VILA RICA

em primeira mão

O Bairro da Vila Rica ganhará, em breve, um Centro de 
Educação Infantil Municipal (Ceim), que terá capacidade 
para receber crianças de 4 meses a 5 anos de idade, 
que irão ocupar 450 vagas no berçário, minimaternal, 
maternal e pré-escola. O prédio de três andares terá 
15 salas de aula, auditório para 200 pessoas e quadra 
poliesportiva coberta.

A Secretaria de Educação atende, em média, 
7.800 alunos em Extrema, que conta com 7 

Centros de Educação Infantil Municipal (CEIMs) 
e 11 Escolas Municipais

EDUCAÇÃO JÁ 
RECEBEU MAIS DE 
R$ 36 MILHÕES

mais do que prevê a constituição

Enquanto muitas prefeituras têm dificuldade de cumprir 
o percentual de 25% de investimento na educação, como 
determina a Constituição, Extrema investiu, nos seis 
primeiros meses de 2019, R$ 36,1 milhões, 28% da receita 
arrecadada neste ano. Em 2018, a Prefeitura de Extrema 
já havia investido R$ 66,5 milhões, chegando a 31,9% da 
receita total no ano base.

Em janeiro deste ano, a frota de transporte escolar foi 
renovada e recebeu 18 novos veículos entre ônibus 
rodoviários, urbanos e vans. Este ano também foi inaugurado 
o CEIM do Tenentes com 300 vagas para crianças de até 5 
anos de idade. A Casa Creche, no Centro, passou a oferecer 
outras 102 vagas. Em breve, será inaugurado ainda o CEIM 
Vila Esperança, que está em fase final de construção, com 
400 vagas. 

Outros futuros CEIMs, o da Vila Rica e o da Ponte Nova, 
estão em fase de licitação e terão 350 vagas cada.

Projeto arquitetônico prevê construção ampla e moderna

NOVA ESCOLA VAI
INTEGRAR ALUNOS 
COM O MEIO RURAL

no salto

A Escola do Salto será a primeira do Município com um 
conceito inovador que buscará integrar os alunos com a 
natureza e o meio rural. A escola será construída em um 
terreno de 27 mil m², ocupando 1.500m² de área construída. 
A unidade terá horta, pomares, sala verde, viveiros de mudas 
e de animais, compostagem, espaço para contemplação 
da natureza, quadra poliesportiva oficial coberta, entre 
outras estruturas completas para os alunos, professores e 
funcionários. 

Área onde será construída a escola tem 27 mil m²
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Maquete da futura Avenida Luiz Gabelini, cujas obras começarão em breve. Só de asfalto, a obra terá 15.130m²

Terreno onde será construída uma nova avenida que 
ligará o Bairros Bela Vista e o Bairro do Barreiro

Drenagem e pavimentação no bairro dos Forjos

Estrada Municipal Luiz Lopes Neto terá cerca de 14.400m² de asfaltamento

Para acompanhar o crescimento da cidade de forma ordenada, a Prefeitura investe na abertura de 
novas vias e na ampliação e manutenção das ruas, avenidas e estradas municipais já existentes. 
Confira o que está sendo feito para melhorar a estrutura viária no Município:
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Novo acesso para o Bairro Vargem do João Pinto, onde está sendo construído um novo condomínio de galpões logísticos

Quadra dos forjos em construção Guarita para os eventos realizados no Parque de Eventos

Travessia e Drenagem no bairro Juncal

Drenagem e pavimentação no bairro Mantiqueira Drenagem e preparação de base no bairro Salto do Meio
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ASSOCIAÇÕES FORTALECEM OS BAIRROS E 
PROMOVEM DIÁLOGO COM O PODER PÚBLICO

participação cidadã

As associações de bairro trazem diversos benefícios para 
as comunidades. Quem diz isso são os próprios moradores, 
que sentem as melhorias em seu dia a dia. Por isso, a 
Prefeitura tem investido na construção de novas sedes 
para fortalecer as associações. Em breve, Tenentes, 
Pessegueiros, Mantiqueira e Roseira vão ganhar sedes 
próprias. As associações tem como objetivo facilitar a 
comunicação entre os moradores e a prefeitura.

As novas sedes acompanham os mesmos padrões 
usados nas construções das sedes dos bairros Morbidelli, 
Vila Esperança, Jardim Bela Vista e Vila Rica: 110m², com 
duas salas e um grande salão em cada unidade. São 
nestes espaços que a população de cada bairro se reúne 
para realizar diversas atividades culturais, esportivas e 

sociais, além de discutir com o Poder Público o futuro da 
comunidade.

