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Se podemos dizer que 2019 foi um ano de mudanças? Podemos sim! Afinal, 
não é todo dia que nossas conquistas podem ser aplaudidas de pé.

Extrema se tornou o 2º maior PIB do Sul de Minas Gerais graças ao 
planejamento estratégico e investimentos do município na produção 
agropecuária, industrial e de serviços. As empresas que aqui chegam 
movimentam a receita que sempre é revertida para o benefício do cidadão, 
com construção das unidades de saúde, creches, escolas, quadras, estradas 
e avenidas, tudo ao mesmo tempo.

Não é à toa que o município virou um verdadeiro canteiro de obras. Este 
ano tivemos o maior investimento em infraestrutura de estradas e pontes do 
município, em especial nas áreas rurais. As obras têm facilitado a vida dos 
moradores dessas áreas, sendo um diferencial para os produtores que já 
desfrutam de estradas asfaltadas para transportar alimentos.

Além disso, temos investido pesado nos dois principais pilares da atual 
gestão: Educação e Saúde. Sendo a maior secretaria da Administração, a 
Educação nos deu muito orgulho com a entrega do CEIM “Professora Maria 
Aparecida de Almeida Moura”, no Bairro do Tenentes, e a finalização do CEIM 
“Professora Eunice Soares Santana” da Vila Esperança, que irá atender mais 
de 450 crianças. Em nossos planos ainda estão inclusos a construção de 
mais 5 unidades escolares, para tranquilidade de todos os papais e mamães.

Já na Saúde, foi oficializado o Decreto que institui a Política Municipal da 
Atenção Primária à Saúde, garantindo os atendimentos que estão além do 
previsto no Sistema Único de Saúde (SUS). Tratamentos adequados se 
tornaram direitos básicos custeados pela Prefeitura Municipal. 

É por essa e outras que Extrema é a primeira em Minas Gerais em Gestão de 
Excelência, como apontou a pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (FIRJAN). 

2019 se encerra com muitas lições aprendidas, desafios superados e com 
gostinho de quero mais. Só temos a agradecer a todos que fizeram parte de 
mais uma página da história extremense. 

E que venha 2020!

JOÃO BATISTA DA SILVA
Prefeito 

JULIANO MAXIMINO DE TOLEDO
Vice-prefeito 

ESTE ANO TRABALHAMOS DURO 
PARA TORNAR REALIDADE O LEMA DE 
EXTREMA: INOVAÇÃO E GESTÃO DE 

RESULTADOS!
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• Governo
 Resp: Renata Almeida
• Procuradoria-Geral do Município
 Dr. Mateus Zingari
• Controladoria-Geral do Município
 Bruno Raposo
• Planejamento, Orçamento e Gestão
 Priscila Pereira de Sousa
• Desenvolvimento Econômico
 Adriano Carvalho
• Recursos Humanos
 Eliane Alvarenga
• Educação
 Geisa Cristina de Souza Ramos
• Saúde
 Resp: Patricia Cristina Lopes Carneiro
• Assistência Social
 Luis Marques
• Meio Ambiente
 Paulo Henrique Pereira
• Obras e Urbanismo 
 André Koga
• Cultura
 Pablo Farina Prego Junior
• Turismo
 Ana Paula Odoni Michelini  
• Esporte, Lazer e Juventude
 Edmundo Lopes da Silva
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REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS
PRAÇA CORONEL SIMEÃO – A praça foi reaberta e a população pôde sentir a alegria de novamente estar no 
espaço. A reforma que durou alguns meses trouxe inovações como o paisagismo, que traz para o jardim um 
sistema de irrigação automatizado, que garante o uso racional da água.

• Pequeno anfiteatro para ser  
 aproveitado para apresentações 
 culturais e nele está representa- 
 do a árvore do conhecimento  
 em mosaico. 

• A iluminação também foi  
 valorizada com a instalação   
 de postes de luz com estilo  
 mineiro de praças de interior.

• Contexto histórico foi valorizado, 
 inclusive a fachada da Escola  
 Estadual “Odete Valadares”.

• O busto do Coronel Simeão  
 Stylita Cardoso (1855/1919),  
 que leva o nome da praça, foi  
 todo restaurado e refeito em  
 bronze.

• As placas de informação histó- 
 rica contam com QR Code que 
 podem ser acessadas por turis- 
 tas e visitantes da praça para ter 
 informações complementares.

• Foram instalados ainda novos  
 mobiliários feitos de madeira  
 plástica e serralheria artística   
 sendo retirado do meio ambien- 
 te cerca de 700 mil garrafas pets 
   e embalagens de creme dental,  
 sendo de maior durabilidade e  
 sustentável. 

• Para garantir os cuidados com 
 a nova praça, foi contratado   
 vigia 24 horas, responsável por 
 manter a organização e  
 segurança do local.
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CONFIRA MAIS AÇÕES: 

MAPA TURÍSTICO 
Versão online do novo mapa turístico do município para 
orientar o fluxo por suas rotas. 

Diversas atrações culturais aconteceram na noite 
de encerramento do festival, que, além de premiar 
o prato “Tiro Certo” como campeão, presenteou o 

público com show de Sandra de Sá, San Da Mí e Rita 
Lee Cover. A competição gastronômica de Extrema 
contou com a participação de 19 estabelecimentos 
que tiveram que elaborar pratos tendo o milho e a 

carne de porco como ingrediente base

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS
Reforma em andamento

EXTREMA QUALIFICA
O projeto “Extrema Qualifica: Ação Social para Formação 
Profissional no Turismo”, capacitou 289 cidadãos nos 3 anos 
de programa. Turmas concluídas em 2019: 
- Curso Auxiliar de Cozinha, qualificação de 13 pessoas. 
- Workshop Reaproveitamento de Alimentos, qualificação   
  de 21 pessoas. 
- Curso Cuidador Infantil, qualificação de 14 pessoas.



Os bairros do Salto, Forjos, Furnas, Juncal, 
Vila Rica e Fazenda do Matão vão ganhar 
novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 
Os prédios terão o mesmo padrão, com 
355m² de área construída atendendo de forma 
adequada aos pacientes da atenção primária. 
Os locais vão contar com consultórios médicos, 
de enfermagem, 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, a obra está na altura da lage. 
Já a UBS na Fazenda do Matão encontra-se 
em fase adiantada de acabamento e logo será 
entregue à população, beneficiando diversas 
famílias.
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NOVO DECRETO REGULAMENTA POLÍTICA MUNICIPAL 
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

FILA ZERO
O Fila Zero continua ajudando os pacientes que 
precisam de cirurgia e exames. Através do programa 
municipal foi possível zerar a fila de espera por 
procedimentos médicos. Conforme estimativa da 
Secretaria da Saúde, caso estas cirurgias e exames 
fossem feitos por meio do SUS, a espera poderia chegar 
a 7 anos. Após todo o processo jurídico ser aprovado, 
o paciente é encaminhado para procedimento dentro 
de 20 dias.

Esse ano o Fila Zero atendeu 1.109 pacientes.

