


2

2020 JÁ COMEÇA COM ÓTIMAS NOTÍCIAS
editorial

O ano de 2020 começou de forma muito especial 
para a Educação em Extrema. Novo calendário de 
funcionamento dos CEIMs, um novo CEIM entrando em 
atividade e o início da construção da maior escola do 
município.

No dia 6 de janeiro, as mães que estavam retornando ao 
trabalho puderam deixar as crianças sob o cuidado das 
monitoras nos CEIMs da cidade. Uma medida que parece 
simples, mas que nunca tinha sido colocada em prática. 
Adequar o calendário das crianças à necessidade das 
famílias é mais do que uma decisão administrativa, é 
uma demonstração de respeito.

Com a inauguração do CEIM Professora Eunice Soares 
Santana, na Vila Esperança, mais 450 vagas foram 
disponibilizadas para atender as famílias de Extrema. O 
maior CEIM do Município entra em atividade num prédio 
moderno, amplo, muito arejado e iluminado. Somado ao 
CEIM Professora Maria Aparecida de Almeida Moura, são 
mais 750 vagas criadas apenas em 2019.

Antes mesmo de inaugurar o CEIM da Vila Esperança, a 
Administração Municipal começou a construção de mais 
um CEIM no Cachoeira III e a maior escola do município, 
ao lado da dos Praça dos Três Poderes. A construção de 
7 mil metros quadrados receberá 1.500 alunos num dos 
projetos mais modernos de toda região.

É a Educação sendo valorizada de verdade.

Educação é um dos focos da atual Administração, que criou mais 750 vagas em CEIMs em 2019
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CEIM PROFESSORA EUNICE SOARES SANTANA 
É INAUGURADO E JÁ INICIA ATIVIDADES

maior e mais moderno

Nova unidade do Bairro Vila Esperança tem capacidade de receber até 450 crianças

MAIS DE 8 MIL ALUNOS INICIAM AS AULAS
nas escolas municipais e nos ceims

No dia 20 de dezembro, foi realizada a cerimônia de 
inauguração do Centro de Educação Infantil Municipal 
(CEIM) Professora Eunice Soares Santana, no Bairro Vila 
Esperança. Iniciando suas atividades já no começo de 
2020, este CEIM é o maior e mais moderno de toda a rede.

Com capacidade para receber 450 crianças, o prédio foi 
construído em modelo sustentável com geração de energia 
através de painéis fotovoltaicos, captação de água da 
chuva para reuso, entre outras inovações, contando com 

um investimento de R$ 5,3 milhões. 

O prédio foi construído em apenas 1 ano e conta com 14 
salas atendendo crianças de 4 meses a 5 anos. Este foi 
o segundo CEIM entregue pela gestão municipal.

O CEIM está localizado na Rua Mônaco, nº 708, 
Loteamento Villa Garden. Para mais informações, entre 
em contato com a Secretaria de Educação pelo telefone 
(35) 3435-6640.

Início do ano letivo é sempre uma alegria, tanto para a comunidade escolar quanto 
para os milhares de alunos que não veem a hora de reencontrar professores e 
colegas. 

Desde o início de janeiro, diversos serviços da Secretaria de Educação retomaram 
suas atividades, realizando as matrículas e rematrículas dos mais de 5.100 alunos 
do Ensino Fundamental e 3.200 crianças que, neste ano de 2020, receberão os 
cuidados dentro dos CEIMs.

Para que os pais possam trabalhar com tranquilidade, diversos CEIMs já receberam 
os alunos sob o olhar atento das monitoras. 

O ano letivo, tanto nas Escolas Municipais quanto nos CEIMs, iniciou-se no dia 4 
de fevereiro. 
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PARADA DE NATAL É REALIZADA PELA 1ª VEZ
som, luz e muita emoção

Pela primeira na história de Extrema aconteceu a Parada de 
Natal com carros alegóricos, personagens típicos, músicas 
natalinas e um show de luzes e efeitos especiais que 
passaram pelas ruas da região central. Mesmo sob chuva, 
a atração reuniu a população e atraiu turistas. A Parada 
de Natal foi realizada na noite do dia 23 de dezembro e a 
novidade foi um sucesso, fechando com chave de ouro a 
programação do “Natal Doce em Extrema”, organizado pela 
Prefeitura de forma gratuita para toda a população. 

