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editorial

No momento em que o mundo enfrenta uma das piores pandemias já registradas,  
confirma-se a importância dos investimentos na infraestrutura de Saúde.

Desde 2017, a Administração Municipal vem investindo pesado na ampliação da rede 
primária de atenção em saúde, levando a Saúde da Família para todos os pontos da 
cidade.

Em breve serão entregues para a comunidade 7 Unidades Básicas de Saúde  totalmente 
equipadas num investimento de R$ 7 milhões. Somados aos R$ 9 milhões investidos 
no Hospital Municipal, serão R$ 16 milhões de investimentos.

PREPARAR A INFRAESTRUTURA DE EXTREMA PARA OS DESAFIOS DO FUTURO É 
UMA NECESSIDADE E UM COMPROMISSO.
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Devido à pandemia decorrente do contágio 
pela COVID-19, a Prefeitura Municipal informa 
as novas datas de vencimento do IPTU 2020, 
confira:

PREFEITURA DE EXTREMA PRORROGA 
O PAGAMENTO DO IPTU 2020

ARRECADAÇÃO

Quem já recebeu o carnê, poderá pagar a cota 

única ou as parcelas até a data que consta nos 

carnês.

Os contribuintes do IPTU que optarem por 

efetuar o pagamento à vista e em parcela única 

com vencimento em 31 de julho de 2020 terão 

desconto de 20%. Para emitir o carnê com a nova 

data, você deve seguir os seguintes passos:

• Acessar o site da Prefeitura no endereço
 www.extrema.mg.gov.br/servicos-online;
• Clicar no ícone “IPTU 2020” e;
•  Informar o CPF/ CNPJ ou a inscrição imobiliária 
 do imóvel.

A Prefeitura informa ainda, segundo o decreto no 

3.723/2020, que os aposentados, pensionistas 

e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) poderão requer sua isenção até 

31/10/2020.
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CAEM REALIZA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 
EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL

Saúde

O atendimento da Central de Atendimento Emocioal 

(CAEM) pode ser online, realizado por vídeochamada, 

áudio e texto via WhatsApp, Skype e Facebook.

O serviço é realizado de segunda a sexta-feira das 8h 

às 17h. Todos os pacientes são acompanhados por 

psicólogos e, se necessário, psiquiatras. Desde o dia 23 

de Março, já foram 31 atendimentos psicológicos.

Nesses momentos de dificuldade, incerteza e medo, 

podemos ficar mais propensos a desregulações 

emocionais, em especial com sintomas de ansiedade 

que, se não tratados, podem vir a gerar quadros mais 

graves como Síndrome do Pânico, TOC, entre outros 

transtornos emocionais. O CAEM está disponível para te 

ouvir e te ajudar a enfrentar esse momento.
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DISTRIBUIÇÃO DE 80 MIL MÁSCARAS PELA 
CIDADE

SAÚDE

Desde o dia 24 de abril, de acordo com o decreto nº 3.775, 
o uso de máscaras faciais tornou-se obrigatório em todo 
local público e em comércios na cidade de Extrema. No 
momento em que todos estão cortando despesas a 
Prefeitura tentou contribuir com essa ação. 

No dia 9 de maio a Prefeitura iniciou a distribuição de 
máscaras reutilizáveis nos bairros da cidade. Essa ação 
começou nos bairros Roseira, Tenentes, Tenentes Rural, 
Vila Esperança, Portal e Bela Vista e ao longo do mês 
de maio as equipes de saúde distribuirão em todos os 
bairros da cidade.

Fique atento para atender as equipes que estão 
realizando as distribuições das máscaras. Acompanhe 
a instrução de uso e lavagem que vem no kit e use a 
máscara sempre ao sair de casa. 

Todos juntos no combate ao Coronavírus!

PREFEITURA DE EXTREMA DISTRIBUI 100 MIL 
FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 

Saúde

Foi iniciada a distribuição de álcool em gel em diversos locais 
com aglomeração de pessoas, na “barreira sanitária” e de casa 
em casa.

Estão sendo distribuídos cerca de 100 mil frascos de 140 ml. A 
Polisopro, em uma parceria com a Prefeitura de Extrema, doou 50 
mil frascos para a distribuição, gerando mais economia e agilidade 
no processo.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

CERCA DE 500 MIL REAIS 
INVESTIDOS EM CESTAS BÁSICAS
No mês de abril as famílias cadastradas 
no Programa Bolsa Família, que têm filhos 
estudantes da Rede Municipal de Ensino, 
foram beneficiadas na primeira etapa de 
cestas básicas. Neste mês iniciou a entrega 
da segunda cesta que também conta com 
um kit higiene, contendo 4 sabonetes, 2 
cremes dentais e 1 pacote de papel higiênico; 
um kit de limpeza doméstica com 1 pacote 
de sabão em pedra, 1 caixa de sabão 
em pó e 1 água sanitária e kit hortifruti.  