O sistema de saúde de Extrema atende em média 
150 gestantes por mês, com um total de 50 partos 
mensais. O ponto positivo é que cerca de 91% das 
gestantes fazem o acompanhamento mínimo de sete 
consultas de pré-natal.

No mês de setembro foi implantado o projeto “Mães 
de Extrema”, que tem como objetivo reforçar a 
importância do pré-natal para a gestante e o bebê. O 
Mães de Extrema vai além, acompanhará as mulheres 
desde o momento da decisão da gravidez até os 2 
anos da criança.

Uma das novidades desse projeto é o teste da orelhinha, 
um procedimento que será disponibilizado para o bebê 

Esse ano tivemos um grande marco na saúde: 
a oficialização do Decreto que institui a Política 
Municipal da Atenção Primária à Saúde. Com isso, 
o município de Extrema é o primeiro no estado 
de Minas Gerais a garantir a continuidade dos 
serviços de saúde de ampla abrangência que são 
custeados pela Prefeitura Municipal, assegurando 

atendimentos que estão além do previsto no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Todo cidadão tem direito a uma vida e serviços de 
qualidade! É a Atenção Primária à Saúde com mais 
autonomia, solução e agilidade para cuidar do bem 
mais precioso que a pessoa pode ter: SAÚDE.

TESTE DA ORELHINHA desde as 48 horas de vida até o 15º dia e faz parte da 
triagem auditiva neonatal.

O exame é realizado por uma fonoaudióloga que utiliza 
aparelhos que emitem estímulos sonoros e indolores 
para a criança. O resultado sai na hora, sendo possível 
descobrir se o bebê nasceu com alguma deficiência 
auditiva para ser direcionado ao tratamento adequado. 
Todas gestantes e mamães já recebem a orientação do 
teste na maternidade.

O novo Complexo Hospitalar “Prefeito Jahir Apa-
recido Olivotti já está em sua 2º fase, que será en-
tregue no ano de 2020. Em sua estrutura, o prédio 
terá cerca de 30 quartos de internação, que dispõe 
cerca de 60 leitos, berçário, uma sala de cirurgia 
de grande porte, lactário e quarto de isolamento e 
antecâmara. 
O investimento estimado da obra será mais de 
R$ 6,3 milhões, trazendo ainda mais saúde pra po-
pulação extremense.
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Um projeto que visa o fim de qualquer tipo de violência 
contra a mulher, conscientizando sobre o valor da 
mulher através do respeito e dignidade e colaborando 
para que mulheres vítimas de agressões tenham 
coragem de contar suas histórias e lutar pelos seus 
direitos. A programação contou com a “Caminhada do 
Agosto Branco”, a exibição do filme “Vidas Partidas” 
com destaque para o evento de lançamento da 

OBRAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBRAS EM ANDAMENTO: Tenentes, 
Pessegueiros, Mantiqueira e Roseira.
AS QUE JÁ EXISTEM: Morbidelli, Vila Esperança, 
Jardim Bela Vista e Vila Rica.
Os locais servem para 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.

Cartilha de Enfrentamento da Violência Doméstica 
e Familiar Contra as Mulheres. O evento teve a 
presença de autoridades do município e da atriz 
e modelo Renata Banhara, que recebeu o Título 
de Embaixadora do Projeto Mulheres Valentes em 
Extrema. O projeto foi realizado em parceria entre a 
Prefeitura e a Câmara Municipal.

MULHERES VALENTES

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
ganhou um novo espaço para melhor atender seus casos. 
Funcionando desde agosto, o novo espaço fica localizado 
na Rua Romualdo Alves Martins, n° 109 e conta com salas 
privativas para atendimentos com Psicólogas e Assistente 
Social especializado. Mais conforto e privacidade aos casos 
atendidos. 

NOVA SEDE DO CREAS CONCLUÍDA

ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

PessegueirosTenentes

Mantiqueira Roseira



TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
realizado no Tenentes III e IV: 
244 famílias atendidas.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
(BPC) 
Acompanhamento de 299 idosos e 
236 pessoas com deficiência, 
Total de repasse: R$ 3.891.202,96 (Jan a Set)

ATENDIMENTOS PLANTÃO SOCIAL
539 PESSOAS

VISITA DOMICILIAR PLANTÃO SOCIAL 
125 pessoas

GRUPO MULTIDISCIPLINAR 
(Lei Maria da Penha)
21 mulheres atendidas.

AUMENTO DO REPASSE PARA ENTIDADES 
Investimento em parceira com entidades 
R$ 475.127,60 (Jan a Out).

PASSE DO TRABALHADOR RURAL 
895 beneficiados – R$ 78.760,00

PASSE DO TRABALHADOR URBANO 
1.870 beneficiados – R$ 135.762,00

BALCÃO DE EMPREGOS
Atendimentos: 6.600 pessoas 
Quantidade de currículo enviado às 
agências/empresas: 3.030 currículos 
Vagas ofertadas: 785 
Pessoas reinseridas no mercado de
trabalho: 572

BOLSA ESTUDANTIL
Desde sua criação em 2005, 
atendeu mais de 5 mil estudantes, 
um investimento de mais de R$ 14 
milhões. Em 2019, 358 estudantes 
foram beneficiados (3.300 
atendimentos), um investimento 
de R$ 1.560.000,00. O programa 
concede “Auxílio Mensalidade” para 
cursos Profissionalizantes, Técnico, 
Tecnólogo, Graduação e Pós-
Graduação presencial ou EAD em até 
50% da mensalidade. O programa 
também conta com “Auxílio Aluguel” 
para os interessados que necessitem 
residir em outro município para cursar 
Graduação ou Pós-Graduação em 
instituição pública ou privada.

CURSOS PRONATEC
125 formandos nos cursos de Cuidador 
infantil, Cuidador idoso, Técnica 
para manipulação de alimentos, 
Reaproveitamento de alimentos e 
Auxiliar de cozinha.

e para 2020 o 
investimento 
anual será 
R$ 1.850.000,00, 
um aumento de 
quase 20 %

BOLSA
ESTUDANTIL

AUMENTO DA CESTA DE CONSTRUÇÃO
Ampliação de valor para financiamento do 
material para construção: de 5 mil para 8 
mil reais, um acréscimo de 45% no valor do 
benefício. O projeto é destinado a mutuários 
que queiram construir, ampliar ou reformar sua 
casa.

• Foram liberados 38 cestas de materiais
• Valor financiado em material de construção  
   liberado de janeiro a outubro de 2019:
   R$ 275.713,02.

11

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
E INTEGRAÇÃO AO MERCADO 
DE TRABALHO



GRUPO AUÊ 
O projeto tem reunido crian-
ças e adolescentes com 
paixão pela música. Hoje, 
são atendidas em torno de 
58 jovens.

AULAS DE ZUMBA
9 bairros foram contem-
plados com o Zumba nos 
Bairros: Jardim Bela Vista, 
Juncal, Lavapés, Mantiquei-
ra, Salto de Cima, Tenentes, 
Vila Esperança, Vila Rica e 
Roseira. Mais de 200 pes-
soas participam das aulas.

