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PÚBLICO APROVA NOVIDADES NA 34ª FESTA 
DO PEÃO DE BOIADEIRO DE EXTREMA

editorial

Esta edição do jornal Inovação traz páginas 
especiais sobre a 34ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Extrema, o principal evento 
da cidade. Organizada pela Secretaria de 
Cultura e pela comissão organizadora do 
evento, a festa trouxe várias inovações este 
ano. 

Uma das principais novidades foi a 
cobertura da arquibancada, algo inédito 
no evento. A demanda pela cobertura era 
antiga e, este ano, a Prefeitura conseguiu 
colocar a benfeitoria em prática, tornando a 
experiência do público muito mais agradável. 

Projetada por um engenheiro especializado, 
a cobertura tinha lona antichamas, para dar 
ainda mais segurança ao público. 

A empresa responsável pela cobertura 
também realizou os procedimentos no 
palco e no entorno dele, contabilizando um 
investimento de R$ 180 mil na segurança do 
cidadão.

Em uma pesquisa feita durante o evento, 
o público do local aprovou a novidade, 
e a Prefeitura já antecipa que a medida 
continuará sendo adotada nos próximos 
anos. 

É assim que a Administração Pública deve 
agir: ouvir a população, considerar suas 
demandas e colocar as melhorias em prática.

Boa leitura!

Uma das grandes inovações este ano foi a cobertura da arquibancada principal
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CAMPANHA ORIENTA SOBRE CÂNCER DE MAMA
outubro rosa

Em outubro é realizada a campanha 
Outubro Rosa, que conscientiza mu-
lheres sobre prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama. Duran-
te o mês, todas as UBSs de Extrema 
realizam diversas ações como pales-
tras, orientações, atendimentos, exa-
mes clínicos e atividades físicas. 

A maior parte dos casos de câncer 
de mama é descoberta por meio do 
autoexame, porém, a Secretaria de 
Saúde de Extrema alerta que isso não 
substitui o exame físico realizado por 
profissional de saúde.

É importante que mulheres a par-
tir dos 40 anos realizem o exame de 
mamografia para descobrir o câncer 

no início, o que eleva as chances de 
cura para 95%. Além do exame, o 
SUS oferece assistência médica, su-
porte emocional e tratamento contra 
a doença.

De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), o câncer de 
mama é o segundo tipo de câncer 
mais comum, sendo registrados 2,09 
milhões de casos em todo o mundo 
em 2018. 

Em Extrema, 144 pacientes estão em 
acompanhamento de mama, casos 
não somente de câncer, mas também 
de outras doenças que conseguiram 
ser diagnosticadas através da mamo-
grafia.

AGENTES REALIZAM ATIVIDADE PREVENTIVA
setembro verde

Enquanto o outubro é rosa, o mês de setembro foi 
marcado pela cor verde, um alerta para a conscientização 
e prevenção do câncer de intestino. Desde o início de 
setembro, todas as unidades de saúde de Extrema 
realizaram mobilizações e atividades preventivas junto 
ao público de risco, que são homens e mulheres de 50 a 
75 anos.

Durante a campanha de rastreamento Setembro Verde, 
pacientes foram entrevistados em todo o município 

a fim de identificar os casos suspeitos. Ao todo, 404 
pacientes foram encaminhados a consulta médica para 
acompanhamento e realização do exame laboratorial de 
pesquisa de sangue oculto nas fezes.

Além das buscas ativas, os Agentes Comunitários de 
Saúde promoveram palestras com orientações médicas 
e psicológicas acerca do tema, formas de prevenção 
e sensibilização, rodas de conversa sobre os sinais e 
sintomas do câncer e seu enfrentamento.



4

NOVA PRAÇA CORONEL SIMEÃO É ENTREGUE
revitalização das praças centrais

A Prefeitura de Extrema entregou a nova Praça Coronel 
Simeão, que integra o projeto de revitalização das praças 
centrais da cidade.  Além de deixar o espaço muito mais 
bonito, a revitalização foi planejada de forma a retomar a 
importância dos prédios no entorno, como a E. E. Odete 
Valadares e o Clube Literário. 