Na sede, os moradores têm à disposição aulas de ginásticas 
para idosos e zumba para todas as idades, como também 
de reunião com os moradores, festas de aniversário, 
casamento, entre outros eventos sociais.

“É muito bom fazer parte da associação porque temos 
a oportunidade de ajudar mais pessoas. Por meio da 
associação, nós conseguimos muitos benefícios para o 
bairro”, diz a moradora Cione Santos de Castro, integrante 
da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos 
Forjos (ADCF).

EXTREMA INVESTE NO FUTEBOL AMADOR
mais de R$ 180 mil repassados às equipes

Mais de R$ 180 mil já foram repassados a 36 equipes 
de futebol amador de Extrema, num amplo investimento 
no esporte local. Os repasses foram feitos por meio do 
projeto Jogando Junto, parceria entre a Prefeitura de 
Extrema e a Associação de Apoio ao Desportista de 
Extrema (Ader).

Criado em 2017, o projeto Jogando Junto usa 
recursos das empresas que se instalam em Extrema 
para apoiar financeiramente os times que cumprem 
alguns requisitos da lei. Com esse dinhero, as equipes 
podem melhorar a estrutura das equipes e investir 
em combustíveis, alimentação para os atletas, entre 
outros usos. 

Os times recebem conforme a sua colocação. 
Entre 2018 e agosto deste ano, já foram investidos
R$ 62.300 em premiações.

Associação dos Forjos completou
34 anos em setembro e hoje é
composta por oito integrantes

Associação do Pessegueiros Associação do Tenentes Associação da Mantiqueira
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ESPORTE PROMOVE MAIS QUALIDADE DE VIDA
extrema em movimento

Veja o que a Prefeitura vem fazendo para melhorar a vida da população por meio do esporte

Nova área de 
exercícios ao ar 
livre no Parque 

de Eventos, 
com cobertura, 

iluminação e piso 
intertravado, onde 
foram instalados 

novos aparelhos de 
ginástica. 

Melhoria nos 
gramados dos 

campos de 
futebol do Parque 

de Eventos, 
Extrema F.C e Vila 

Esperança.

Nova quadra de tênis 
com paredão e piso 

específico no Parque 
de Eventos. As duas 
quadras de tênis já 

existentes tiveram os 
pisos reformados.

Reforma e cobertura 
das quadras 

poliesportivas 
do Parque dos 

Pássaros, Vila Rica, 

Britinhos e Lavapés. 
Novas quadras 
poliesportivas 

cobertas nos bairros 

das Furnas, Forjos e 
Pessegueiro.

Novos pisos para 
prática esportiva 
com sistema de 
amortecimentos 

e acabamento 
resinado e nivelado 

foram instalados nas 
quadras do Extrema 

F.C e do Ginásio 
Poliesportivo.

Av. Alcebíades 
Gilli ganhou uma 
nova quadra de 
basquete street 

com área de 
lazer, em fase de 

finalização.

Troca dos playgrounds 
nos bairros Tenentes 1, 
Tenentes 2, Tenentes  

4, Mantiqueira, Vila 
Rica e Bela Vista para 
atender a população 

e proporcionar as 
crianças um melhor 

local para o lazer.
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9º MOTOFEST RECEBE BARÃO VERMELHO
rock’n’ roll

Milhares de motociclistas e amantes das emoções em 
duas rodas se reuníram durante o 9º Extrema Motofest, 
que aconteceu entre os dias 20 e 22 de setembro, no 
Parque Municipal de Eventos. 17 bandas e artistas se 
revezaram nos palcos, com destaque para o grande show 

do Barão Vermelho, na noite de sábado. Como todos os 
anos, o evento contou com área de camping coberta e 
ao ar livre, chuveiros quentes, café da manhã gratuito, 
stands, praça de alimentação e venda de produtos típicos.

CORONEL BOTEQUIM VENCE COMIDA DE BOTECO
10ª edição

Com um delicioso bolinho com massa de milho-verde, 
recheado com panceta desfiada e provolone, acompanhado 
de geleia de abacaxi com pimenta, o Coronel Botequim 
Gourmet levou o prêmio principal do 10º Comida de Boteco 
de Extrema. A premiação aconteceu no dia 14 de setembro, 
com show da cantora Sandra de Sá. 