HABITAÇÃO: 
MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA O EXTREMENSE

Projeto Roseira 3 Tenentes 5

Projetos Sociais desenvolvidos pelo CRAS 
buscando a promoção social

NOVO SER (GESTANTE)
97 participantes aproxima-
damente por ano - destinado 
às gestantes independen-
temente do período gesta-
cional e da idade da mãe, 
desde que se encontrem em 
situações de vulnerabilidade. 
No projeto as participantes 
recebem aulas de artes ma-
nuais, orientações teóricas e 
práticas de como cuidar do 
recém-nascido, além de ter 
acompanhamento semanal 
com psicólogo e assistente 
social – as gestantes podem 
ser atendidas individualmen-
te caso necessário.

ALEGRIA DE VIVER
O projeto é voltado para 
terceira idade e conta com 
profissionais que oferecem 
atividades de artes manu-
ais, educador físico, além de 
promover visitação de áreas 
turísticas e municípios vizi-
nhos, integração com crian-
ças, adolescentes e idosos 
de outros locais e grupos, 
sempre com acompanha-
mento da assistente social 
e psicólogo. Atualmente o 
grupo conta com 35 partici-
pantes.

Tenentes 6
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MUAY THAI E JIU JITSU

49 jovens atendidos no 
Muay Thai e 45 jovens no 
Jiu Jitsu. 

O Jiu Jitsu é realizado na 
Escola Osvaldo de Oliveira 
e o Muay Thay é na escola 
Sebastião Morbidelli

ROSEIRA 3
Projeto aprovado na Caixa Econômica Federeal – 
Serão 156 unidades habitacionais.

TENENTES 5
OBRA em andamento 229 casas populares, que 
contarão com infraestrutura completa (2 quartos, 
sala, cozinha e banheiro). Valor dos contratos dos 
mutuários com a Caixa Econômica Federal: 

R$ 89 mil, financiado por meio do programa federal 
“Minha Casa, Minha Vida”. 6 unidades para pessoas 
com necessidades especiais. Investimento médio 
da Prefeitura de Extrema: 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.



REFORMA DO POLIESPORTIVO

Esse ano, Extrema foi sede da etapa microrregional dos Jogos Escolares 
de Minas Gerais. A cidade recebeu 49 escolas da Regional Sul. As equipes 
competiram pelo basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez.

O evento contou com uma abertura emocionante com  apresentações dos 
grupos de dança da cidade, além da representação dos 23 municípios 
competidores. 

O Ginásio Poliesportivo ganhou “cara nova” com as re-
formas e melhorias feitas ao longo do ano. No ginásio, 
foi feita a troca do telhado e a manutenção da estrutura, 
além da pintura da fachada, na cor verde. Já a quadra 

externa teve sua lateral fechada e ainda recebeu a refor-
ma dos vestiários e a construção de uma arquibancada. 
Na próxima fase, será construído um complexo aquáti-
co com piscinas olímpicas cobertas e aquecidas.
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SKATE PLAZA
Será entregue ainda esse ano a Pista de Skate Plaza, localizada no Parque de 
Eventos. A pista será mais moderna e poderá receber campeonatos e eventos. 
Ela será formada por quatro módulos, totalizando 425 m² de construção, ligada 
à atual pista. 

A Prefeitura de Extrema tem um projeto com a ADER 
(Associação de Apoio ao Desportista de Extrema 
e Região) chamado Jogando Junto. O objetivo é 
usar recursos das empresas que se instalam na ci-
dade para apoiar financeiramente os times que cum-
prem alguns requisitos da lei.

Até hoje foram incentivados 36 equipes, um repasse 
de R$ 160.800,00. Esse recurso é usado nas despe-

ADER - PROJETO “JOGANDO JUNTO”

sas do time como combustível, alimentação, medi-
camentos entre outros.

Atualmente Extrema tem 50 times amadores, sendo 
que 32 equipes estão aptas a receber os repasses. A 
expectativa é que, em 2020, este número suba para 
39, e em 2021 os 50 times passem a integrar a lista 
de beneficiados pelo projeto.

7o Encontro de Dança Aulas de Inverno Copa Alterosa

Copa de Natação Dia das Crianças - Parque de Eventos Rio Selvagem

EVENTOS 2019
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NOVAS QUADRAS 
REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE NOS BAIRROS

Com investimento de mais de R$ 1 milhão, as quadras 
espalhadas pela cidade receberam coberturas e 
diversas obras para a segurança das pessoas que 
utilizam a quadra, além da construção de vestiários, 

BRITINHO

FORJOS

CLIMP

PARQUE DOS PÁSSAROS

VILA RICA

PESSEGUEIROS

como aconteceu na quadra da Climp.
É muito mais lazer para aqueles que participam das 
atividades realizadas no local. 

O novo e moderno Campo de Futebol que 
ficará no Jardim Bela Vista terá tamanho oficial 
do gramado. Para os visitantes, o conforto fica 
por conta da arquibancada com 5 lances de 
escada coberta e banheiros externos masculino 
e feminino. Já na segurança, o espaço será 
fechado com alambrado.

Além da nova área de lazer e atividades físicas, 
a obra contará 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.

BAIRRO JARDIM BELA VISTA GANHARÁ O MAIS 
MODERNO CAMPO DE FUTEBOL DE EXTREMA
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TREINAMENTO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO
Ao realizar um treinamento com foco em segurança 
do trabalho, a Secretaria de RH teve como principal 
objetivo garantir a integridade e saúde de seus tra-
balhadores. De maneira fácil e rápida, os colabora-
dores estão sendo capacitados nos procedimentos 
que devem ser tomados antes, durante e após a re-
alização de um trabalho. 

Os servidores das secretarias de Meio Ambiente, 
Obras e Turismo já receberam orientações específi-
cas para suas funções.

EVENTO PARA AS 
MULHERES
A Prefeitura de Extrema fez um dos maiores 
eventos já realizados na cidade voltado so-
mente para as mulheres. Com a participação 
de mais de 1.500 servidoras, a comemoração 
veio de encontro com o Dia Internacional da 
Mulher e contou com três grandes palestras 
ministradas por Leila Navarro, que trouxe toda 
sua alegria e motivação para inspirar o público 
presente. 
Mulheres mais fortes, determinadas e empode-
radas! Estas foram às palavras que muitas se 
definiram no final do evento.

A Secretaria de RH por meio do SESMT faz vistorias 
para criação do LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS 
CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO.

O LTCAT é um documento que tem como objetivo 
identificar e comprovar se o trabalhador está ex-
posto a agentes ambientais que podem prejudicar 
a sua saúde ou integridade física, visando o bem-
-estar do servidor.

DIA DO SERVIDOR
A Prefeitura Municipal antecipou o 

pagamento integral do 13º salário para 
o Dia do Servidor, comemorado no dia 
28 de outubro. Foi uma forma de reco-
nhecer o trabalho incansável  de todos 
que trabalham para o desenvolvimento 
do município. São homens e mulheres 

capacitados a prestar os devidos aten-
dimentos à população, sempre com a 

máxima educação e respeito, tornando a 
gestão pública cada vez mais eficiente.

