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editorial

A pandemia do coronavírus trouxe uma sensação de insegurança para toda sociedade. 
Muitas cidades já sofrem com demissões em massa e a falência de muitas empresas, 

sem contar o cancelamento de importantes investimentos.

Ao manter o ritmo de obras importantes como a Escola dos Três Poderes ou a nova 
sede do 59º Batalhão da Polícia Militar, além de garantir a entrega de importantes 

serviços, a Administração Municipal também dá uma mensagem de estabilidade para 
empreendedores e investidores.

O período é difícil e, até aqui, não se tem uma previsão de término da pandemia. Dessa 
forma, a postura da Administração Municipal de condução séria, responsável e segura 

tanto das ações de enfrentamento, quanto dos investimentos no município, serve como 
um porto seguro para o recebimento de novas empresas e investimentos.

A pandemia do novo coronavírus segue gerando um 
enorme desafio para a manutenção das empresas e 
empregos.  

Segundo os números do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED), nos meses de março e abril 
apenas as principais cidades do Sul de Minas e região 
Bragantina fecharam 9 mil vagas de trabalho.

Para acelerar a recuperação das vagas, a Administração 
Municipal intensificou o trabalho em parceria com 
a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas e com a 
Agência de Promoção de Investimento e Comércio 
Exterior de Minas Gerais (INDI).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico intensificou 
as conversas com grandes empresas para a implantação 
de projetos em Extrema contemplando novas fábricas, 
e-commerces e importação.

Para o segundo semestre, pelo menos quatro grandes 
marcas iniciam as atividades na cidade, algumas já 
começaram os processos de recrutamento e seleção.

PREFEITURA BUSCA 
INVESTIMENTOS PARA GERAR 
EMPREGOS
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ESPORTE, LASER E JUVENTUDE

CEIM VILA 
RICA
ASSOCIAÇÃO DE 
BAIRRO
NO MÊS DE JULHO FOI INAUGURADA A 
ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO NOBORU IKEDA, DO 
BAIRRO DOS PESSEGUEIROS.

A Associação faz parte do Centro Comunitário, 
onde também foi construída uma quadra esportiva e 
revitalizado o campo de futebol do bairro, nele também 
está localizada a UBS do bairro. 

A nova sede segue os mesmos padrões das já 
inauguradas.

ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO DA MANTIQUEIRA

A obra da Associação de Bairro da Mantiqueira já 
está em fase final e em breve será entregue para a 
população do Bairro. Para facilitar a ida até a UBS, foi 
aberto um novo acesso para a sede.

O prédio fica ao lado da quadra e do campo de futebol 
do bairro.

Nos meses de abril e maio foram instalados 6 
Playgrounds:  

• Praça de Esporte do Britos;
• Tenentes Rural;
• Parque dos Pássaros;
• Pessegueiros;
• Bairro Cachoeira e 
• Parque de Eventos.

Também foram feitas melhorias na Praça de esporte 
da Vila Rica, como por exemplo a calçada ao redor da 
quadra, nova iluminação e pintura. 

O Campo da Climp também vem recebendo grandes 
melhorias, como o alambrado em volta de todo o 
campo, novo gramado com irrigação automática e um 
novo vestiário para a população.

A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE VEM REALIZANDO MELHORIAS E 
MANUTENÇÕES NOS PARQUES DA CIDADE.

Parque de Eventos

Pessegueiros

Parque dos Pássaros
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INVESTIMENTOS EM SAÚDE 
ULTRAPASSAM OS  R$ 150 
MILHÕES

SAÚDE

Desde o começo da pandemia os atendimentos de 
especialidades com urgência estão acontecendo.

Para essa ação foi criada uma central no setor de  
ATENÇÃO PRIMÁRIA, na qual colaboradores entram 
em contato com todos os pacientes agendados 
em especialistas para averiguar a situação. Caso o 
paciente apresente a urgência desse atendimento, será 
encaminhado para a especialidade, caso contrário, será 
acompanhado pelo médico de sua Unidade de Saúde.