Este ano, o festival reuniu 19 bares e restaurantes. Para 
a edição de 2019, o evento contou mais uma vez com 
patrocínio da Energisa, por meio da Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura de Minas Gerais. O projeto é realizado por meio do 
apoio institucional das Secretarias de Turismo e de Cultura 
de Extrema.

“Tiro Certo” foi a aposta campeã do Coronel Botequim GourmetRepresentantes dos 19 estabelecimentos participantes

Wagner Bastos foi o responsável pela criação do prato vencedorSandra de Sá animou o público durante a final do festival
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A CULTURA COMO PATRIMÔNIO DA CIDADE
tradições, crenças e costumes

OUTUBRO
05 Baile da corte da 34ª Festa do Peão 

Boiadeiro de Extrema 
06  Desfile de Cavaleiros e Encontro de 

Charreteiros
10 a 12 - 34ª Festa do Peão
13 Domingo 100% Caipira com Desfile de 

Carros de Boi

NOVEMBRO
01 a 25 – Semana de Artes Alfredo Mucci 
09 e 10 – Sons e Sabores do Nosso Nordeste  

         (show com Falamansa)

DEZEMBRO
01º Abertura oficial do Natal 2019
14 Cantata Renascer
15 Concerto de Natal (Banda do Bem e 

Orquestra Sinfônica de Extrema)
21 Encontro de Corais 
22 Sorteio de bicicletas e Cantata Municipal 

Natalina 
25 Natal
31  Réveillon (show no Parque de Eventos)

322  alunos nos projetos de música

40  integrantes na Orquestra Sinfônica de   
 Extrema

50  componentes na Banda do Bem

30  componentes no Coro Municipal

15  componentes na Orquestra Extremamente  
 Caipira

57  alunos na oficina Portal das  Artes

50  eventos realizados no Cine Teatro

11  atividades realizadas no Clube Literário

545  alunos em cursos e oficinas oferecidas pela  
 Secretaria de Cultura 

58  alunos nas oficinas de teatro, cinema e novas  
 mídias

Mais de 13 instrumentos oferecidos gratuitamente 
nas aulas de música

Cerca de 1.000 pessoas atendidas pela Secretaria 
de Cultura

dados de janeiro a agosto de 2019

OS NÚMEROS DA CULTURA EM EXTREMA

A cultura é um dos patrimônios de Extrema, ao reproduzir 
nossas tradições, crenças e costumes. Boa parte dos 
eventos que levam lazer e conhecimento à população 
são organizados ou apoiados pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura. 

Só em 2019, até agora, já foram realizados dezenas de 
eventos, com a presença média de 3 mil pessoas em cada 
um deles, como Motofest, Festa do Imigrante, Festa de 
Santa Rita, Fescanpe, Encontro Ufológico de Extrema, 
Mostra de Jazz, Extrema Anime, Festival de Inverno, 

Mostra de Teatro, Extremamente Caipira, Sabores da 
Roça, Feira Holística, Arte no CIT, ProRock, Mostra 
de Dança, Trem Bão nos Bairros, Leitura no Parque, 
Encontro de Bandas de Coreto, Carnaval, Verão Palco 
Livre, além de workshops, exposições e oficinas. 

O próximo evento cultural é justamente o maior deles, 
a Festa do Peão, que este ano chega à 34ª edição. O 
último trimestre do ano reserva uma agenda cheia de 
atrações. Confira a programação:
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TURISMO COMO 2º MOTOR DA ECONOMIA
investimento estratégico

A Prefeitura de Extrema segue no firme propósito de tornar 
o turismo a segunda força econômica do Município. Para 
isso, vem investindo de forma estratégica neste setor. 
A Secretaria de Turismo atua em cinco eixos principais, 

que organizam o trabalho e tornam possível a execução 
de cada tarefa. Confira as principais realizações já 
concluídas do turismo este ano:

Eixo Gestão Administrativa 
e Institucional

·  Habilitação no processo seletivo de ICMSTurístico  
 da Secretaria Estadual de Turismo e do Mapa do   
 Turismo Brasileiro do Ministério do     
 Turismo

·  Revisão da Política Municipal de                            
    Turismo com o Conselho Municipal               
 de Turismo

Eixo de Qualificação e 
Empreendedorismo

·  Projeto Conhecendo Extrema: 37 passeios e 779   
 pessoas envolvidas

·  Extrema Qualifica: formação profissional para 33   
 pessoas

·  Workshop Microempreendedor Individual:    
 qualificação de 44 empreendedores

·  Visita técnica ao case de sucesso “Rede Ibitipoca”

·  Programa Minas Recebe: duas agências habilitadas  
 a participarem de ações de apoio à comercialização  
 de Extrema como destino turístico