RH de Prefeitura ganha “Prêmio de Boas 
Práticas de Gestão”: O RH de Extrema 
foi uma das vencedoras na categoria 

“Recrutamento e Seleção” do 3º Prêmio 
Agruparh de Boas Práticas de Gestão, 

que aconteceu no final de 2018.



TRADIÇÃO E RESGATE

Destaque do Festival de Inverno, o Festival de Can-
ção Popular de Extrema, o FESCANPE retornou com 
tudo. 
Em sua 15a edição, o evento contou com a participação 
de vários talentos da música popular brasileira. No pri-
meiro dia do festival, 12 composições dos músicos de 
Extrema arrasaram nas apresentações da etapa local. 
O grande vencedor da noite, se classificando para a 
etapa nacional foi Neto Zenorini com a canção “Vio-
leiro e Criador”.
Já na noite final do festival, 15 músicas foram apresen-

Diorgem Júnior 

tadas na etapa nacional, sendo elas, 12 de artistas de 
diversos lugares do Brasil e os 3 primeiros classifica-
dos da etapa local. 
Na grande premiação final a música “Manhã Serena” 
de composição e interpretação de Diorgem Júnior re-
cebeu o prêmio de primeiro lugar. 
Ao todo, foram R$ 25 mil em prêmios.
Para encerrar o festival com chave de ouro, o proje-
to Encontro Marcado reuniu Sá & Guarabyra, Flávio 
Venturini e 14 Bis que resgataram os grandes suces-
sos e parcerias que marcaram gerações.

Neto Zenorini Flávio Venturini Banda Encontro Marcado

Em janeiro, o palco da Praça 
Presidente Vargas recebeu 
diversas formas de manifestação 
artística. Foram 16 apresentações 
entre teatro, música, dança e 
poesia de artistas extremenses.
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16ª Mostra Teatro

6º Pro Rock Festival / Sepultura

Blues, Jazz & Convidados

Extremamente Caipira / Sérgio Reis

9ª Mostra de Dança

Festa do Imigrante

Extrema Anime
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FESTA DO PEÃO 2018

Bruno & Barretto Maiara & Maraisa Zé Neto & Cristiano

Dennis DJ Platéia Lotada Trio Parada Dura

Escolha da Corte Rainha do Peão 2019 Fazendinha

Prova 3 Tambores Campeões Prova de MontariaProva de Montaria

Desfile de Carro de Boi

Desfile de Cavaleiros e Charreteiros

Desfile de Carro de Boi Almoço Caipira

Barão Vermelho



PROJETO MEMÓRIA VIVA DE EXTREMA – VÍDEOS 

O Projeto Memória Viva de Extrema teve início em 2017 e visa valorizar a 
memória dos moradores de Extrema e partes importantes do nosso patrimônio 
cultural. Até o presente momento, 46 moradores locais foram entrevistados, 
sendo que 9 vídeos foram lançados em 2019 a partir desse material, com as 
seguintes temáticas: Brincadeiras, Benzimentos, Práticas Fúnebres, Romarias, 
Corporação Musical na Era do Maestro Sebastião Onisto, Rodovia Fernão 
Dias, Recursos de Saúde, Corporação Musical na Era do Maestro Benedito 
Coutinho e Grupo Escolar de Extrema – Escola Estadual Odete Valadares. 

Em 2019, foram exibidas 26 sessões, 
totalizando 53 filmes adquiridos e exibidos, 

sendo 18 filmes de lançamento do ano. 

COMPACE 

•  Distribuição de Cartilha de Educação Patrimonial. 
•  Realização de palestras de Educação Patrimonial em 2 Escolas    
 Municipais e 3 Escolas Privadas. 
• Participação na 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais,  
 9ª Rodada Regional do Patrimônio Cultural e 5ª Edição do Curso de  
 Aperfeiçoamento dos Gestores do Patrimônio Cultural

•  17 mil livros 
• 500 gibis e mangás
• 520 DVDs 
• 2 assinaturas diárias de jornais de ampla  
 circulação 
• 3 assinaturas de revistas (1 semanal, 
 1 mensal e 1 bimestral) 
• 4.200 mil sócios ativos

• Cerca de 85 usuários diariamente
•  7 Leituras nos Parques
•  4 visitas monitoradas com alunos
•  4 Encontros com Escritores
•  6 exposições junto ao Projeto Trem Bão 
•  Em agosto iniciou-se o projeto “Contações de
 Histórias” no CRIE, que acontece semanalmente. 
 Foram 9 contações até o momento

BIBLIOTECA MUNICIPAL

O projeto é uma oportunidade para alunos aprenderem a tocar os mais diversos instrumentos 
como Violão, Violoncelo, Violino, Bateria, Teclado, Piano, Canto, Coro Gospel, Coro Experimental e 
Inicialização Musical. O investimento no ano foi R$ 467.262,48 até outubro, e, atualmente, conta com 
314 alunos além dos grupos musicais que se apresentam em diversos eventos e cidades:

• Orquestra Sinfônica de Extrema: 40 componentes
• Coral Municipal de Extrema: 30 componentes
• Orquestra Mineira Extremamente Caipira: 15 componentes
• Orquestra Violões: 15 componentes 
• Banda do Bem: Atualmente conta com 50 músicos

PROJETO “MÚSICA PARA TODOS”
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A cidade recebe o maior investimento em mobilidade urbana com a 
revitalização de áreas que dão lugar a grandes avenidas como a Estrada 

Fazenda Fabiano, Av. Antônio Saes Peres e a Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, trazendo mais oportunidades de crescimento. 

Já na área rural, a administração municipal vem executando o maior 
programa de infraestrutura da história. São novas unidades de saúde, 

quadras cobertas, obras de saneamento e pavimentação nas estradas. 

INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA 
E MOBILIDADE URBANA
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AV. JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA NETO
A nova avenida serve como uma nova via 
de acesso entre a Avenida Lavapés com a 
Rua Pau Brasil. Com mais de 4.000 m², a 
avenida conta com 2 vias de 250 metros 
lineares, calçadas amplas, paisagismo e uma 
iluminação 100% em LED. Foi investido um 
total de R$ 2,5 milhões para maior mobilidade 
e conforto para a população.

AVENIDA LUIZ GABELLINI 
A Prefeitura de Extrema deu início à construção 
da Avenida Luiz Gabellini, que começa no Bairro 
Ponte Nova e vai em sentido à Fazenda do Ma-
tão. Ela será um modelo a ser seguido em novos 
loteamentos, que somente serão aprovados atra-
vés da padronização. No total, a avenida receberá 
15.130 m² de asfalto, além de amplas faixas de ro-
lamento, canteiros centrais, ciclofaixas, calçadas 
espaçosas e todo o equipamento público paisa-
gístico e de iluminação. 

Serão investidos R$ 2,8 milhão, para melhorar a 
mobilidade no local.