A Secretaria de Assistência Social tam-
bém está realizando a distribuição de 
cestas básicas de alimentos com kit

Visando garantir aos estudantes o acesso à alimentação 
adequada durante o período de suspensão as aulas, a Pre-
feitura Municipal autorizou a compra e a distribuição dos 
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE 
(conforme Lei Federal no 13.987/20). Tais produtos são ad-
quiridos diretamente da agricultura familiar, cujo cultivo da 
terra é realizado por pequenos proprietários rurais e ten-
do como mão de obra essencialmente o núcleo familiar.  O 

PREFEITURA DE EXTREMA INCLUI 
PRODUTOS AGRÍCOLAS NAS CESTAS 
BÁSICAS

conjunto de hortifruti contém batata, mandioca, mandio-
quinha, chuchu, abobrinha, banana, brócolis, alface, chei-
ro verde, limão e iogurte. Ao todo são 23 agricultores do 
município, dentre eles, 16 possuem os produtos de época 
disponíveis para montagem dos kits. 

higiene e limpeza doméstica para a popu-
lação que se encontra em situação de vul-
nerabilidade econômica neste momento. 
No total serão distribuídas de março a maio 
5 mil cestas básicas contando a distribuição 
de ambas Secretarias.
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ESCOLA  DOS 
3 PODERES / PONTE 
NOVA

EDUCAÇÃO

A Secretaria de Saúde está recebendo diversas 
doações das empresas da cidade. A  Panasonic 
doou cerca de 800 máscaras de proteção, en-
tregue para a equipe do Pronto Socorro. 

A empresa de material de organização, Dello, 
também doou cerca de 5 mil máscaras de prote-
ção, sendo a primeira cidade a experimentar esse 
novo segmento de fabricação. O protetor facial 
é usado por cima da máscara durante atendi-
mento dos médicos à pacientes infectados pela
COVID-19.
A Bauducco, empresa tradicional da cidade, doou 

SECRETARIA DE SAÚDE 
RECEBE DOAÇÕES

30 caixas de produtos alimentícios, visando o 
bem estar da equipe de saúde, que estão na li-
nha de frente no combate ao vírus e 120 prote-
tores faciais.

A Multilaser, empresa de tecnologia, dou 20 mil 
máscaras cirúrgicas, que serão distribuídas para 
todas as equipes de saúde.

Essas doações são de grande importância para 
a Secretaria de Saúde, pois são equipamentos 
essenciais na hora do atendimento a pessoas in-
fectadas.

SECRETARIA DE SAÚDE
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A Prefeitura de Extrema, com o objetivo de evitar a 
aproximação da população que precisa ir aos ban-
cos, organizou filas externas na rua Coronel Antô-
nio Cardoso Pinto. 

Foram utilizados cones e fitas zebradas para a dis-
tribuição e sinalização para manter o distancia-
mento.

A  Avenida Brasil, da esquina da rua Nenê até a 
rua Cel. Antônio Cardoso Pinto para quem sobe, 
e a rua Cel. Antônio Cardoso Pinto da esquina da 
Avenida Brasil até a rua Governador Valadares
foram fechadas para melhor organização a manter 
o distanciamento de 1,5 metro.

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO

PREFEITURA DE EXTREMA REALIZA HIGIE-
NIZAÇÃO EM LOCAIS DE GRANDE MOVI-
MENTO PARA AUXILIAR NO COMBATE AO 
CORONAVÍRUS

Desde o dia 27 de março, a Prefeitura de Extrema 
passou a realizar serviços de desinfecção e 
higienização de diversas vias do município e áreas 
públicas com grande circulação de pessoas. A 
ação da Secretaria de Meio Ambiente tem como 
objetivo minimizar as infecções pela COVID-19.

As praças e principais ruas do Centro da cidade 
onde se concentram os comércios, agências 
bancárias, supermercados, farmácias, lotéricas, 
pontos de ônibus, e são conhecidos pela grande 
circulação de pessoas, recebem a solução 

RUAS DO CENTRO SÃO FECHADAS PARA 
MELHOR ORGANIZAÇÃO

diariamente. Outros locais de intensa circulação 
de pessoas, como praças, pontos de ônibus e 
entrada de comércio de alguns bairros também 
estão recebendo a higienização.

A higienização está sendo feita através da 
pulverização de água com hipoclorito de sódio, 
solução que possui ação bactericida e antiviral. 
Os agentes fazem a aplicação com auxílio de 
bombas costais, e uma vez por semana, fazem 
o uso de tratores pulverizadores (exceto em dias 
chuvosos).