Além da parada, a programação contou com a tradicional 
casinha do Papai Noel, audição de encerramento do 
projeto Música para Todos, Natal Mambembe com o 
grupo de teatro Névoa, som itinerante com a Banda 
Cuca Monga, sessão de cinema ao ar livre no Parque de 
Eventos, Cantata Renascer, encontro de corais, sorteio 
de bicicletas, concerto de Natal com a Banda do Bem e 
Orquestra Sinfônica de Extrema.
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LÉO MAIA, MAX DE CASTRO E LUCIANA MELLO 
APRESENTAM SHOW ‘OS FILHOS DOS CARAS’

recebendo 2020 em grande estilo

Filhos de Tim Maia, Wilson Simonal e Jair Rodrigues cantaram os maiores sucessos de seus pais

Tim Maia (1942-1998), Wilson Simonal (1938-
2000) e Jair Rodrigues (1939-2014), três dos mais 
importantes nomes da Música Popular Brasileira 
(MPB), foram festejados durante a passagem de ano 
em Extrema. Léo Maia, Max de Castro e Luciana 
Mello, herdeiros desses ícones da cultura nacional, 
animaram o público com o show “Os filhos dos caras”, 
no Parque de Eventos. 

A iniciativa foi apresentada em Extrema pela primeira 
vez. Esse show surgiu em 2015 com a premissa de 
festejar personalidades da MPB, por meio de um 
evento no qual os filhos interpretam canções dos 
próprios pais. Além de Léo Maia, Max de Castro e 
Luciana Mello, o projeto ganha a participação de Max 
Viana (filho de Djavan) e Jair de Oliveira (filho de Jair 
Rodrigues). Dependendo das agendas individuais dos 
integrantes, cada montagem ganha uma formatação 
única.

A proposta da Prefeitura com esse show foi 
proporcionar um evento voltado para toda a família, em 
um ambiente tranquilo e festivo. A festa da chegada 
de 2020 em Extrema teve entrada e estacionamento 
gratuitos, e o evento contou com ampla estrutura 
com praça de alimentação.

Luciana Mello (filha de Jair Rodrigues)Max de Castro (filho de Wilson Simonal)Léo Maia (filho de Tim Maia)
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PRODUTORES RURAIS RECEBEM ASSISTÊNCIA
serviço de agricultura, Pecuária e EMATER 

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) controla a qualidade 
dos produtos de origem animal fabricados em Extrema. 
O processo envolve inspeção inicial para adequações nas 
instalações, higienização do ambiente, rotulagem dos 
produtos e monitoramento da sanidade do rebanho, visando 
às boas práticas na fabricação e manipulação de alimentos. 

Após a certificação, são feitas visitas rotineiras. Atualmente 
34 produtores rurais estão com registros ativos, 
comercializando produtos derivados do leite, embutidos, 
geleias, cogumelos em conserva, compotas e mel.

O apoio da gestão municipal tem sido fundamental para o 
fornecimento da assistência técnica da EMATER. Dentre 
as atividades oferecidas estão a coleta e análise do solo, 
orientação no manejo e cultivo em lavouras, práticas de 
pastagens, medição de terreno para cálculo de plantio, 
fomento e manejo da agricultura orgânica, negociação para 
compra coletiva de mudas e sementes e apoio ao programa 
Patrulha Agrícola e Mecanizada. 

Além disso, o setor auxilia o produtor rural na participação 
do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) e na 
articulação Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), que conta hoje com 27 produtores locais.

Oferece assistência aos produtores no manejo e controle 
sanitário de bovinos e equinos, manejo nutricional 
reprodutivo, orientação sobre vacinas em novilhas contra 
a brucelose bovina (vacina B19) e orientação a técnica da 
inseminação artificial de bovinos. 

Para complementar a ação, o setor realizará palestras 
de conscientização e orientação no manejo da pecuária 
e demais temas trabalhados dentro do departamento. A 
atividade ocorrerá uma vez ao mês em diferentes bairros 
de Extrema.

1. SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

3. EMATER

2. CONSULTORIA VETERINÁRIA E 
ATENDIMENTO CLÍNICO DE ANIMAIS 
DE GRANDE PORTE

Sempre pronto para atender os produtores rurais de 
Extrema,  o serviço de Agricultura e Pecuária da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico com o apoio do Governo 
do Estado através da EMATER, desenvolvem programas 
e ações com finalidade de prestar assistência às práticas 

rurais. Todos os serviços oferecidos são gratuitos e o 
objetivo é estimular lucratividade da agricultura familiar, 
auxiliando na prosperidade de famílias no campo. Para 
apontar as medidas de produção adequadas, o setor é 
dividido em três pilares.          



7

PRODUTORES RURAIS RECEBEM ASSISTÊNCIA PRAÇA PRESIDENTE VARGAS É REABERTA 
após obras de revitalização

A Praça Presidente Vargas, situada no centro urbano 
do município de Extrema, foi entregue à população 
após o trabalho de revitalização feito no local. Com um 

projeto mais acolhedor, o grande objetivo da reforma 
é resgatar a originalidade das praças centrais para 
as famílias extremenses e os visitantes.

A nova praça conta com alguns elementos típicos, como um 
conjunto de fontes. Em Extrema, a fonte foi concebida para 
homenagear o Projeto “Conservador das Águas”. A iniciativa 
é reconhecida internacionalmente pela sua importância 
relacionada ao Meio Ambiente e tornou Extrema uma referência 
mundial no manejo de áreas de proteção ambiental.

FONTES

O projeto de revitalização contempla praças totalmente acessíveis 
aos cadeirantes, aos idosos e à população em geral. Toda a 
pavimentação da praça foi trocada, dado o estado de conservação 
das peças anteriores.

A praça conta ainda com mosaicos que 
ilustram duas flores que marcam a Rota 
das Rosas, junto ao Santuário de Santa 
Rita.

O paisagismo trouxe um layout com curvas, valorizadas pelas 
texturas e cores das flores e folhas. O sistema de irrigação 
possibilita ajustar a programação nos diferentes setores, 
segundo a fase de desenvolvimento das plantas e estações 
do ano. 

A iluminação também foi valorizada com a instalação de postes 
de luz com estilo colonial e luminárias nos canteiros, já os novos 
mobiliários são feitos de madeira plástica e serralheria artística, 
sendo retiradas do meio ambiente cerca de 700 mil garrafas de 
pets e embalagens de creme dental. 

ILUMINAÇÃO

PAISAGISMO

ACESSIBILIDADE

MOSAICO
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Obras de drenagem e pavimentação do Bairro das Posses. A nova avenida no Bairro do Barreiro e Bela Vista receberá obras de 
drenagem e pavimentação, além de guias e calçadas.

Obras de drenagem para pavimentação na Estrada do Matão/Lages Obras de drenagem na Estrada Municipal Luiz Gabellini

Obras de paisagismo na praça do bairro Vila do Matildo Terraplanagem das obras do Residencial Roseira III
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

As obras do Hospital Municipal Dr. Roberto de Cunto  estão 
em fase de finalização. A próxima etapa é a instalação da 
fachada “pele de vidro”, nome dado ao revestimento de 
vidro aplicado em fachadas de edificações. 

Para a instalação, será necessária a pintura da fachada 
em cores com tons escuros. Em seguida, será instalada 
a estrutura de fixação para, por fim, serem instalados os 
vidros, o prazo para execução da obra é de 45 dias. Esta 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROBERTO DE CUNTO

Obras de drenagem para futura pavimentação do alargamento 
do bairro do  Salto

Nova via de acesso para o bairro dos Pessegueiros.

etapa acontece em paralelo à instalação das portas, 
janelas e do piso vinílico. 

Recentemente a obra recebeu a placa com o nome 
do hospital, homenagem ao ex-vereador Dr. Roberto 
de Cunto. Dr. Roberto era médico, servidor público 
municipal e ocupava a vice-presidência da Câmara 
Municipal de Vereadores.
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CAIXA APROVA CONSTRUÇÃO DO ‘ROSEIRA III’
mais 156 casa populares

A Caixa Econômica Federal aprovou o projeto de 
construção do Residencial Roseira III, que terá 
156 novas casas. O empreendimento faz parte do 
Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” e será 
destinado a famílias que tenham a renda bruta 
mensal no valor de até R$ 5.600, de acordo com a 
Lei Municipal 4.091/19.