Um dos grandes destaques da nova praça foi a construção 
de um pequeno anfiteatro, que agora pode ser usado 
como espaço para aulas ao ar livre, recitais e pequenas 
apresentações artísticas. 

A praça recebeu mobiliário em madeira plástica reciclada. 
Com isso, a Prefeitura contribuiu para o reaproveitamento 
de 700 mil garrafas PET e tubos de pastas de dente.

Valorizando ainda mais a natureza, foram plantadas 
quatro novas árvores da nossa flora: duas Mirindiba-rosa 
e duas popularmente chamada de Pau-cigarra.

O paisagismo também inclui um moderno sistema de 
irrigação automatizado para garantir, de forma racional, a 
quantidade exata de água para as plantas. É possível, por 
exemplo, fazer a programação de rega segundo a idade 
e espécie da planta e a estação do ano. O sistema ainda 
conta com um sensor de chuva que desabilita a rega 
automaticamente.

Para manter o patrimônio público e garantir a segurança 
dos frequentadores, a Administração disponibilizou 
vigilância 24 horas no local.

Espaço ganhou mobiliário sustentável, irrigação automatizada e segurança 24 horas por dia
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FESTA PARA 3 MIL
CRIANÇAS AGITA O 
PARQUE DE EVENTOS

para alunos da rede pública

Brincadeiras, risadas e muita diversão! O Dia das Crianças 
foi especial com uma festa feita só para elas no Parque 
de Eventos. Cerca de 3 mil crianças de 6 a 10 anos das 
escolas públicas participaram das comemorações que 
aconteceram nos dias 2 e 3 de outubro.

Dividido em quatro turnos, as atividades gratuitas foram 
promovidas em parceria pelas secretarias de Educação 
e de Esporte, Lazer e Juventude. 

O evento contou com brinquedos infláveis, oficinas de 
desenho, cama elástica, minitouro mecânico, pintura 
facial, animação com monitores, shows com palhaços e 
personagens infantis, além da distribuição de sorvete, 
cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão-doce. 

O diferencial deste ano foi a apresentação da peça 
teatral “Mega”, do grupo Sobrado Verde Produções, com 
apoio da secretaria de Assistência Social. A história fala 
sobre um super-herói que traz um alerta e orienta, de 
forma divertida, sobre a violência e abuso sexual contra 
a criança. 
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Avenida vai contar com amplas pistas, canteiros centrais, ciclofaixas, calçadas espaçosas e equipamentos públicos de iluminação

NOVA AVENIDA VAI MELHORAR MOBILIDADE
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 Matão. 
Este é um dos principais eixos de crescimento 
urbano e territorial do Município para os próximos 
anos. 

Por isso, a Prefeitura está construindo a via de 
forma que ela seja um modelo a ser seguido em 
novos loteamentos, que somente serão aprovados 
se seguirem esse padrão urbanístico.

O procedimento se faz necessário para se adequar 
ao Plano de Mobilidade Urbana da atual Gestão, o 
maior da história de Extrema. No total, a Avenida 
Luiz Gabellini receberá 15.130 m² de asfalto. Serão 
construídos 900 m² nesta fase.

Ao longo de todo o percurso, os motoristas vão 
contar com amplas faixas de rolamento, além de 
canteiros centrais, ciclofaixas, calçadas espaçosas 
e todo o equipamento público paisagístico e de 
iluminação.

A Avenida Luiz Gabellini é uma extensão da 
Estrada Municipal Fazenda Fabiano, que recebeu 
obras de alargamento, pavimentação e melhorias 
em 2017. 

Na ocasião, foi investido R$ 1,3 milhão com 
alargamento da via, construção de meio-fio, 
calçadas, obras de drenagem, terraplanagem, 
iluminação pública, revitalização do trecho e 
pavimentação asfáltica. 