Neste momento estamos revendo o atendimento de 
especialidades como um todo e elaborando um plano de 
retomada de forma segura e adequada.

EM BREVE DIVULGAREMOS MAIS INFORMAÇÕES.

Nunca se falou tanto da importância dos investimentos 
em Saúde, seja na infraestrutura para o setor da Atenção 
Primária, na compra de equipamentos ou no custeio de 
cirurgias e exames.

Entre 2017 e 2019, o total investido no setor totaliza 
mais de R$ 154 MILHÕES, valor que supera em 
muito o percentual que o município é obrigado 
constitucionalmente a investir.

Parte desse investimento pode ser visto nas UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE que iniciaram suas atividades no 
Bairro dos Forjos e Salto, na que está prestes a entrar 
em atividade no Matão e nas que estão com obras 
adiantadas nas Furnas e Vila Rica.

SECRETARIA DE SAÚDE FAZ 
AÇÃO PARA ATENDIMENTOS 
DE ESPECIALIDADES

UBS - Forjos

UBS - Salto

UBS - Fazenda do Matão
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educação e assistência social

APOIO ÀS FAMÍLIAS 
EXTREMENSES

A Prefeitura de Extrema adquiriu mais 5 mil cestas 
básicas para atender as famílias em necessidade no 
município. O total de cestas já chega a 10 mil unida-
des, com um investimento de cerca de R$1 milhão e 
500 mil.

Cerca de 600 famílias, que fazem parte do Programa 
Bolsa Família, são beneficiadas mensalmente com 
a cesta básica. Além delas, a Secretaria de Assis-
tência Social distribui mais 1000 cestas para outras 
famílias em situação de vulnerabilidade econômica 
neste momento.

Além da cesta básica, mais 5 mil kits de limpeza do-
méstica foram adquiridos, totalizando um investi-
mento de R$ 91 mil. O kit contém 1 pacote de sabão 
em pedra, 1 caixa de sabão em pó e 1 água sanitária.

Esse investimento faz parte das ações realizadas 
para enfrentamento do Coronavírus, que junto às 
outras ações, já somam cerca de R$ 6 milhões in-
vestidos.

A Secretaria de Educação em parceria com a Se-
cretaria de Assistência Social está doando kits de 
hortifruti para as famílias que fazem parte do Pro-
grama Bolsa Família. 

O kit é composto por 14 tipos de verduras, legumes 
e frutas, dependendo da disponibilidade da época, 
dois a mais desde o começo da distribuição. O kit 
vem junto com a cesta básica e o kit higiene. 

Cada um custa cerca de R$ 80 e são obtidos 
com recursos do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar - PNAE (conforme Lei Federal nº 
13.987/20). Os produtos são adquiridos direta-
mente de agricultores familiares de Extrema, des-
sa forma a ação também auxilia os produtores 
neste momento de crise e leva uma alimentação 
saudável para mais de 600 famílias mensalmente. 

Os alimentos são avaliados por uma nutricionista, 
pensando em uma alimentação equilibrada e sau-
dável.

O conjunto conta com batata, mandioquinha, ba-
nana, brócolis, alface, cheiro verde, limão cravo, 
ponkan, batata doce, tomate, cenoura, couve e 
iogurte. Atualmente, 21 agricultores fornecem ali-
mentos do campo, diretamente para a mesa do 
extremense.

FAMÍLIAS RECEBEM KITS 
DE HORTIFRUTI
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GOVERNO

A cidade de Extrema foi contemplada no programa “Alô, Minas!”, uma 
iniciativa do Governo de Minas Gerais que levará telefonia móvel e 
internet 3G a distritos e localidades que ainda não possuem o acesso.

Em abril, a Secretaria de Planejamento e Gestão de Extrema cadastrou 
um distrito e 3 localidades da cidade para fazer parte do programa. 
Sendo aprovadas 3 torres telefônicas de alto desempenho, que serão 
colocadas no distrito do Juncal, no Bairro do Tenentes e no Bairro do 
Salto.