ASFALTOS PARA MEHORAR A QUALIDADE DE VIDA E 
MOBILIDADE URBANA
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AS OBRAS EM EXTREMA NÃO PARAM: 

ESTACIONAMENTO DE CARRETAS 
Atendendo as reivindicações dos caminhoneiros 
da cidade, a Prefeitura construiu o Estacionamento 
de Carretas. Posicionado em um local estratégico, 
onde o caminhão não precisa entrar na cidade, o 
local conta com 7 mil m² e recebeu um investimen-
to de R$ 472 mil.

DISTRITO INDUSTRIAL 
PESSEGUEIROS 
O Distrito Industrial do Pessegueiros recebeu 
2.800 m² de asfalto esse ano, além de obras de ter-
raplanagem e drenagem. A obra dá acesso para as 
empresas localizadas no bairro. 

ESTRADA DO “FISGÃO” - FASE 2
A Estrada Municipal José Aparecido “Fisgão” já está 
na sua segunda fase. Na primeira fase o local rece-
beu mais de 3.200 m² de asfalto. Já na segunda 
etapa, serão 6.182 m² de pavimentação. A estrada 
liga o bairro da Mantiqueira com o bairro Portal de 
Extrema, servindo como uma nova rota de acesso. 
O investimento inicial é de mais de R$ 900 mil.

ESTRADA FAZENDA FABIANO
A Estrada Fazenda Fabiano passou por revitaliza-
ção, com a pavimentação e as obras de drenagem, 
hoje faltando somente o alargamento do túnel que 
passa por debaixo da Fernão Dias, que está sendo 
pleiteado junto a ANTT e Concessionária do trecho 
(Grupo Arteris).
Ao todo foram 2.902 m² de asfalto, com um investi-
mento de mais de R$ 1.383 milhões.

ESTRADA JOÃO REZENDE
A Estrada João Rezende, que fica no bairro da 
Mantiqueira, recebeu 4.514 m² de asfalto e obras 
de drenagem.



ESTRADA  JOÃO BATISTA 
MAGALHÃES 
A Estrada João Batista Magalhães, que fica no bairro 
do Forjos, recebeu cerca de 16.500 m² de asfalto, 
além de 400 m² de drenagem ao longo da estrada.

BAIRRO DO JUNCAL
O bairro do Juncal recebeu 22 mil m² de asfalto, 
obras de drenagem e a reforma de 6 pontes.

BAIRRO DAS POSSES
O bairro das Posses, famoso por abrigar o Projeto 
Conservador das Águas e por suas belas paisa-
gens, recebeu mais de 28 mil m² de asfalto. Além 
das obras de pavimentação, o bairro teve 4 pontes 
reformadas, para dar mais segurança aos visitantes 
e moradores do bairro.
Atualmente novo trecho está recebendo pavimen-
tação no local.

BAIRRO DO RODEIO
O bairro do Rodeio recebeu 3.780 m² de pavimenta-
ção e passou por obras de drenagem.
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BAIRRO DA ROSEIRA
O Roseira recebeu 5.600 m² de pavimentação.



Avenida Bela Vista-Barreiro em andamento

Estrada Municipal Luiz Lopes Neto - Tenentes

Ponte no bairro do Juncal
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ESTRADA DO SÃO BRÁS
A Estrada do São Brás ganhou 21.332,40 m² 
de asfalto. O trajeto foi alargado, a ponte foi 
reformada e ganhou uma nova sinalização.

TENENTES RURAL
Tenentes Rural também não ficou de fora e recebeu 
mais de 21 mil m² de asfalto, além de obras de 
drenagem. Proporcionando aos moradores do 
bairro, mais segurança e facilidade para chegarem 
até as suas casas.

BAIRRO VARGEM DO JOÃO PINTO 
O bairro Vargem do João Pinto, onde está sendo 
construído um novo polo industrial, recebeu 
mais de 6 mil m² de asfalto, além de obras de 
drenagem e 83.000 m3 de aterro.

BAIRRO VILA ROMANA
No bairro da Vila Romana, foram feitas obras de 
pavimentação com o total de 16 mil m², além das 
construções de guias e obras de drenagem
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2019: UM ANO DE MUITO DESENVOLVIMENTO

No ano em que a economia do país deu passos 
fortes para a recuperação dos empregos e dos 
investimentos, Extrema soube aproveitar o momento 
e garantir um dos maiores investimento empresariais 
já realizado no município. São R$ 1 bilhão e 700 
milhões investidos nas instalações que receberão 
algumas das marcas mais famosas do Brasil.

A construção dos grandes condomínios logísticos 
na região da Vargem do João Pinto já chamou a 
atenção de quem passa por ali. Também chama a 

2019 também marca um novo momento no desen-
volvimento econômico da Zona Rural de Extrema. A 
Administração Municipal executou o maior investi-
mento em infraestrutura de estradas e pontes do mu-
nicípio. O que favorece o rápido e fácil escoamento 
da produção agrícola e pecuária.
Para estimular ainda mais, a Administração Munici-
pal em parceria com o Sindicato Rural lançou o pro-
grama de inseminação artificial que vai atender até 

HABITAÇÃO TAMBÉM É DESENVOLVIMENTO
O rápido e intenso crescimento da população criou uma forte demanda por 
moradias, o que resultou no aumento excessivo de custos. Para equilibrar 
oferta e demanda, a Administração Municipal vem sendo parceira de grandes 
construtoras.
São empresas com experiência em grandes projetos habitacionais e que vão 
entregar nos próximos anos cerca de 2 mil unidades habitacionais entre 
casas, sobrados e apartamentos todos financiados no programa MINHA CASA 
MINHA VIDA.
Além disto, a Administração Municipal entrega no início de 2020 o conjunto 
habitacional Tenentes V com 229 casas populares.

atenção o empenho da Administração Municipal 
para dar suporte ao desenvolvimento da região. Dois 
grandes acessos foram construídos para atender 
tanto as empresas quanto os novos loteamentos 
que estão sendo lançados, num investimento total 
de aproximadamente R$ 6.359.792,56.

Notícias como a ampliação da AMBEV e início das 
operações da Mobly e Arcor também movimentaram 
a cidade.

Novo Condomínio Logístico na região da Vargem do João Pinto

dezembro 100 vacas, sendo que 6 já confirmaram 
a prenhez.
Um rebanho de melhor genética e com controles 
sanitários mais rigorosos resulta em mais produtivi-
dade com menores custos. 
O programa de inseminação vem somar aos pro-
gramas desenvolvidos: Patrulha Mecânica, PNAE e 
Serviço de Inspeção Municipal.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ALÉM DAS GRANDES EMPRESAS
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Nova sede do 59º Batalhão da Polícia Militar em Extrema 
EXTREMA CADA VEZ 

MAIS SEGURA

Nesse ano foi finalizado o projeto da nova sede do 
59º Batalhão da Polícia Militar em Extrema. O novo 
prédio, que será custeado pela Prefeitura, será cons-
truído ao lado da Praça dos Três Poderes, no Bairro 
Ponte Nova, onde já funcionam o Poder Executivo, 

A sede do 3º Pelotão do Corpo de Bombei-
ros Militar de Extrema foi revitalizada e vem 
recebendo diversos investimentos da Prefeitu-
ra. 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 inter-
net. A Prefeitura também instalou novas placas 
indicativas de localização do quartel. 