·  Produção Associada ao Turismo: 99 participantes e  
 comercialização em oito eventos

·  Abertura de um ponto para comercialização da   
 Produção Associada ao Turismo 
 (loja da rodoviária)

·  Cadastur: Orientação aos 
 empreendedores, sendo 74 
 empreendimentos cadastrados

Eixo de Infraestrutura
·  Instalação de gradil, alambrado, réplicas escultóricas  
 da fauna local e novos brinquedos nos parques da  
 Cachoeira do Salto e do Jaguari

·  Manutenção e troca do madeiramento do Parque  
 Cachoeira do Salto (pontes,  deck e guarda-corpo)

·  Construção de floreira no estacionamento    
 do Parque da Cachoeira do Jaguari e revisão do   
 paisagismo

·  Aquisição e instalação de oito relógios nas principais  
 vias da área urbana 

·  Estruturação de trilha na sede do Conservador   
 das Águas para os trabalhos de Educação para a   
 Sustentabilidade e para o Turismo Educacional 

·  Projeto arquitetônico, luminotécnico, irrigação e   
 paisagístico das praças centrais e da escada da Igreja

·  Diagnóstico para revitalização 
 das praças Japão e Itália

·  Diagnóstico urbanístico de 
 potencialidades e deficiências 
 das principais avenidas de 
 Extrema

Eixo Sistema de Informação e 
Monitoramento 

(Observatório do Turismo)

·  Produção de boletins do fluxo  
 turístico

Eixo Comunicação e Marketing
·  Produção de livreto de divulgação em braile

·  Produção de painéis de divulgação das Rotas   
 Turísticas

·  Atualização dos sites Extrematur e Portal Minas   
 Gerais 

·  Projeto Trilha Transmantiqueira (1.000km): realização  
 do seminário para divulgação do projeto

·  Realização do 13º Festival Sabores da Roça

·  Campanha de Ativação no feriado de Corpus Cristi  
 para divulgação do destino turístico e 
 do Festival de Inverno

·  Realização do 10º Festival 
 Comida de Boteco em    
 parceria com a Secretaria 
 de Cultura.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL: INCLUSÃO E IGUALDADE
carinho e compromisso com o cidadão

Conheça algumas ações da Prefeitura de Extrema que promovem oportunidades e integram 
o sistema de proteção destinado ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos

A Prefeitura de Extrema aumentou em 45% o valor da cesta 
básica de material de construção, que agora chega a R$ 8 mil. O 
projeto é destinado a mutuários que queiram construir, ampliar 
ou reformar sua casa.

O financiamento pode ser pago em até 120 meses sem juros, e 
as parcelas são reajustadas anualmente apenas com base no 
INPC. O valor pode ser usado para comprar materiais básicos de 
construção e não vale para pagamento de mão de obra.

Para concorrer ao benefício, o mutuário deve residir em Extrema 
por pelo menos dois anos consecutivos, ter renda familiar inferior 
a três salários mínimos, possuir composição familiar e não ter 
débitos municipais. Para se candidatar à cesta, o mutuário deve 
procurar o Setor de Habitação (Praça Presidente Vargas, atrás 
da igreja).

O programa Bolsa Estudantil já beneficiou, em 14 anos, mais 
de 5 mil alunos. Em bolsas distribuídas a alunos de graduação, 
pós-graduação, tecnólogo e técnico, o projeto já investiu cerca 
de R$ 11 milhões na formação profissional dos extremenses. 

No segundo semestre de 2019, a Secretaria de Assistência 
Social contabiliza cerca de 400 bolsistas. Os cursos mais 
procurados são engenharia, direito, psicologia, enfermagem, 
logística e gestão de RH. 

Esses cursos, hoje em dia, são os que mais estão em procura 
no Município, devido às grandes indústrias que chegam à 
cidade.

O Projeto AUÊ reúne crianças e adolescentes com paixão 
pela música. São momentos privilegiados que eles têm 
de conhecer a cultura carnavalesca e ter o contato com 
instrumentos de percussão, como surdo, caixa, repinique, 
ganzá, tamborim, cuíca e agogô. 

O projeto faz parte do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desenvolvido pelo Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS) de Extrema e 
existe há 8 anos. Hoje são atendidos 46 jovens.

O Projeto AUÊ tem encantando e animado milhares de 
pessoas em eventos de Extrema, como o Desfile de 7 de 
Setembro, as caminhadas do Agosto Branco e a Semana  da 
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 
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