Todo o gasto será custeado pelo Estado, economizando cerca de 
R$ 5 milhões para o município. A Prefeitura de Extrema irá somente 
disponibilizar o local onde abrigará as torres e os trâmites necessários 
para as obras.

A próxima etapa do programa está prevista para o segundo semestre 
deste ano, quando será publicado o chamamento público para as 
operadoras de telecomunicações interessadas em prestar o serviço.

A cidade de Extrema se sente privilegiada ao ser contemplada pelo 
programa, uma vez que somente 305 distritos ou localidades serão 
atendidos em todo o Estado de Minas Gerais.

EXTREMA GANHARÁ 3 NOVAS TORRES TELEFÔNICAS
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obras e urbanismo

Melhorar os caminhos dos bairros rurais é essencial para 
dar mais qualidade de vida e aumentar as oportunidades de 
crescimento. Daí a opção da Administração Municipal em 
substituir as antigas pontes de madeira por estruturas de 
concreto. Nos próximos dias, fica pronta a ponte de aduelas 

20ª ponte de aduelas de concreto está sendo 
finalizada na Zona Rural

Todos os anos o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, atua na prevenção e COMBATE DE INCÊNDIOS em 
vegetação por todo o Estado.

Devido ao período de estiagem das chuvas, o tempo seco 
e o aumento da intensidade dos ventos, no inverno os 
incêndios florestais se tornam mais frequentes, trazendo 
grandes transtornos e perigos para população e o meio 
ambiente.

Neste ano de 2020 já foram atendidos aproximadamente 
100 chamados para incêndios, sendo tanto em área urbana 
quanto em zona rural. E vale ressaltar, que efetuar queimadas 
é crime, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98, 
prevendo multa e detenção ao infrator.

Na incansável busca para melhor atender a população 
do extremo Sul Mineiro neste período de aumento das 
queimadas, o 3º Pelotão de Bombeiros Militar vem 
priorizando a especialização, formação e treinamento dos 
militares que compõem o efetivo.

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 
ressalta a importância da conscientização de toda a 
população na prevenção dos incêndios, não efetuando 
queimadas, mantendo lotes em bom estado de limpeza, não 
jogando bitucas de cigarro na vegetação próxima às rodovias 
ou outros objetos que possam ocasionar um incêndio.

CORPO DE BOMBEIROS REALIZAM AÇÕES CONTRA 
INCÊNDIOS EM VEGETAÇÕES

de concreto número 20 construída desde 2017, localizada 
no Bairro do Salto de Cima.

As estruturas de concreto se espalharam pela cidade, 
muitas vezes chamando a atenção durante a obra: Forjos, 
Juncal, Salto de Cima, Vargem do João Pinto, Sertão dos 
Lopes entre outras.

VANTAGENS DAS ESTRUTURAS DE ADUELAS DE 
CONCRETO:

MAIOR DURABILIDADE E MENOR CUSTO DE 
MANUTENÇÃO;

MAIOR VAZÃO DE ÁGUA DIMINUINDO O RISCO DE 
ENCHENTES;

MAIS SEGURANÇA NA PASSAGEM DE CARROS, 
ÔNIBUS E CAMINHÕES.
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GOVERNO

O novo conjunto será ao lado do Tenentes 1, em uma área de 
56 mil metro quadrados, no valor de R$ 3.225.269,91.
Ao todo, serão 130 casas construídas, além da construção 
de um novo campo de futebol e uma nova Unidade Básica de 
Saúde.
Neste ano foram entregues 200 unidades habitacionais do 

PREFEITURA DE EXTREMA ADQUIRE ÁREA PARA 
NOVO RESIDENCIAL TENENTES 6

LOCAL

Residencial Tenentes 5, após a entrega foi assinado aditivo 
de construção de 29 novas unidades no mesmo residencial. 
Vale ressaltar que a Prefeitura não tem medido esforços com 
vistas a diminuir o déficit habitacional existente no Município 
de Extrema.