Desde o início, a corporação esteve presente 
em 3.578 atendimentos entre as mais diver-
sas solicitações, sendo de combate e incên-
dios em edificações, veículos, vegetação, aci-
dentes automobilísticos, acidentes diversos, 
emergências clínicas, ações preventivas de 
defesa civil, dentre outras solicitações.

a Câmara Municipal e o Fórum. A construção é im-
portante para a cidade, uma vez que o batalhão terá 
uma infraestrutura melhor, já preparada para receber 
mais policiais, e aumentar o efetivo para o Município.

CORPO DE BOMBEIROS RECEBEU INVESTIMENTOS 
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A Prefeitura de Extrema investiu nesse ano quase 
R$ 1 milhão na segurança pública, por meio da 
compra de viaturas, armamentos e munições para 
as polícias militar e civil. 

Mesmo que a segurança pública seja dever do 
Estado e mesmo com a redução dos índices de 
criminalidade violenta no município no ano pas-
sado, a Prefeitura, em vez de fechar os olhos para 
a questão, ampliou os investimentos públicos. O 
objetivo é garantir que o município continue sen-

do reconhecido pela qualidade de vida que ofe-
rece à sua população. Para a Polícia Militar, que 
faz o trabalho ostensivo nas ruas, serão doadas 5 
novas viaturas, 30 coletes à prova de bala, 50 ar-
mas 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, se-
rão doados 4 veículos, 1 armário cofre, além de 
um sistema de alarmes, totalizando 
R$ 255.406,00.

EXTREMA INVESTE CADA VEZ MAIS EM SEGURANÇA

O 59º Batalhão de Polícia Militar de Extrema trabalha pesado para tornar o município 
cada vez mais seguro. No período de 1 ano, os índices apontam uma redução de 29% da 
criminalidade violenta e um aumento de 180% em prisões de flagrante. Resultados esses 
de uma polícia cada vem mais atuante em operações de repressão, como blitz, presença 
policial e abordagens. 

POLÍCIA  MILITAR  REALIZA CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Em 2019, foram realizados dois cursos de capacitação pela 17ª Região da Polícia 
Militar e executado na sede do 59º Batalhão de Polícia Militar de Extrema. Os cursos 
de Radiopatrulhamento Tático Móvel e Patrulha Rural formaram militares capazes 
de realizar operações de repressão e enfrentamento da criminalidade violenta e 
atendimento nas ocorrências de roubos e crimes em propriedades rurais.

CRIMINALIDADE VIOLENTA CAI 29% 
EM EXTREMA EM 2019



ESTATÍSTICA DO ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO NO GABINETE 

Os atendimentos no gabinete da prefeitura é uma 
forma que ouvir a voz do povo. Aqui é olho no 
olho para acolher e entender quais são as princi-
pais necessidades de cada cidadão.  É pelo povo 
e para o povo! 

•  No ano, foram realizados 5.151 atendimentos  
 gerais no gabinete. 

•  Plantão Administrativo atendeu 73 ocorrências 

A APEX é responsável por receber documen-
tos e objetos perdidos nas vias públicas e em 
diversos estabelecimentos públicos e priva-
dos. Sua criação tem facilitado a vida de mu-
nícipes e turistas, evitando que os mesmos 
tenham gastos extras ao requerer a 2º via de 
documentos. Se você achou ou perdeu algu-
ma coisa, pode comparecer na APEX de se-
gunda a sexta-feira das 8h às 17h, na Rua Ti-
radentes, nº 172, 3º andar, Centro, ou entrar 
em contato pelo telefone: (35) 3435-3025 ou 
através do e-mail: apex@extrema.mg.gov.br.

REPASSE DE VERBA DO CAIXA 
DA PREFEITURA ATRAVÉS DAS 
SECRETARIAS PARA ENTIDADES 
ASSISTENCIAIS DE EXTREMA
Não podemos deixar de amparar as instituições 
que prestam importantíssimos trabalhos de as-
sistência e que melhoram a qualidade de vida 
daqueles que necessitam, sejam eles crianças, 
adultos, idosos e, até mesmo, animais. Confira as 
instituições atendidas: 

 • Arquidiocese de Pouso Alegre (Paróquia de  
  Extrema) 
 • Asilo São Vicente de Paulo 
 • Associação Amadora de Músicos de 
  Extrema 
 • Associação da Melhor Idade Grupo 
  Renascer   
 • Associação Protetora dos Animais Soul 
  Animal de Extrema 
 • Associação Recanto São Francisco 
 • Casa de Passagem Resgate para Cristo 
 • Casa Lar São João Menino 
 • CRIE – Centro de Reabilitação e Integração 
  do  Excepcional de Extrema) 

APOIOS ÀS ENTIDADES DO 
MUNICÍPIO
Por meio de recursos captados de empresas com 
doações de terrenos e isenções tributárias, a Pre-
feitura apoiou as entidades socioassistenciais, 
culturais e esportivas do município. O valor do 
Aporte/Repasse foi de R$ 364.028,94.

INSTALAÇÃO CAIXA 
ELETRÔNICO DO BANCO 24 
HORAS
Baseado nos resultados alcançados com a so-
lução móvel do Banco24Horas durante o mês 
de outubro, foi instalado um caixa eletrônico 
fixo no Terminal Rodoviário. Além de facilitar 
para quem não quer ir até os bancos, a máqui-
na realiza operações de mais de 40 bancos.

SETOR DE ACHADOS E 
PERDIDOS DE EXTREMA 

(APEX)

 VALOR DO REPASSE de JAN a NOV: 
 R$ 1.490.276,73
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PROCURADORIA DEFENDE OS 
INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA 
POPULAÇÃO
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A Procuradoria-Geral é quem representa os interes-
ses de Extrema judicialmente como em processos 
executivos fiscais e extrajudicialmente. Além de pre-
servar os interesses da Prefeitura a fim de obedecer 
as Leis, o órgão busca as melhores formas de bene-
ficiar o cidadão através da elaboração de contratos, 
leis e decretos.

Este ano, juntamente com a Habitação, a Procura-
doria-Geral chamou moradores das casas populares 
que estavam com parcelas em atraso para realizar 
acordo amigável de pagamento da dívida. O pare-
cer jurídico evitou execuções de cobrança e ações 
judiciais, ouvindo as necessidades dessas pessoas 
e propondo soluções práticas, tudo dentro da Lei. 
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AVALIAÇÃO FIRJAN

Pesquisa confirma a excelência na Gestão Municipal. 
Enquanto o Governo Federal quer extinguir 1.220 
municípios que não se sustentam, Extrema dá o 
bom exemplo de Administração Pública. A pesquisa 
da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(FIRJAN) apontou o município como o 1º colocado 

no Índice de Gestão Fiscal em Minas Gerais e o 8º 
colocado no país.
Mais do que uma simples colocação numa pesquisa, 
o Índice revela a capacidade do município de custear 
e investir em serviços importantes para a população 
como Saúde, Educação, Obras, Cultura entre outros.

