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SAÚDE EM CASA: CARINHO E ATENÇÃO PARA 
QUEM PRECISA DE CUIDADOS ESPECIAIS

editorial

Desde 2017, a Prefeitura de Extrema 
vem implantando importantes 
mudanças na Saúde. Algumas ações 
são mais complexas e envolvem 
grandes investimentos, como a 
construção de uma unidade de 
saúde ou a autorização de cirurgias. 
Outras são mais simples e, nem por 
isso, menos importantes.

Uma novidade que passou a funcionar 
em fevereiro de 2020 pela rede de 
Saúde da Família é o atendimento 
domiciliar. É comum uma pessoa 
precisar de cuidados em casa, mas 
não ter com quem contar. A troca 
de um curativo, a aplicação de um 
medicamento, o acompanhamento 
de um tratamento... esses serviços 
agora são realizados pela equipe de 
Saúde.

Não se trata de algo complexo como 
uma construção, mas de um gesto 
de carinho e respeito que faz toda 
a diferença. Cerca de 30 pacientes 
já estão sendo atendidos assim, em 
casa.

Olhar com carinho para o cidadão 
e buscar soluções simples para 
melhorar a qualidade de vida, este 
é o compromisso da Administração 
Municipal.

Leia mais na página 6

Cerca de 30 pacientes com alguma dificuldade de se deslocar ao posto de saúde são atendidos em casa
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ÔNIBUS E VANS ESCOLARES DA PREFEITURA 
LEVAM MAIS DE 3 MIL ALUNOS DIARIAMENTE

SEGURANÇA PARA OS ALUNOS, TRANQUILIDADE PARA OS PAIS

Além de oferecer ensino de qualidade, a Secretaria 
Municipal de Educação cuida para que todo aluno tenha 
como chegar à escola com segurança e pontualidade, 
deixando os pais tranquilos todos os dias. Para isso, a 
Prefeitura de Extrema mantém uma grande estrutura, 
organização e uma frota composta por 50 veículos: 30 
ônibus, 15 vans e cinco micro-ônibus.  

Diariamente são transportados 2.099 alunos da rede 
municipal, incluindo as crianças a partir de 4 anos de 
idade que vão para os CEIMs, além de 542 estudantes 
da rede estadual. 

O trajeto é sempre acompanhado por monitores para 
garantir a segurança das crianças e começa logo 
cedinho, às 6h. As linhas passam pelos bairros Posses, 
Salto, Mantiqueira, Ponte Nova, Tenentes e Tenentes 
rural,  Serra Embratel, Salto, Divisa, Furnas, Roseira, 
Godoi, Pires, Sertão dos Lopes, Pessegueiros, Centro, 
Juncal, Jardim Bela Vista, entre outros. 

Outros alunos que não ficam de fora são os universitários. 
Cerca de 500 estudantes saem de Extrema para 
faculdades em Bragança Paulista, Itatiba e Atibaia com 
transporte público. 

Frota formada por 50 veículos atende a estudantes de escolas municipais, estaduais e os universitários

JAMIL SCATENA É O PRIMEIRO CONVIDADO 
DO ‘BATE-PAPO COM ESCRITOR’ DE 2020

encontro na biblioteca municipal

O primeiro “Bate-papo com Escritor” de 2020 foi 
repleto de conhecimento e interação. Com a presença 
do escritor Jamil Scatena e participação especial do 
vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais de Extrema, Alexandre Quirino, o encontro 
aconteceu na Biblioteca Municipal.

Convidado de destaque, o escritor Jamil Scatena é autor 
do livro “Atibaia Samba: Escola de Samba”, fruto de 
uma pesquisa de 100 anos sobre a maior festa popular 
de Atibaia. Na roda de conversa, ao lado de Alexandre, 
o escritor contou sua história e ligação com o samba 
e o carnaval e suas experiências como integrante de 
desfiles carnavalescos, fundando escolas, compondo 
sambas-enredo e cantando na avenida.
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NOVO CEIM 
EM CONSTRUÇÃO

cachoeira 3  / ponte nova 

A Prefeitura de Extrema segue 
dando atenção primordial à 
educação, uma das demandas mais 
crescentes do Município. Exemplo 
disso é a construção do Centro de 
Educação Infantil Municipal (CEIM) 
Cachoeira 3 / Ponte Nova, unidade 
que atenderá aproximadamente 350 
crianças e encontra-se com as obras 
avançadas. 