PREFEITURA ENTREGA 

200 UNIDADES 

HABITACIONAIS NO 

RESIDENCIAL TENENTES 5
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No dia 29 de junho, 92 famílias que foram contempladas 
no Residencial Roseira 3, assinaram os contratos juntos à 
Caixa Econômica Federal, pelo Programa “Minha Casa, Minha 
Vida”. Em breve os outros contemplados também assinarão 
contrato.

O projeto que contempla 156 novas casas foi aprovado em 
2019. O empreendimento 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 foi de acordo com 

RESIDENCIAL ROSEIRA 3

as inscrições realizadas pelos mutuários de 2017 a 2019. 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.

A casa, que contará com 42m² de área construída, terá 
dois quartos, sala, cozinha e uma área verde. A Prefeitura 
de Extrema está doando para cada família o valor de R$ 62 
mil referente ao terreno de aproximadamente 56.000m² e 
a infraestrutura, como iluminação pública, pavimentação, 
entre outros.
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ASFALTOS
Asfalto Fazenda do Matão

OBRAS E URBANISMO

Asfalto Bairro Jardim

Asfalto Bairro Pessegueiros

Asfalto Bairro das Posses

O Bairro Fazenda do Matão está recebendo cerca de 2.150 metros de pavimentação, além de obras de drenagem e alargamento ao longo do trecho.

O Bairro do Jardim receberá ao todo 2.100 metros de pavimentação, com obras de drenagem ao longo do trecho.

O Bairro do Pessegueiros, no caminho das Pedras, recebeu aproximadamente 2 mil m² de pavimentação, contando com obras de drenagem e a 
troca para uma tubulação maior em duas travessias.

O Bairro das Posses, onde é localizado o Conservador das Águas, receberá 28.650m² de asfalto. 

As obras do Batalhão da Polícia Militar estão a todo vapor. O prédio, que 
está localizado em um terredo de mais de 4.600 m², terá dois pavimentos 

com auditório, sala de treinamento e alojamento.
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2ª Ponte - Estrada Pedro Rosa da Silva

UBS ClimpBatalhão

OBRAS E URBANISMO

A Avenida Luiz Gabellini recebeu meios fios e guias, e em breve receberá iluminação pública. A Avenida terá a extensão de 1 km aproximadamente.

No Bairro do Salto de Cima, 
a Secretaria de Obras 
e Urbanismo realizou a 
pavimentação de 13 mil 
metros, além da troca de 
3 pontes por aduelas de 
concreto.

Asfalto Salto de Cima

As obras do Batalhão da Polícia Militar estão a todo vapor. O prédio, que 
está localizado em um terredo de mais de 4.600 m², terá dois pavimentos 

com auditório, sala de treinamento e alojamento.

O Bairro da Climp ganhará uma nova Unidade Básica de Saúde. O prédio 
terá 355 m² e o local foi cuidadosamente escolhido pela Administração.
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CULTURA

A Secretaria de Cultura está promovendo o festival 
#Extremadendicasa, que tem como objetivo  levar informações 
e entretenimento para dentro dos lares extremenses durante 
a pandemia de Covid-19. O festival contará com várias 

PREFEITURA DE EXTREMA REALIZA 
LANÇAMENTO DO ACERVO DIGITAL 
REGIONAL DE EXTREMA

A Prefeitura Municipal de Extrema, através da Secretaria de 
Cultura, realizou no dia 17 de julho, o lançamento do Acervo 
Digital Regional de Extrema. O referido projeto nasceu em 2017 
e visa promover a digitalização, a reunião e a difusão, na rede 
mundial de computadores, de documentos históricos e outros 
materiais importantes para o estudo da história e da cultura de 
Extrema e região.