REFIS: Programa que refinancia dívidas dos 
contribuintes com o município com parcelamento em 
até 60 parcelas. Lei Municipal no 4.010/19.
Número de parcelamentos: 773, sendo destes, 762 
aderiram ao REFIS com parcelamento até de 12 
parcelas, tendo anstia de 100% de juros e multas.

NÚMERO DE PARCELAMENTOS: 
773

VALOR TOTAL PARCELADO:
R$ 1.467.879, 43

DESCONTO CONCEDIDO:
R$ 418.854,22
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Segurança para o munícipe e para o profissional. A criação 

da Lei Municipal nº 4.043 de 03 de setembro de 2019 re-

gulamenta o serviço de transporte individual por meio de 

motocicletas no município, exigindo o curso de formação 

do profissional.

BÓTON NOS VEÍCULOS
Os mais de 235 veículos públicos entre ônibus, micro-ônibus, vans, carros e outros, 
receberam a instalação de bótons para rastreamento e monitoramento da frota do 
município. Além de melhorar a segurança dos funcionários e dos usuários dos 
veículos públicos, permite controlar a velocidade e localização do carro, possibilita 
a identificação do condutor e influencia na utilização correta do veículo.

REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MOTOTÁXI EM EXTREMA
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EXTREMA NO CLIMA
O Programa Extrema no Clima foi criado em 2018, po-
rém, já acontece no município desde 2005 por meio de 
restauração florestal no âmbito do Projeto Conservador 
das Águas. O Programa tem como objetivo compatibili-
zar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção 
do sistema climático, acelerar a redução das emissões 
de carbono no município, identificar e implementar me-
didas de adaptação, reduzindo a vulnerabilidade aos 
efeitos adversos da mudanças do clima, fortalecer as 
remoções antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) 
por sumidouros e fomentar a transição para um novo 
modelo energético mais eficiente. O CONSERVADOR DAS ÁGUAS

Chega ao Tenentes Rural
Um dos projetos ambientais mais premiados 
do Brasil, o Conservador das Águas está em 
expansão, iniciando suas atividades na região do 
Tenentes Rural.

No bairro, uma área de 500 mil metros quadrados 
está recebendo o cercamento e reflorestamento.

O foco principal é o reflorestamento dos topos 
de morro que após ter a sua mata recuperada 
desempenha o papel de infiltrar a água das chuvas 
no solo, alimentando o lençol freático. Essa água 
armazenada no subsolo é liberada aos poucos 
pelas nascentes durante a época de estiagem 
e, por consequência, mantém o nível dos cursos 
d’água.

O projeto Conservador das Águas foi concebido 
em 2005 e hoje atua em mais de 7 mil hectares nas 
bacias das Posses, Saltos e Forjos. É responsável 
pelo plantio de 2 milhões de árvores e a proteção 
de mais de 500 nascentes.

Com a expansão para os bairros Pessegueiros, 
Juncal, Furnas, Tenentes, Matão, Lajes e Godoi o 
projeto vai trabalhar em mais de 13 mil hectares 
na região.

Extrema é o 8º município de Minas Gerais a estrutu-
rar um sistema de licenciamento ambiental municipal 
dos empreendimentos e atividades potencialmente 
poluidoras, de impacto ambiental local, conforme con-
vênio celebrado com a SEMAD (Secretaria do Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) em 
2018. 

Assim, esperamos que a mudança transformacional 
causada pelo programa seja uma modificação de para-
digma, de modo que a internalização das questões cli-
máticas nas práticas organizacionais sejam compreen-
didas como uma forma de evitar prejuízos financeiros, 
ecológicos e humanos, na busca de uma economia de 
baixo carbono e da neutralidade climática.
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CONSERVADOR DA
MANTIQUEIRA
O Conservador da Mantiqueira tem como objetivo a restauração 
florestal de 1.200.000 hectares. O programa, que é uma expansão 
do Conservador das Águas conta com a participação de 50 
municípios, mas tem como proposta alcançar 284 cidades, com 
o total de 1,2% do território nacional. 
Os dois projetos obtém um saldo de 2 MILHÕES de mudas 
plantadas e mais de 700 nascentes protegidas.

Extrema já é uma cidade linda e 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 o ano, 
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 

EQUIPE DE ÁREAS VERDES TRABALHA PARA 
DEIXAR EXTREMA MAIS BELA

USINA TERMOQUÍMICA DE GERAÇÃO ELÉTRICA 
UTGE Extrema

Com a proximidade do encerramento da vida útil do 
Aterro Sanitário Municipal, a Prefeitura de Extrema 
está em fase de estudos técnicos de transição para 
uma nova solução de disposição dos resíduos 
sólidos urbanos, que vislumbra o aproveitamento 
energético dos resíduos, por meio de uma Usina 
Termoquímica de Geração Elétrica (UTGE), a 
ser instalada na área do aterro sanitário municipal, 
no Bairro do Pessegueiros, para gaseificação dos 
resíduos e conversão em energia elétrica.

As principais vantagens da UTGE são a redução da 
necessidade de área de disposição final de resíduos 
(em relação a um aterro sanitário), a eliminação de 
riscos de contaminação ambiental de solo, água e 

em julho. Outro local que recebeu trabalho de 
paisagismo foi a Avenida José Marques de Oliveira 
Neto, com canteiros ao longo da avenida inaugurada 
esse ano. Nos projetos paisagísticos, foram utilizadas 
espécies com flores ou folhas coloridas com o 
objetivo de criar maior contraste.

ar, o aproveitamento energético de resíduos, com 
geração de um ativo econômico, além da redução 
de emissões de gases de efeito estufa, contribuindo 
com a Política Municipal de Combate às Mudanças 
Climáticas.

A implantação da Usina Termoquímica, que será 
a segunda a utilizar essa tecnologia no Estado de 
Minas Gerais, garantirá não somente a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos sólidos de 
Extrema, como também a geração de receita a partir 
da venda da energia elétrica produzida e do custo 
evitado de disposição final de resíduos sólidos, que 
será revertida em ações de melhoria à população 
extremense.



INAUGURADO CEIM TENENTES

O Bairro do Tenentes ganhou mais um presente da 
atual administração, o Centro de Educação Infantil 
Municipal (CEIM) “Profª Maria Aparecida de 
Almeida Moura”. Inaugurado em julho, o CEIM do 
Tenentes possui infraestrutura de alto padrão para 
oferecer educação de qualidade para 300 crianças, 

FASE FINAL DA OBRA CEIM VILA ESPERANÇA 

com idades de 4 meses à 5 anos. Com investimento 
de R$ 3 milhões, o espaço planejado conta com 
dois berçários, duas salas de minimaternal, duas 
salas de maternal, e quatro salas para turmas da 
pré-escola, além de um lactário, uma brinquedoteca 
e um parque na área externa.