O financiamento será feito pelo Programa Carta 
de Crédito FGTS Associativo - Imóvel na Planta, 
subsidiado pelo FGTS. A classificação das famílias 
beneficiadas será de acordo com as inscrições 
realizadas pelos mutuários de 2017 a 2018. 

A Caixa avaliará a pontuação de cada inscrição e 
entrará em contato com o classificado com a proposta 
para crédito. 

O valor de entrada do imóvel será conforme a 
avaliação da renda familiar de cada mutuário, tendo 
a possibilidade de usar o FGTS.

O MCMV foi criado em 2009 pelo Governo Federal 
para dar às famílias de baixa renda a oportunidade 
de comprar a casa própria através da concessão 
de dinheiro do Governo Federal, oferecendo juros 
menores no financiamento do imóvel.

Novo empreendimento imobiliário faz parte do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”

A atual gestão de Extrema tem realizado diversos 
investimentos em habitação, a exemplo do Residencial 
de Interesse Social Tenentes V, com 229 residências 
e, agora, com o Residencial Roseira III, totalizando 
385 imóveis que a atual gestão disponibilizará a 
população extremense. 

Mesmo a construção dos imóveis sendo uma parceria 
de custeio pelo programa do Governo Federal, todas 
os valores relacionados à compra do terreno e toda 
parte de infraestrutura são pleiteados e garantidos 
pela Prefeitura. 

O município investe, por exemplo, em obras de 
escoamento de águas pluviais, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água 
potável, energia elétrica pública e domiciliar, 
calçamento público e vias de circulação pavimentada, 
totalizando um investimento de quase R$ 2,5 milhões 
só no Tenentes V e uma estimativa de mais de R$ 3 
milhões para o Roseira III.

A Prefeitura de Extrema se antecipa com a solicitação 
do projeto Tenentes VI, que contemplará a construção 
de mais 130 novas unidades habitacionais destinadas 
exclusivamente à faixa 1 do programa “Minha Casa, 
Minha Vida”. O terreno destinado ao projeto já foi 
adquirido e conta com uma área de 56.832,95 m², 
um investimento de R$ 3.225.269,91.

Aprovado pela Caixa Econômica, Residencial Roseira III será destinado a famílias com renda de até R$ 5.600 mensais

Prefeitura investe na infraestrutura dos empreendimentos
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OBRAS DO BATALHÃO DA PM SÃO INICIADAS
Nova sede será custeada pela Prefeitura, que aposta na vinda de mais policiais a Extrema
O terreno para construção da sede do 59º Batalhão da 
Polícia Militar já está nivelado. Custeado pela Prefeitura 
de Extrema por R$ 9.345.790,00 o novo batalhão ficará 
localizado ao lado da Praça dos Três Poderes, onde estão 

as sedes da Prefeitura, Câmara e Fórum. 
A infraestrutura da nova sede possibilitará que o município 
receba mais policiais, oferecendo mais segurança para a 
população. 

segurança pública

Em terreno de mais de 4.600 m², prédio terá dois pavimentos com auditório, sala de treinamento, alojamento e sala de dojô
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IPTU, ALVARÁ E ISS DE 2020 JÁ DISPONÍVEIS 
emissão de guia on-line

Os contribuintes do IPTU, ISS e Taxa de Licença de 
Localização e Funcionamento (Alvará) em Extrema já 
podem consultar e imprimir suas guias de pagamento 
referentes ao exercício de 2020 via internet. O acesso 
pode ser feito por meio do portal da Prefeitura (extrema.
mg.gov.br/servicos-online). Para o IPTU, o boleto 
impresso deve ser entregue pelos Correios a partir de 
fevereiro.

Todos os contribuintes terão desconto de 20% se 
optarem pelo pagamento à vista em cota única até o 
vencimento.

Os tributos podem ser parcelados também em até 10 
vezes, sendo R$30,30 o valor mínimo para parcelamento 
do IPTU e R$ 60,60 para Alvará e ISS. Os pagamentos dos 
boletos poderão ser feitos em qualquer agência da rede 
bancária conveniada, que inclui Itaú, Caixa Econômica 
Federal e casas lotéricas.

Confira ao lado o calendário para parcelamento.