Através do site do acervo, estudantes, munícipes e o público em 
geral tem acesso, em formato digital, a uma grande variedade de 
documentos históricos, tais como: fotografias antigas, jornais 
de época, mapas históricos, entre outros. 

Na mesma plataforma, os usuários podem acessar cópia de 
documentos pertencentes a arquivos nacionais e internacionais 
que lançam luz sobre a história de Extrema e região. Além disso, 
esse site hospeda exposições virtuais, os vídeos do Projeto 
Memória Viva de Extrema, bem como filmes, áudios e trabalhos 
desenvolvidos pelo Setor do Patrimônio Cultural.

Para acompanhar o Acervo Digital Regional de Extrema acesse:
extrema.mg.gov.br/siscultura/acervo

apresentações online de artistas da cidade. 
A ação prevê a publicação diária de conteúdos culturais de 
diversas áreas tais como: música, teatro, dicas de leitura, história, 
patrimônio cultural e dança.

SECRETARIA DE CULTURA PROMOVE FESTIVAL 
#EXTREMADENDICASA
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Desde o começo da pandemia, a Secretaria de Saúde 
criou uma Central de Monitoramento para identificar 
o mais rápido possível pacientes que apresentam 
suspeitas do COVID-19, tendo algum dos sintomas 
gripais.

O paciente, ao entrar em contato no WhatsApp pelo 
número (35) 3435.6353, pode informar os seus 
sintomas, receber orientações sobre a doença e, se 
necessário, ele e sua família, recebem a notificação de 
isolamento social.

Diariamente, a Central de Monitoramento entra em 
contato com estas pessoas, com o auxílio de médicos 
e enfermeiros. Caso os sintomas se agravem, será 
solicitada uma visita médica domiciliar, e se necessário, 
o encaminhamento para o hospital. Dessa maneira, 
o paciente não precisa ir até uma Unidade Básica de 
Saúde ou ao Pronto Socorro, evitando a exposição ao 
vírus.

A Central de Monitoramento tem em sua equipe 3 
médicos, 2 enfermeiros e mais 7 servidores que auxiliam 
no atendimento. A equipe vem realizando, diariamente, 
cerca de 500 atendimentos para a população 
extremense. Neste período, foram realizadas 144 visitas 
domiciliares para acompanhamento dos pacientes.

Esse monitoramento vem trazendo um efeito positivo, 
cuidando das pessoas logo que algum sintoma aparece, 
o resultado é que a maioria dos casos monitorados já 
estão com alta médica.

O atendimento online acontece das 8h às 17h, de 
segunda a domingo, pelo WhatsApp no número (35) 
3435.6353.

BAIRRO DAS FURNAS 
GANHARÁ NOVA UBS

SAÚDE

Mais uma Unidade de Saúde está em fase final e 
em breve será entregue para a população. A UBS 
Furnas terá 355m² de área construída para atender 
a população do Bairro. Atualmente, a unidade conta 
com 712 famílias cadastradas que eram atendidas na 
unidade anterior.

A administração está investindo na saúde, 
principalmente em atendimento primário, fundamental 
para a saúde dos cidadãos, melhorando a infraestrutura 
para que os pacientes tenham atendimento de 
qualidade.  A unidade contra 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.

A Prefeitura de Extrema está construindo mais 3 
Unidades Básicas de Saúde, nos Bairros Climp, Vila 
Rica e Juncal.

SERVIÇO ONLINE DA 
SECRETARIA DE SAÚDE FAZ 500 
ATENDIMENTOS POR DIA SOBRE O 
CORONAVÍRUS



14

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Já começou o período de recadastramento do Progra-
ma “Bolsa Estudantil”. O aluno poderá fazer o recadas-
tro até dia 31 de julho de 2020.

O Programa, que conta com 360 estudantes cadas-
trados, investiu mais de R$ 600 mil de janeiro a junho. 
O aluno deverá realizar o recadastro para continuar 
recebendo o auxílio mensalidade ou moradia/aluguel 
ofertados pela Prefeitura de Extrema.