O maior e mais moderno CEIM de 
toda a rede. Com capacidade para 
receber mais de 450 crianças, o pré-
dio do novo CEIM “Professora Euni-
ce Soares Santana”, foi construído 
em modelo sustentável com geração 
de energia através de painéis fotovol-
táicos, captação de água da chuva 
para reuso, entre outras inovações.
Um investimento de R$ 5,3 milhões.
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CEIM PONTE NOVA
Na região do Ponte Nova (Cachoeira 3), está 
sendo construído um novo CEIM que atenderá 
350 crianças. A obra já está em fase de funda-
ção e terá 2 mil m² de área construída. A unida-
de terá 5 salas de aula, uma quadra coberta, três 
berçários com solário, duas salas de maternal, 
uma de minimaternal, um lactário, auditório e 
sala multiuso.

OBRAS INICIADAS
ESCOLA PONTE NOVA (TRÊS PODERES)
Essa será a maior escola do município, com ca-
pacidade para até 1.500 alunos em dois turnos. 
Ocupando um terreno de 7 mil m², ao lado da 
Prefeitura, essa é a primeira escola a ser cons-
truída no modelo pré-moldado, com acessibili-
dade plenamente assegurada, geração de ener-
gia através de painéis fotovoltaicos e captação 
de água de chuva pra reuso. A escola contará 
com 20 salas de aula, salas temáticas, amplo e 
inovador laboratório de informática conjugado 
com biblioteca, sala para atendimento de crian-
ças especiais, auditório, quadra oficial coberta 
com vestiários e arquibancada, salão de jogos, 
quadras e pátios auxiliares. 

EM ANDAMENTO | PROJETOS EXECUTIVOS

NOVA ESCOLA DO JD. BELA VISTA/ 
BARREIRO
Com um projeto arquitetônico moderno, a nova 
Escola do Jardim Bela Vista/Barreiro terá ca-
pacidade para 800 alunos do 1º ao 5º ano, 
em dois turnos. Em um espaço de mais de 
2.800 m², serão construídas 15 salas de aula, 
quadra coberta, biblioteca, laboratório de ciên-
cias, brinquedoteca, salas temáticas de música 
e artes, além de um auditório.

CEIM VILA RICA
Com capacidade para atender 530 crianças en-
tre 4 meses a 5 anos, o CEIM contará com berçá-
rio, minimaternal, maternal e pré-escola. O pré-
dio terá 3 pavimentos em local de fácil acesso e 
contará com 19 salas de aula, além de auditório 
e quadra poliesportiva coberta.
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ESCOLA DO SALTO
Será uma escola em modelo agrícola, envol-
vendo um projeto inovador para o município. O 
terreno de 27 mil m² contará com pomares, es-
tufas, sala verde, viveiros, sistema de composta-
gem para integrar os alunos com a natureza e o 
meio rural. Já o prédio escolar terá 10 salas de 
aula e quadra poliesportiva coberta, totalizando 
1.500 m² de área construída que atenderá 350 
alunos.

CASA CRECHE

Enquanto os CEIMs não ficam prontos, a Casa Cre-
che veio para atender uma parte da demanda por 
vaga. Como extensão do CEIM “Profª Edna Maria da 
Silva Gomes”, a creche funciona desde fevereiro e 
estão matriculadas 102 crianças entre 2 e 3 anos.

EM ANDAMENTO

36

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA

Esse ano foi entregue os kits com os novos 
modelos de uniformes escolares, confeccionados 
para aproximadamente 7.500 alunos da rede 
municipal de ensino. A inovação desse ano esta 
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). No 
total, 32 mil peças foram entregues pela Prefeitura 
Municipal de Extrema, um investimento de mais de 
R$ 900 mil. 

A gestão também tem se preocupado com a inclu-
são e educação das nossas crianças especiais. Por 
isso, foi inaugurado o “Centro Municipal de Educa-
ção Especializada”, onde são ofertados Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE), acompanha-
mento com o Neuropediatra (que avalia e realiza 
tratamentos de doenças relacionadas ao Sistema 
Nervoso Central) e Fonoaudiologia (que trata os dis-
túrbios da fala e audição).

NOVOS UNIFORMES 
ESCOLARES



DESFILE CÍVICO CELEBRA A 
DIA DA INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL
No dia 7 de setembro aconteceu o tradicional 
Desfile Cívico, reunindo mais de 1.200 
participantes na Av. Alcebíades Gilli, em 
frente à Praça Itália, tendo como tema “O que 
a sua Escola tem de melhor?”. 18 escolas 
municipais, desde os níveis infantil, anos 
iniciais e finais do Ensino Fundamental, 
desfilaram pela avenida representando 
suas escolas com diversas apresentações. 
Além dos alunos, a Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Fanfarra Municipal de Extrema, 
Grupo de Escoteiros de Extrema – Lobo 
Guará e Projeto Auê também participaram da 
festividade. 
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Extrema é referência no Sul de Minas Gerais na 
execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar.
Isso é mais um resultado dos esforços para trazer 
qualidade de vida tanto para os alunos da rede 
pública de ensino quanto para os produtores rurais 
do município. 
A excelente notícia veio em outubro, quando o 
Ministério da Educação através do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contem-
plou Extrema como Gestão Positiva na implantação 
do programa. Isso só foi possível por que a gestão 
atende todos os critérios como a utilização dos re-
cursos, prestação de contas e incentivo à agricultura 
familiar. Saiba algumas curiosidades sobre a alimen-
tação nas escolas:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ao longo do ano foram adquiridos diversos materiais 
para enriquecer o conhecimento dos nossos alunos. 
Para a compra de 26.321 apostilas para crianças 
do Pré e Ensino Fundamental, foram investidos 
mais de R$ 2,5 milhões, além dos materiais 
pedagógicos, uma valiosa ferramenta que auxilia no 
desenvolvimento de aulas práticas e contribui para 
aperfeiçoar o aprendizado do aluno, tornando as 
aulas mais concretas e de fácil compreensão.

• Em média, são servidos 7.800 pratos 
por dia, entre almoço e janta, atendendo 
desde os bebês dos Centros de Educação 
Municipal Infantil (CEIMs) até a janta 
ofertada aos alunos da Escola de Jovens e 
Adultos (EJA). 

• Atualmente, 16 escolas municipais rece-
bem alimentos vindos da agricultura 
familiar, que são entregues semanalmente. 

• Cerca de 60% dos alimentos oferecidos nas 
escolas são produzidos pelos agricultores 
familiares do município.

• Diariamente são servidos 612 quilos 
de frutas e 814 mamadeiras de sucos 
naturais/vitaminas, variando a receita com 
o acréscimo de mais um tipo de fruta ou 
legumes/verduras, tudo para garantir as 
necessidades nutricionais diárias de cada 
criança.

• No cardápio estão inclusos frutas como 
melancia, ponkan, banana, morango, 
maracujá, e mais de 23 itens entre verduras 
e legumes que fazem parte da merenda 
escolar.

INVESTIMENTOS EM 
MATERIAIS DIDÁTICOS
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CUIDADO COM O DINHEIRO PÚBLICO