Em 2.000 m² de área construída, o 
novo CEIM terá cinco salas de aula, 
uma quadra coberta, três berçários 
com solário, duas salas de maternal, 
uma sala de minimaternal, um lactário, 
um auditório com capacidade para 
100 pessoas e uma sala multiuso. 
O valor estimado da obra é de   
R$ 3.395.628,82, seguindo a 
qualidade das demais construções já 
realizadas.

EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA MUDA DE ENDEREÇO
crianças e adolescentes com autismo

O Centro Municipal de Educação Especializada, que atende 
crianças com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista, 
passou a atender em novo endereço: Rua Benjamin 
Constant, 1001 e 1010, Bairro Agenor. Hoje são atendidos 
170 alunos dos 6 ao 17 anos regularmente matriculados 
do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O novo local 
possibilitou a divisão de nove salas padronizadas para 
atendimento, três a mais do que a última instalação. Com 

isso, foram contratados mais professores para cobrir as 
nove turmas ao longo do dia. Uma novidade são às três 
horas extras de atendimento em diversas disciplinas que 
serão oferecidas as sextas-feiras, além de que os alunos 
ainda recebem acompanhamento neuropediátrico e 
fonoaudiólogo. Outro ganho para a educação especializada 
é o transporte exclusivo, que hoje conta com três vans, 
sendo duas adaptadas.

Nova unidade terá 2.000 m² de área construída, contemplando cinco salas de aula
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MERENDA SAUDÁVEL VINDA DIRETO DO 
CAMPO

agricultura familiar

O início do ano letivo nas escolas municipais 
movimenta um setor importante para a economia 
local: a agricultura familiar. Em Extrema, grande 
variedade de legumes, verduras, frutas e iogurte saem 
diretamente do campo para a merenda escolar. Isso 
garante uma alimentação mais saudável para nossos 
alunos e mais renda para as famílias que vivem da 
agricultura em nossa cidade.

Somente no 1º semestre deste ano, serão investidos 
R$ 393.500,30 do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) a 27 produtores do município, 
incentivando a produção agropecúaria local.

Novidade para o ano de 2020 é a aprovação dada 
pela atual Administração para a implantação do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

Além de assegurar a continuidade na alimen-
tação e nutrição da rede pública de Extrema, o 
programa é exclusivo para a agricultura fami-
liar extremense, investindo diretamente mais
R$ 63.662,00 na economia local.

EVANDRO BRITO PASSA POR AMPLA REFORMA
DE CARA NOVA

A Escola Municipal “Evandro Brito da Cunha”, a maior da 
cidade, está passando por uma reforma muito esperada 
pela comunidade escolar. A primeira etapa da obra 
contempla o prédio 1, com a repaginação completa das 
18 salas de aula. Foram instalados novos pisos, portas 
e batentes. As paredes internas foram pintadas de 
branco para ampliar a sensação espacial e trazer maior 
luminosidade e a parte externa do prédio ganhou a 
cor verde. Os corredores dos três andares receberam 
novo contrapiso e revestimento. Já as grades de ferro 
recebem tratamento com a retirada das ferrugens e 
aplicação de tinta branca. Todo o telhado também foi 
recuperado. A reforma ainda contará com mais duas 
etapas, abrangendo os prédios 2 e 3, o que trará ainda 
mais conforto aos alunos.

16 escolas municipais recebem alimentos  
vindos da agricultura familiar

7.800 pratos são servidos por dia

27 produtores participam do PNAE

60% dos alimentos oferecidos nas escolas  
são produzidos pelos agricultores familiares

Em média, são servidos por dia 550 litros 
de leite integral, 87 litros de leite sem 
lactose, 5.000 pães, 612 kg de frutas, 
814 mamadeiras de sucos naturais e 
vitaminas e 814 mamadeiras de leites e 
fórmulas especiais

Do campo para a escola: legumes, verduras, frutas e iogurte produzidos em Extrema compõem a merenda nas escolas municipais

AGRICULTURA FAMILIAR E 
MERENDA ESCOLAR EM EXTREMA
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SAÚDE CONTA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR
INOVAÇÃO EM SAÚDE

Seguindo a determinação da Administração 
Municipal em humanizar o atendimento à 
população, a Secretaria de Saúde conta com a 
Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar 
(EMAD). Atender o cidadão em sua própria casa 
é uma alternativa à internação hospitalar. Na 
prática, é uma iniciativa que promove mais 
conforto, carinho e respeito aos pacientes. 