 
Cota única.............31/03/2020
1ª cota...................31/03/2020
2ª cota...................30/04/2020
3ª cota...................29/05/2020
4ª cota...................30/06/2020
5ª cota...................31/07/2020
6ª cota...................31/08/2020
7ª cota...................30/09/2020
8ª cota...................30/10/2020
9ª cota...................30/11/2020
10ª cota.................30/12/2020

Cota única...........28/02/2020
1ª cota.................28/02/2020
2ª cota.................31/03/2020
3ª cota.................30/04/2020
4ª cota.................29/05/2020
5ª cota.................30/06/2020
6ª cota.................31/07/2020
7ª cota.................31/08/2020
8ª cota.................30/09/2020
9ª cota.................30/10/2020
10ª cota.................30/11/2020

Pedidos de isenção devem ser 
protocolados até 31 de março
O pedido de isenção do IPTU dos imóveis estritamente 
residenciais de propriedade de aposentados, 
pensionistas e recebedores do Beneficio de Prestação 
Continuada (BPC) deverá ser protocolado até o dia 31 
de março de 2020 na Gerência de Fazenda, na sede da 
Prefeitura de Extrema, das 13h às 17h.

Esses ficarão isentos por três anos consecutivos 
contados a partir do deferimento do requerimento. 
Se você é o contribuinte isento e está dentro deste 
período, deverá comparecer à Gerência de Fazenda e 
Geoinformação até 31 de março para assinar formulário 
de isenção e recadastro anual para continuar com o 
benefício.

São requisitos para concessão da isenção possuir um 
único imóvel, residir com sua família no mesmo e ter 
rendimento familiar não superior a três salários mínimos.

•  Carnê do IPTU

•  CPF e RG do requisitante

•  Documento de aquisição do imóvel (contrato 
e/ou certidão de matrícula em nome do 
proprietário atualizado)

•  Comprovante de residência em nome do 
requerente

•  Se viúvo, formal de partilha ou, na sua 
ausência, certidão de óbito

•  Declaração do órgão pagador, com o valor 
e tipo de benefício, referente ao mês de 
dezembro do ano que antecede a solicitação 
da isenção (não é permitida a apresentação 
de extrato bancário ou documento 
equivalente).

cópia simples
 Documentos necessários para isenção

Calendário do IPTU/2020

Calendário do ALVARÁ e ISS 2020
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PREFEITURA OFERECE 
AULAS GRATUITAS  EM 
DIVERSAS MODALIDADES

cuidado com a saúde da população

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude oferece aulas de diversas 
modalidades esportivas. A maioria das atividades acontecem no 
Ginásio Poliesportivo, e todas as aulas são gratuitas. Atualmente, a 
secretaria conta com 1.032 alunos inscritos nas chamadas mensais, 
com 998 alunos frequentes. Os horários completos de todas as 
modalidades estão disponíveis no site da Prefeitura (extrema.mg.gov.
br), acessando os links Secretarias / Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Juventude / Modalidades esportivas gratuitas.

• Basquete
• Capoeira
• Dança
• Futebol de campo
• Futsal 
• Handebol
• Hidroginástica
• Jiu-Jitsu

CONFIRA AS MODALIDADES
• Funcional
• Judô
• Jump
• Karatê
• Natação
• Pilates
• Volêi
• Zumba
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PROJETO OFERECE SERVIÇOS DE SAÚDE E EM 
HORÁRIO ESTENDIDO

horário do trabalhador

TRABALHO SOCIAL 
NO TENENTES III E IV

habitação com mais dignidade

Mais do que construir casas e suprir a demanda 
crescente por habitação em Extrema, a Prefeitura 
se preocupa em oferecer um local digno de 
moradia. Por isso, no segundo semestre de 
2019, foi iniciado um trabalho técnico-social do 
programa “Minha Casa, Minha Vida” nos bairros 
Tenentes 3 e 4. 

O objetivo é, junto com a população, abranger 
vários aspectos da vida comunitária, levando 
um pouco mais de cultura, noções de ecologia e 
organização comunitária aos moradores. 

“Nós realizamos várias atividades com a 
população para incentivar a organização 
comunitária e para trazer melhorias da 
educação ambiental. Esse é um trabalho 
com a finalidade da melhoria da qualidade 
de vida comunitária.” 