Proposta é que a via seja modelo para construção de novos loteamentos  na região
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SECRETARIAS ADQUIREM NOVOS MAQUINÁRIOS
desenvolvimento econômico e obras

Duas secretarias municipais já contam com novos ma-
quinários para melhorar os serviços prestados à popu-
lação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em 
parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Ex-
trema, adquiriu oito máquinas: uma enxada rotativa, um 
triturador de cereais, duas carretas basculantes, uma 
bomba pulverizadora, um perfurador de solo, uma plaina 
e uma batedeira de cereais. Além desses novos maqui-
nários, tratores também estão disponíveis para os produ-
tores rurais. 

A utilização do implemento agrícola é permitida aos pro-
dutores cadastrados, mediante aluguel de R$ 6 por hora 
de uso, valor que retorna para os programas da Secreta-
ria de Assistência Social.

Já a Secretaria de Obras adquiriu uma patrol motonive-
ladora, duas retroescavadeiras e uma pá carregadeira. 
As máquinas foram compradas através de licitação pelo 
valor de R$ 1.521.772,04. Ainda está prevista a chegada 
de uma escavadeira hidráulica. Os veículos substituídos 
serão levados a leilão.

Parte dos equipamentos será alugada a produtores rurais, que poderão melhorar a produção

SERVIÇOS NOTURNOS 
ACELERAM RITMO 
DAS OBRAS PÚBLICAS

trabalho extra

A Secretaria de Obras está realizando trabalhos no 
período noturno para adiantar obras que estão em 
andamento. Nos bairros do Salto do Meio, Estrada 
Municipal Luiz Lopes Neto e Estrada Municipal da Vargem 
do João Pinto foram realizados trabalhos emergenciais 
em obras de médio e grande porte. 

Com esse adiantamento, o rendimento na execução de 
obras aumentou até 2,5 vezes. Foram realizados serviços 
de drenagem, asfaltamento e reformas de pontes. 

Sem o trabalho extra, as obras não seriam entregues 
dentro do cronograma físico planejado. A Secretaria 
de Obras também tem efetuado serviços de pintura 
horizontal de vias no Centro da cidade, trecho onde 
existe grande movimentação de veículos.

A TÍTULO DE EXEMPLO, OS FUNCIONÁRIOS 

QUE REALIZAM A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

PINTARAM, POR DIA, CERCA DE DE 159,58 M² EM 

TODO O ANO PASSADO TRABALHANDO DURANTE 

O HORÁRIO COMERCIAL. EM 2019, APENAS NO 

PERÍODO DE 9 DE SETEMBRO A 8 DE OUTUBRO, A 

MESMA EQUIPE REALIZOU PINTURA DE 402,63 M², 

EM MÉDIA, POR DIA, TRABALHANDO À NOITE.

Para a Secretaria de Obras e Urbanismo, foram compradas uma patrol motoniveladora, uma pá carregadeira e duas retroescavadeiras
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

O Cemitério Municipal de Extrema passou por uma 
ampla reforma, com a construção de novas gavetas e 
ossários. A revitalização do espaço ainda contempla 
a construção de um escritório para melhor acolher 
as famílias e melhorar a infraestrutura do serviço 
público. Os muros que cercam o local também foram 
ampliados e pintados. 

As melhorias têm o objetivo de fazer com que o 
cemitério acompanhe o crescimento do Município, 
além de dar um pouco mais de conforto às famílias no 
momento mais difícil da vida de quem perde um ente 
querido.

MELHORIAS NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL

CEIM da Vila Esperança, que receberá mais 450 crianças, está em fase de acabamento. Este será o maior e mais moderno CEIM de toda a rede. O prédio 
está sendo construído em modelo sustentável, ao custo de R$ 4,7 milhões.
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Salto do Meio teve várias ruas pavimentadas, totalizando mais de 5.086 m2 de asfalto realizado

E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Obras de construção da Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, no Tenentes, que vai facilitar o acesso ao novo condomínio logístico

Bairro do Rodeio recebeu mais de 3 mil m2 de asfalto, que vai melhorar a vida de quem transita de carro pelas vias do bairro

Várias regiões da cidade recebem asfalto em ruas que antes eram de terra. Na Roseira, foram 4.275 m2 de asfaltamento
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No total, uma área de 22 mil m2 está recebendo asfalto, o que vai melhorar o trânsito para os moradores do bairro do Juncal

QUATRO RUAS DO JUNCAL SÃO ASFALTADAS
mais obras

Diversas ruas do Bairro do Juncal estão recebendo 
asfalto, totalizando 22 mil m² de área asfaltada. As 
melhorias acontecem na Rua José Antônio Padilha, na 
Rua das Borboletas, na Rua das Oliveira e em uma rua 
sem saída. As vias têm as bases preparadas e recebem o 
asfalto, além da drenagem lateral. 