O serviço é destinado às pessoas que possuem 
condições de saúde que necessitam de 
internação, mas não podem correr o risco de 
uma infecção hospitalar. 

O paciente também tem acesso a tratamento 
que exija assistência de equipe multidisciplinar 
de média e alta complexidade no domicílio. A 
cobertura assistencial é de até 30 pacientes 
acompanhados ao mesmo tempo. 

TURMA DE PILATES EXCLUSIVA PARA 
GESTANTES BENEFICIA FUTURAS MAMÃES

Atenção à mulher grávida

A Secretaria de Saúde de Extrema criou um grupo 
gratuito de prática de Pilates só para gestantes. As 
aulas acontecem toda terça-feira, às 17h30, Rua 
Melo Viana, 08, 1º andar, sala 3 .

O cadastro é realizado no primeiro dia de participação 
na aula, com a apresentação de encaminhamento 
do médico obstetra que acompanha a gestação 
(atestando que a gravidez não é de risco) e o cartão 
do SUS. 

Os exercícios são elaborados e criados de forma 
cuidadosa, podendo ser adaptados de acordo com 
a semana gestacional de cada uma para que toda 
e qualquer gestante, independente do período 
gestacional, possa participar.
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VACINE-SE CONTRA O 
SARAMPO!

até dia 13 de março

Até o dia 13 de março, acontece a campanha de vacinação 
contra o sarampo. Pessoas de 5 a 19 anos de idade não 
vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto 
para o sarampo deverão procurar as salas de imunização 
(Centro e UBSs Ponte Nova e Vila Esperança). Além do 
sarampo, a Tríplice Viral protege contra  caxumba e 
rubéola. No dia 15 de fevereiro, o Dia D de vacinação contra 
o sarampo contou com a participação de 230 pessoas. 

Dia D da vacinação contra o sarampo imunizou 230 pessoas
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EXTREMA EM OBRAS: NA ÁREA URBANA

Início das obras da UBS Vila Rica, que seguirá modelo padronizado, 
totalizando investimentos de R$ 1 milhão

Estrada do Salto, que liga Extrema a Camanducaia, vai receber 4.500 m² de 
pavimentação, alargamento da via e drenagem 

Investimento em esporte e qualidade de vida: mais uma quadra poliesportiva foi entregue, desta vez no Bairro dos Forjos

Para agilizar a construção da Escola Três Poderes, que terá capacidade para 1.500 alunos, equipes de obras se revezam até o anoitecer
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E NA RURAL, A CIDADE NÃO PARA!

Revitalização da Avenida Nicolau Cesarino entra na segunda etapa, contemplando a construção de uma praça pública com diversas vagas de 
estacionamento, deck com vista panorâmica e espaço para contemplação da natureza

Estrada do Fisgão, que liga Mantiqueira ao Portal de Extrema, vai receber 
asfalto, investimento de mais de R$ 1,3 milhão

Com duas salas e um grande salão, a Associação do Mantiqueira vai permitir que a 
população se reúna para realizar diversas atividades

REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS
O projeto de revitalização que está 
promovendo a maior reforma da 
praças centrais já feita em Extrema 
segue para sua etapa final. Depois 
das obras beneficiarem a Praça 
Coronel Simeão (em frente à Escola 
Odete Valadares) e a parte da frente 
da Praça Presidente Vargas, chegou 
a vez de a reforma contemplar a 
parte de trás da Praça Presidente 
Vargas (atrás do Santuário de Santa 
Rita) e a Praça Olinto da Fonseca. 

A revitalização contempla outras 
necessidades além da estética, 
como a organização do trânsito. É 
o caso da Praça Olinto da Fonseca, 
onde será construída uma nova faixa 
para tráfego de veículos.
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NOVA AVENIDA COMEÇA A SER CONSTRUÍDA
jardim bela vista

A nova avenida do Jardim Bela Vista/Barreiro já começa 
a tomar forma, integrando o amplo projeto de urbanização 
dessa região da cidade. Ligando os bairros Jardim Bela 
Vista ao Barreiro, a via irá contar com mais de 18 mil 
m² de asfalto com guias, calçadas e canteiros, além de 
obras de drenagem e iluminação, melhorando o fluxo de 

veículos para os bairros Barreiro e Roseira. Ao lado da 
nova avenida, será construído um moderno campo de 
futebol com medidas oficiais e arquibancada coberta 
com cinco degraus. A estrutura vai oferecer segurança 
e lazer para a prática de atividades físicas.