Marcos José
Responsável pelo Projeto

“Um dos objetivos de oferecer as aulas 
de artesanato é os moradores terem esse 
tempo para praticar a sociabilidade, de 
poderem dialogar, se conhecerem mais e 
conhecerem as pessoas que moram no 
mesmo bairro.” 

Edson Mauricio Cabral
Assistente Social

· UBS Salto e Forjos: horário do trabalhador em uma 
semana na segunda-feira e na outra na terça-feira

· UBS Juncal: uma semana na segunda-feira e na 
outra na quarta-feira, na UBS do bairro Pessegueiros

· UBS Vila Esperança e Mantiqueira: Toda quarta-
feira

· UBS Bela Vista: Quinta-feira, a partir de 6 de 
fevereiro

· UBS Tenentes Rural: Terça-feira

· Demais UBSs: Segunda-feira

· Clínica de Odontologia: aberta de segunda a sexta 
até as 21h; na quarta, o atendimento encerra às 
20h

· Farmácia de Minas: atende todos os dias até as 18h

· CAPS: Segunda-feira até as 19h

Uma das ações foi a revitalização de canteiro na avenida principal, com o 
plantio de flores e temperos, além da instalação de um pergolado (foto acima) 
para a socialização dos moradores; outro trabalho realizado foi a oferta de 
aulas gratuitas de artesanato

Pensando em você que trabalha o dia todo, a Prefeitura 
de Extrema criou o Horário do Trabalhador, assim você 
consegue ter um tempinho para cuidar de sua saúde, com 

o projeto as unidades de saúde ficam abertas até as 
19h em dias específicos. Confira os locais e os serviços 
oferecidos:
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CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
REALIZA CERCA DE 10 MIL ATENDIMENTOS

ceom

Você sabia que o Centro de Especialidades 
Odontológicas Municipal (CEOM) de 
Extrema é responsável por cerca de 10 
mil atendimentos ao ano? Na unidade, 
os pacientes recebem tratamentos de 
acordo com a sua necessidade na área de 
odontopediatria (especialista no atendimento 
a crianças menores de 7 anos), periodontia 
(especialista em doenças da gengiva), 
endodontia (especialista em tratamento 
de canal), cirurgia bucomaxilofacial 
(especialista em cirurgia de terceiros molares 
e dentes retidos), ortodontia (especialista 
em aparelhos dentários), além de oferecer 
programa de Próteses Odontológicas. 

O CEOM funciona no prédio do Centro de 
Atendimento de Radiologia, Odontologia, 
Fisioterapia, Laboratório e Almoxarifado 
Central (CROFILAC), na Rua Presidente 
Kennedy. 

Para receber atendimento, os pacientes são 
encaminhados pela Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e todos os tratamentos são 
oferecidos pelo SUS.

ZOONOSES GANHA 
VEÍCULO PARA 
RESGATE DE ANIMAIS

para bichos que oferecem risco

O Centro de Controle de Zoonoses e Endemias de 
Extrema agora conta com um carro equipado para 
resgate de animais que oferecem perigo a população, 
como cães e gatos doentes ou bravos, que estão em 
situação de rua. 

Os pacientes que necessitam de tratamentos considerados 

mais simples, como restauração, curativo, raspagem 

supragengival, exodontia simples, flúor e emergência 

odontológica, devem procuram a Unidade Básica de Saúde do 

bairro para atendimento através da Odontologia na Atenção 

Primária. Os agendamentos e horários de atendimentos são 

realizados no próprio posto.

Fazendo parte da Secretaria de Saúde, o Centro de 
Controle de Zoonoses e Endemias de Extrema também 
oferece serviços gratuitos de castração de cães e gatos, 
atendimentos em situação emergencial e de animais de 
rua, providências em casos de animais em situação de 
maus-tratos (com apoio da Polícia Militar) e vacinação.

Entre os atendimentos, no ano de 2019 foram realizadas 
1.691 castrações e aplicadas 534 vacinas, sendo 365 
somente na campanha contra a raiva.

Para realizar a castração o animal tem que ter mais 
de 4 meses de idade e o dono deve ir ao Centro de 
Zoonoses com RG, comprovante de endereço e de 
renda (inferior a dois salários mínimos).

O Centro de Zoonoses fica na Rua Presidente Kennedy, 
355, Centro. Para entrar em contato:

Ligue: (35) 3435-6245.