A Prefeitura pede a colaboração de todos para 
retirarem seus veículos das ruas durante a 
execução da limpeza nas áreas que estiverem 
sendo higienizadas.

meio ambiente
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saúde
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obras

O novo Hospital Municipal Dr. Roberto de Cunto já se 

encontra com as obras finalizadas. Em sua estrutura, o 

prédio terá cerca de 40 leitos clínicos, incluindo berçário, 1 

centro cirúrgico com 3 salas cirúrgicas, lactário e 3 quartos 

de isolamento e antecâmara.

NOVO COMPLEXO HOSPITALAR

O investimento total da obra foi de mais de R$ 9 milhões, 

trazendo ainda mais saúde pra população extremense. 

Como medida de prevenção ao Coronavírus, o prédio será 

utilizado como hospital de campanha, que acolherá os 

internados pelo vírus.
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EXTREMA INVESTE MAIS DE R$ 7 
MILHÕES NAS OBRAS DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA
Ao todo, 7 bairros ganharão uma nova UBS para garantir a 
saúde da população extremense. Todas serão construídas de 
forma padrão, com em média 355 m² de área construída, para 
atender de forma adequada os pacientes da atenção primária. 
Os locais vão contar com consultórios médicos, de enfermagem, 
de auxiliar de enfermagem, odontológico e multidisciplinar para 

3 NOVAS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE 

obras

o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além de sala de 
vacina, farmácia e auditório. 

A Secretaria de Obras já entregou as chaves das Unidades 
Básicas de Saúde dos bairros Fazenda do Matão, Salto e Forjos. 
A Secretaria de Saúde já está adquirindo os mobiliários e 
equipamentos para começar o funcionamento do local. Outras 
quatro estão em andamento: Juncal,  Climp/Jardim,  Furnas e  
Vila Rica.

O valor de investimento será de quase R$ 1 milhão por UBS. 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “Plínio de Oliveira” - Bairro do Salto

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “Eunice Silveira” - Bairro dos Forjos

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “Vereador Nicola Mingarelli”e Praça “Jacyro Picone” - Fazenda do Matão
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Desenvolvimento Econômico

Em menos de um mês da campanha, o site já teve 420 acessos e conta com vários ramos de atividades 
além dos rotineiros. A plataforma conta com cadastros de materiais de construção, doces e guloseimas, 

embalagens e utilidades domésticas e serviços gerais. 

Em um período delicado de isolamento social para prevenir a 
disseminação do Coronavírus, soluções são propostas para 
facilitar a vida da população, em especial, os empresários 
do município.

Agora, o site da Prefeitura Municipal conta com mais 
serviços online para facilitar na hora de fazer requerimento 
na Gerência de Fazenda e Geoinformação. A pessoa jurídica 
ou física pode acessar a área através dos links, que além 
disponibilizar formulário de requerimento permite que o 
contribuinte anexe documentos referentes aos pedidos.

No link extrema.mg.gov.br/serviços-online você encontra:

•  RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

•  FORMULÁRIOS

•  CERTIDÕES

•  INFORMAÇÕES E A SEGUNDA VIA DO IPTU 2020

•  ISS FIXO 2020

•  ALVARÁ 2020

•  NFS-E

•  CONSULTAR DÍVIDA ATIVA

•  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

•  EMISSÃO DE TAXAS

PREFEITURA DE EXTREMA AMPLIA SERVIÇOS ONLINE

A PREFEITURA DE EXTREMA PROMOVE A 
CAMPANHA DE COMPRAS ONLINE

Parceiros:
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Devido a paralisação das aulas como forma de se evitar 
a propagação da COVID-19, mas entendendo a impor-
tância de que os alunos continuem a evoluir na aprendi-
zagem, a Secretaria de Educação de Extrema disponibi-
lizou aos alunos o acesso à Plataforma de Ensino “SOU 
IÔNICA”. O ambiente digital da Editora FTD complemen-
ta o material apostilado já utilizado pelos alunos desde 
os 04 anos de idade no município.

Nessa plataforma são disponibilizados vários recursos 
a alunos e professores que possibilitam o comparti-
lhamento de atividades, materiais, vídeos entre outros, 
todos materiais contemplados pelo Sistema de Ensino 
SIM.

Trata-se de uma plataforma online, adaptada para com-
putadores, tablets e celulares. Através deste ambiente 
digital, os professores postam atividades, além de avaliar 
o desempenho e acompanhar a frequência de acesso 
dos alunos.

Ao todo 6.841 alunos foram cadastrados, desde a Pré 
Escola 1 (4 anos) até o 9º ano do Ensino Fundamental. 
Esses cadastros estavam em fase inicial quando ocor-
reu a paralisação das aulas por conta da COVID-19. 