Também serão reformadas quatro pontes do bairro, 
trocando a estrutura atual por aduelas de concreto, que 
trazem mais segurança para os moradores e dão mais 
vazão para o escoamento da água, evitando, assim, 
as enchentes. Outras quatro pontes foram refeitas, 
substituindo as antigas. 

Além da pavimentação de ruas, a Prefeitura investe em construção e reforma de pontes
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Eleitas na categoria Rainha do Peão de Boiadeiro

ESCOLHA DA CORTE INICIA 34ª FESTA DO PEÃO
beleza, simpatia e desenvoltura

Abrindo as porteiras da 34ª Festa 
de Peão de Boiadeiro de Extrema, o 
tradicional desfile para escolha da 
Corte do Rodeio elegeu 11 garotas 
em diferentes categorias. O desfile 
aconteceu no dia 5 de outubro, no 
Parque de Eventos. A escolha da 

CATEGORIA MINIRRAINHA
Minirrainha: Vitória Mariana

1ª Miniprincesa: Yasmin Victória
2ª Miniprincesa: Yasmin Cunha

Minimadrinha dos peões: Maria Vitória

CATEGORIA GAROTA DO PEÃO
Garota do Peão: Ana Machado

Miss Extrema Country: Roberta Kelly
Miss Rodeio: Thayná Azevedo

CATEGORIA RAINHA DO PEÃO DE 
BOIADEIRO

Rainha: Victória Stefany
1ª princesa: Nathali Amaral
2ª princesa: Mayara Toledo

Madrinha dos peões: Eduarda Oliveira

corte é feita seguindo quatro requisitos: beleza, simpatia, 
desenvoltura na passarela e traje. 

Na categoria minirrainha, puderam participar meninas 
entre 6 e 11 anos de idade. Na categoria Garota do Peão, 
foi dada chance para jovens entre 12 e 16 anos. Já para 
a categoria principal - a de Rainha - puderam participar 
garotas acima de 17 anos de idade, todas residentes em 
Extrema. 

CONFIRA O RESULTADO: 

Eleitas na categoria Garota do Peão

Eleitas na categoria Minirrainha
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MAIS DE 400 CAVALEIROS E CHARRETEIROS 
FAZEM DESFILE PELAS RUAS DA CIDADE

mantendo a tradição

Após a escolha da Corte da Festa do 
Peão, a festividade mais tradicional 
de Extrema contou com o Desfile 
de Cavaleiros e o 2º Encontro de 
Charreteiros, no dia 6 de outubro. 
Cerca de 430 cavaleiros e charreteiros 
saíram do Parque de Eventos e 

percorreram as ruas da cidade. Neste desfile, a Corte 
do Rodeio foi apresentada aos extremenses. No retorno 
ao parque, foi servido o tradicional porco no rolete. O 
evento contou com shows das duplas Paco & Thiago, 
Agnaldo & Pinha e Mayck & Lyan.
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RODEIO TRAZ OS MELHORES PEÕES A EXTREMA
montaria

RODEIO EM TOUROS
1º - Maciel Santana, Ibiritaia (BA)
2º - Erik Henrique, Icaraima (PR)
3º - Luiz Americo, Timóteo (MG)
4º - Marcos Felipe, Bocaiuva (MG)
5º - Maicon Martins, Jitauna (BA)

PROVA DOS TRÊS TAMBORES
1ª - Keila Pacheco
2ª - Cristiane Foja
3ª - Thais Netto
4ª - Luciana Corsi
5ª - Letícia Mamede