RUA DAS ACÁCIAS 
RECEBE OBRAS 
E DIVERSAS 
MELHORIAS

Drenagem e pavimentação

A Rua das Acácias, no Bairro Vila Rica, está recebendo 
investimento para melhorar a vida dos moradores da 
região e dos visitantes que passam pelo local, que dá 
acesso ao Pico dos Cabritos, um importante ponto 
turístico de Extrema. 

A obra visa à instalação de 150m de tubulação e 
reestruturação de 12 caixas de drenagem. Também 
será construído muro de ala para saída das águas. 
Após a obra, a rua será totalmente recapeada com 
aproximadamente 5 mil m² de asfalto. 

Construção de 18 mil m² vai melhorar o trânsito para os motoristas que saem do Jardim Bela Vista em direção ao Barreiro e à Roseira

Após conclusão das obras de drenagem, Rua das Acácias será totalmente recapeada com aproximadamente 5 mil m² de asfalto
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FEIRA DO PRODUTOR RURAL PASSA A 
FUNCIONAR EM NOVO LOCAL PROVISÓRIO

Devido às obras na praça

A Feira do Produtor Rural está funcionando 
temporariamente na Rua Melo Viana, ao lado da Escola 
Estadual Odete Valadares. A mudança é necessária por 
conta das obras de revitalização da Praça Presidente 
Vargas. 

A Feira do Produtor Rural de Extrema tem como 
finalidade dar a oportunidade para os pequenos 
produtores rurais comercializarem suas mercadorias 

de forma direta ao consumidor, valorizando o trabalho 
da agricultura familiar, além de gerar renda para essas 
famílias. 

Entre naturais e orgânicos, são oferecidos produtos 
alimentícios como frutas, verduras e legumes frescos 
e de qualidade que vêm diretamente da roça, além de 
caldo de cana, pastel, pães caseiros, doces e compotas. 
Vale lembrar que o preço também é um diferencial. 

Adote um estilo de vida mais saudável. Visite a nossa feira! 
Ela acontece aos sábados, das 7h às 12h.

CONFIRA O 
FUNCIONAMENTO DO 
HORÁRIO DO 
TRABALHADOR

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria de Assistência Social tem como objetivo 
contribuir na garantia de direitos e acesso à cidadania. 
O Horário do Trabalhador facilita para que os serviços 
sejam oferecidos a todos, principalmente àqueles que 
trabalham no horário comercial. Confira na tabela ao lado 
os dias em que setores do CRAS, Habitação, Balcão de 
Empregos, Cadastro Único e Bolsa Estudantil atenderão 
até as 19h. O CREAS não faz o horário do trabalhador 
porque realiza a abordagem social todos os dias até 20h.

MÊS dias de funcionamento

Após a finalização da reforma da Praça Presidente Vargas, a feira será mantida, mas irá ocupar a parte da frente da praça

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2, 6 e 30

13 e 27

11 e 25

8 e 22

6 e 20

3, 17 e 31

14 e 28

19

9 e 23

7 e 21
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DIA DO ESPORTISTA AGITA PARQUE DE EVENTOS
incentivo à prática do esporte

O Parque de Eventos recebeu centenas de atletas 
amadores para comemorar o Dia do Esportista, realizado 
no dia 15 de fevereiro. O evento, organizado pela 
Secretaria de Esporte de Extrema, já se tornou uma 
tradição na cidade. A corrida de rua reuniu mais de 220 
participantes que enfrentaram os 5km de percurso. Para 
concluir a inscrição, todos os corredores fizeram a doação 

de calçado ou roupa, totalizando mais de 600 itens 
arrecadados. E não parou por aí! O evento contou com 
diversas atividades esportivas nas modalidades que são 
ministradas pela Secretaria de Esporte e de academias e 
studios da nossa cidade, como Karatê, Strong by, Zumba, 
funcional, Judô e Jiu-jitsu, dança e muito mais.
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CLUBE LITERÁRIO RECEBE VERÃO PALCO LIVRE
valorização das diversas formas de arte