Devido à pandemia a Secretaria de Assistência Social 
adotou o modo remoto de entrega de documentos.

O aluno que deseja se recadastrar no Programa, deve 
entrar no site extrema.mg.gov.br/bolsaestudantil, 
entrar na aba “formulários”, atualizar seus dados, im-
primir e assinar o documento. O estudante também 
deverá acessar o edital de recadastro para conferir 
a documentação necessária e a ordem que deve ser 
entregue. Após a separação dos documentos, o aluno 
deve escanear ou tirar uma foto legível e enviar para o 
e-mail bolsaestudantil@extrema.mg.gov.br e aguar-
dar o recebimento do protocolo de atendimento.

É importante que o estudante tenha o cuidado de en-
viar o documento de uma forma legível para adiantar o 
atendimento.

RECADASTRAMENTO DO 
PROGRAMA “BOLSA ESTUDANTIL” 
VAI ATÉ DIA 31 DE JULHO

Para mais informações, entre em contato pelo 
telefone (35) 3435.5810, pelo WhatsApp 
(35) 9 9173.4434, ou pelo e-mail:
bolsaestudantil@extrema.mg.gov.br

CEIM  Ponte Nova - Cachoeira Três
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EDUCAÇÃO

Em uma parceria com grandes nomes, Extrema 
recebeu o curso gratuito de desenvolvimento 
pessoal e profissional “Ela Pode”.

Com foco na carreira da mulher, o curso abordou 
temas importantes para os desafios mais comuns 
na área do empreendedorismo e empregabilidade, 
tais como: comunicação, liderança, negociação, 
finanças, networking, marca pessoal e ferramen-
tas digitais.

O curso foi realizado de forma remota, devido às 
precauções ao Coronavírus. Ao todo, 100 MU-
LHERES se inscreveram.

APRENDENDO COM SOLIDARIEDADE

A cada pessoa inscrita no curso “Ela Pode”, a em-
presa parceira Sicredi douu um litro de leite, que 
terá como destino a instituição CRIE. 

Agradecemos a parceria e a colaboração de to-
das as empresas que trouxeram mais desenvolvi-
mento para as mulheres da região.

Educação é um assunto levado a sério pela 
Prefeitura de Extrema. Desde 2017, foram 
entregues quatro novas unidades escolares: Dois 
CEIMs nos Tenentes, o CEIM da Vila Esperança e 
a Casa Creche, que juntas oferecem mais de 1 mil 
vagas para as crianças extremenses.

Neste ano estão sendo construídas mais 5 
unidades: o CEIM Cachoeira, CEIM Vila Rica, a 
Escola do Salto, a Escola do Barreiro e a Escola 
dos 3 poderes.

No total, as 9 unidades escolares irão atender 
mais de 4 mil alunos.

EDUCAÇÃO

+ VAGAS ESCOLARES

CEIM Vila Rica

CEIM  Ponte Nova - Cachoeira Três

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CURSO GRATUITO DE DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL PARA MULHERES 
SE DESTACAREM NA VIDA E NA CARREIRA

ESCOLA 3 PODERES



PREFEITURA PRESTA CONTAS DOS 
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 

AO HOSPITAL SÃO LUCAS

A Prefeitura de Extrema segue prestando conta dos 
repasses feitos ao Hospital e Maternidade São Lucas, 
unidade hospitalar referência para o município. São 
recursos referentes aos custos de procedimentos como 
cirurgias e exames e aos complementos da Tabela SUS 
sobre internações.

A Lei Municipal Nº 3210/2014 garante a complementação 

de pagamento do SUS para os leitos de internação e para 
os leitos de UTI e são realizados com recursos do município. 
Os repasses feitos por essa lei totalizam R$ 2 milhões 141 
mil 259 reais em 2020.      

No total, desde o início deste mandato, a Prefeitura de 
Extrema repassou R$ 11 milhões 819 mil e 606 reais ao 
Hospital e Maternidade São Lucas