RODEIO MIRIM
1º - Carlos Eduardo de Souza, 12 anos
2º - Luiz Felipe Fernandes Cruz, 13 anos
3º - João Victor Marques, 13 anos
4º - Gabriel Santos Aidukas, 12 anos
5º - Gabriel Oliveira da Rosa, 14 anos
6º - Matheus Araujo Pereira, 9 anos
7º - Guilherme Pereira Mariano, 11 anos

LAÇO EM DUPLA (CABECEIRO E 
PESEIRO)
1º - Gabriel Lima e Germano
2º - Henrique Abreu e Agenor
3º - Henrique Abreu e Lubinho
4º - Danilo Soró e Bruninho Rodrigues
5º - Tuff Pacheco e João Duprat
6º - Julio Corse e Thiago Cruz
7º - Tuff Pacheco e Thiago do Rio
8º - Dedé Storiani e Gaveta

A montaria é um dos momentos mais espe-
rados da Festa do Peão de Extrema. Este ano, 
o público pôde acompanhar provas de laço 
em dupla, prova dos três tambores feminina, 
montaria em touro mirim e montaria em tou-
ro. Nesta categoria principal, 25 competidores 
vieram de vários estados brasileiros e oito re-
presentaram Extrema. Quem saiu como gran-
de vencedor foi o baiano Maciel Santana, que 
levou para casa uma moto CG Start 2020. 

Todos os prêmios foram fornecidos por 
patrocinadores do evento. Cinco grandes 
companhias de rodeio, que participam das 
melhores festas de peão do país, como 
Barretos, Americana e Jaguariúna, en-
viaram os melhores peões e touros para 
Extrema. No total, foram cerca de 70 tou-
ros. O título de melhor boiada ficou para a 
Cia de Rodeio FBulls, de Alfenas. 
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Para garantir o acesso de toda a população, em metade dos dias a entrada no Parque de Eventos foi gratuita

ARTISTAS CONSAGRADOS SOBEM AO PALCO
shows atraem multidão

Maiara & Maraisa, Bruno & Barretto, Dennis DJ e Zé Neto & Cristiano animaram a festa

A Prefeitura manteve a tradição e 
trouxe nomes de peso da música 
nacional para engrandecer a Festa 
do Peão em 2019. A dupla Maiara 
& Maraisa abriu a noite de shows, 
atraindo milhares de pessoas para 
o Parque de Eventos em um show 

animado e gratuito para a população. No dia seguinte, 
o sertanejo de Bruno & Barretto e os hits do Dennis 
DJ animaram o público. O sábado trouxe para o palco 
a dupla Zé Neto & Cristiano, um dos principais nomes 
do sertanejo atual. Quem fechou a festa, no Domingo 
100% Caipira, foi o Trio Parada Dura, que emocionou 
quem gosta dos clássicos da música caipira.

Maiara & Maraisa Trio Parada Dura

Bruno & Barretto Dennis DJ Zé Neto & Cristiano
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DOMINGO 100% CAIPIRA ENCERRA A FESTA
evento gratuito para toda a família

Mais de 10.000 pessoas passaram pelo evento durante o dia

A 34ª Festa do Peão de Extrema foi 
encerrada com o tradicional Domingo 
100% Caipira, um evento gratuito e 
voltado para toda a família. A festa 
começou com o 3º Desfile de Carro 
de Boi, com saída do Bairro Agenor em 
direção ao Parque de Eventos. 

No parque, o público foi recebido com um delicioso almoço 
caipira com Costela Fogo de Chão. As crianças puderam 
interagir com os animais na fazendinha. A música ficou por 
conta de apresentações de violas e artistas sertanejos, 
como a dupla Vilela & Juninho e o Trio Parada Dura.

Desfile de Carro de Boi foi realizado pela terceira vez em Extrema

Carros de boi tomaram conta das ruas da cidade Fazendinha apresentou o mundo rural para as crianças

Público foi recebido com almoço com Costela Fogo de Chão Música sertaneja de raiz tomou conta do Parque de Eventos

Show do Trio Parada Dura encerrou mais uma edição da festa de peão mais animada e querida do Sul de Minas