17 artistas extremenses participaram do projeto “Verão 
Palco Livre Acústico”, mostrando seus talentos através 
de diversas formas de manifestação artística. As 
apresentações aconteceram nos dias 8 e 9 de fevereiro, 
no palco do Clube Literário. Foi um momento de descobrir 

novos talentos na música, na dança e na poesia. Com o 
objetivo de ser um espaço democrático, o projeto “Verão 
Palco Livre Acústico” busca incentivar e valorizar a arte 
e a cultura dos munícipes, propiciando aos cidadãos 
momentos de lazer e alegria com a família e os amigos. 

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO
A Secretaria de Saúde de Extrema 
irá promover a campanha da 
Saúde da Mulher no mês de 
março, com foco na prevenção 
ao câncer de colo do útero. 
A ação contará com a realização de 
exames de papanicolau e atividades 
especiais voltadas para a saúde da 
mulher durante todo o mês,  e tem 
como objetivo a busca ativa de 
mulheres entre 25 a 64 anos de 
idade.

Para participar, as mulheres devem 
procurar a Unidade de Saúde do seu 
bairro e verificar a programação. 

Ao longo do ano passado, foram 
realizadas 1.675 mamografias 
através de atendimentos oferecidos 
pelo município. Nos últimos 3 
anos, os mais de 10 mil exames 
de papanicolau feitos em Extrema 
auxiliaram mulheres nas consultas 
de rotinas e diagnósticos para 
encaminhamento de tratamentos. 
Somente através de visitas 
periódicas aos profissionais de 
saúde e exames específicos de 
rotina é que são identificados 
doenças de forma precoce, 
aumentando as chances de cura.

CUIDADO DA MULHER
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CARNAVAL REÚNE MAIS DE 20 ATRAÇÕES E 
35 MIL FOLIÕES NO PARQUE DE EVENTOS

5 dias de folia

Uma das mais aguardadas festas de Extrema agitou 
o Parque de Eventos em cinco dias de muita folia! O 
Carnaval 2020 reuniu cerca de 35 mil pessoas de todas as 
gerações, que se animaram ao som de 22 apresentações 
de bandas que se dividiram entre os dias 21 e 25 de 
fevereiro. As matinês fizeram a alegria da criançada 

com as maquiagens artísticas, cabelo maluco e muito 
brinquedo, sempre ao som das tradicionais marchinhas 
de carnaval. Já durante as noites, entrou em cena o 
melhor do axé, samba, MPB, pagode e frevo. 
Confira como foram as principais apresentações:

Com programação voltada para toda a família, festa contou com Monobloco e Bateria Show da Beija-Flor

Banda Monallizza apresentou o show “Tributo a Tim Maia”, tocando os 
maiores clássicos do cantor

Misturando os tambores de Minas e a percussão baiana, Banda Zullubaba 
já dividiu palcos com grandes nomes do axé

Sucesso de público no Carnaval do ano passado, Tom Wood e Banda 
voltaram a Extrema com os sucessos do axé e do frevo

Bloco “Auê Uai no Samba” animou o público que foi ao Parque de Eventos 
no sábado, segundo dia de programação oficial

Primeira atração após a abertura oficial do carnaval 2020, Grupo Dance 
Sempre esquentou a galera na noite de sexta

Público lotou o Parque de Eventos durante o domingo de carnaval, quando 
o espaço recebeu sete atrações culturais
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Banda do Bem Grupo de Seresta Renascer

As crianças tiveram atenção especial neste carnaval, que contou com programação de matinês diárias para os pequenos foliões

Conhecido nacionalmente, o Mono-
bloco foi fundado no Rio de Janeiro, 
com a ideia inicial de se criar uma ofi-
cina para batuqueiros. A banda ga-
nhou tanta notoriedade que se oficia-
lizou como bloco de Carnaval. 

A Bateria Show da Beija-Flor se 
apresentou no domingo. A escola de 
samba nasceu nas comemorações 
do Natal de 1948, em Nilópolis. Com 
14 conquistas, a escola assume a 
posição de terceira maior vencedora 
no rol das campeãs do carnaval do 
Rio de Janeiro. 

DA BANDA AO BLOCO

BATERIA SHOW