Para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino 
a Secretaria está distribuindo as apostilas do segundo 
bimestre para que os alunos não fiquem sem realizar as 
atividades. Os outros materiais que estavam armazena-

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DISPONIBILIZA 
PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA

dos, sejam do primeiro bimestre ou anuais, também 
serão disponibilizados. Cada escola tem o seu sistema 
de distribuição, portanto, os pais devem manter con-
tato com os gestores da escola do seu filho para obter 
todas as informações. Esse meio de contato é muito 
importante, pois é por ele que será passado o siste-
ma de distribuições, atividades escolares e assuntos
importantes. Cada professor escolherá a melhor
maneira de conduzir as atividades com os seus
alunos.
Para os pais que não conseguirem retirar as apostilas 
nas escolas, a unidade contará com o apoio do trans-
porte escolar, para realizar a entrega a domicílio.

Essa novidade exigirá compreensão, estudo e envolvi-
mento de todos para ter um bom aproveitamento, pois 
são inúmeros os recursos disponíveis no ambiente 
virtual.

Mais informações poderão ser obtidas através do con-
tato com as Unidades Escolares ou da Secretaria de 
Educação de Extrema pelo telefone (35) 3435-6640.

educação
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saúde

Desde o dia 24 de abril, seguindo o decreto nº 3.775, o 
uso de máscaras faciais torna-se obrigatório em todo 
local público e em comércios na cidade de Extrema. 

Os especialistas explicam que a máscara facial cria 
uma barreira física que segura a emissão de gotículas 
enquanto a pessoa que está infectada fala, tosse ou 
respira. Para as pessoas que não estejam infectadas, é 
uma maneira de se proteger também dessas gotículas. 

O Ministério da Saúde está orientando para que se 
utilize a máscara caseira, feita de tecido como algodão, 
tricoline, TNT, entre outros tecidos, desde que seja 
utilizadas e higienizadas corretamente. A máscara 
deve cobrir totalmente a boca e o nariz, e que estejam 
ajustadas ao rosto com elásticos ou fitas atrás da 
orelhas ou na nuca, a fim de não deixar espaços nas 
laterais. 

COMO UTILIZAR A MÁSCARA 
DOMÉSTICA?
As máscaras domésticas são de uso estritamente 
pessoal, não devendo ser compartilhada em hipótese 
alguma. A pessoa que faz o uso de máscara deve evitar 
tocá-la, assim como o rosto como um todo.

Para retirar a máscara, deve-se desatar o nó da parte 
traseira ou o elástico lateral. Não se deve tocar na 
parte da frente.

MÁSCARA FACIAL PASSA A SER 
OBRIGATÓRIA EM EXTREMA

COMO FAÇO PARA LIMPÁ-LA?
Para a higienização: deixar a máscara imersa em solução 
com água sanitária com diluição de 1 parte de água 
sanitária para 50 partes de água, exemplo: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água. Deixar de molho por 30 
minutos. Antes de reutilizá-la, deixar secar bem, Após 
lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com 
água e sabão.

ATENÇÃO
Vale lembrar que somente o uso de máscaras sem 
outras medidas preventivas não impede a transmissão 
e infecção da COVID-19. Por isso, a pessoa deve sempre 
higienizar e fazer a lavagem das mãos, obedecer a 
etiqueta da tosse e manter medidas de distanciamento 
social.
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SECRETARIA DE SAÚDE RECEBE MAIS TESTES 
RÁPIDOS CONTRA COVID-19.

A Prefeitura de Extrema adquiriu testes rápidos para diagnosticar 
com mais rapidez os casos de Covid-19 na cidade. Em maio 
a Secretaria de Saúde recebeu mais 80 testes do Ministério 

TESTES RÁPIDOS CONTRA A 
COVID-19

saúde

da Saúde, seguindo os mesmos protocolos dos anteriores, 
dando prioridade para os casos suspeitos que se encontram 
internados.

Em abril foram adquiridos 500 testes RT-PCR, além da rapidez 
dos testes rápidos, Extrema conta com o exame de contraprova 
em apenas 4 dias para se ter o resultado, conseguindo, assim, 
orientar o paciente e dando os devidos tratamentos para a 
doença.

Para realizar os testes, o paciente deve ter a indicação médica 
e apresentar os sintomas que se enquadram no protocolo do 
Ministério da Saúde.

Vale lembrar que a Prefeitura vem adotando medidas 
importantes para o combate ao Coronavírus, como a compra de 
equipamentos médicos e materiais, a distribuição de álcool em 
gel e a organização das filas e aglomerações.




