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editorial

Desde o início da pandemia tanto a Assembléia Legislativa de Minas quanto a Associação Mineira de Municípios 
vêm alertando os prefeitos para a queda na arrecadação, por conta da redução econômica. Para as duas insti-
tuições, muitas prefeituras correm o risco de não conseguir pagar fornecedores e servidores no final do ano.

Diante deste quadro, Extrema aparece mais uma vez como um ponto fora da curva. As medidas tomadas logo no 
início da pandemia de controle de gastos, aumento na atração de investimentos e o uso responsável do dinheiro 

público tem feito a cidade atravessar a crise com um saldo positivo.

Mesmo investindo mais de R$ 6 milhões na compra de equipamentos, insumos e materiais de combate ao coro-
navírus e com uma queda de cerca de 40% na arrecadação, a Prefeitura de Extrema tem uma reserva financeira 

de R$ 83 milhões.

Essa gestão de resultados permitiu que o valor referente ao pagamento do 13º dos servidores já fosse reserva-
do e garantiu também a manutenção das obras em andamento.

Decretar Calamidade Pública permitiu mais agilidade nas compras, mas isso não significa esquecer o rigor no 
uso do dinheiro público. É na crise que a gestão de resultado mostra o seu valor, quando é preciso entregar mais  

com menos. Esse tem sido um compromisso de todo dia.

PANDEMIA, QUEDA NA ARRECADAÇÃO E GESTÃO 
DE RESULTADOS
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OBRAS E URBANISMO

CEIM VILA 
RICA
CONCLUÍDA OBRAS 
DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DA 
ESTRADA DO FISGÃO
Foi concluído no mês de julho, a execução de 
pavimentação asfáltica na Estrada Municipal José 
Geraldo Aparecido “Fisgão” – Fase 2.

A obra recebeu 7.291,03 m² de asfaltamento e liga a 
“Estrada do Fisgão” a Estrada Eduardo Gomes Pinto.

A conclusão da segunda etapa da obra viária iniciada 
no ano de 2017 tem como objetivo interligar a via, 
desde o Bairro Portal de Extrema ao Bairro dos Pires, 
passando pela Vila do Postinho e pelo Bairro do Fisgão, 
criando assim uma nova rota de acesso e promovendo 
o desenvolvimento econômico, social e expansão 
territorial dessa região.

Em 2016, foi realizada a primeira etapa das obras do 
“Fisgão”, que recebeu investimentos de R$ 939.040,11 
e mais de 3.200 m² de asfaltamento.

A Prefeitura finalizou também a construção das 
calçadas e em breve será realizada a implantação de 
iluminação pública neste trecho e o paisagismo nos 
canteiros centrais da Estrada.

Também já se encontra em estudos a “Fase 3” das obras 
que interligará a “Estrada José Geraldo Aparecido” na 
altura da Rua Helena Cardoso de Souza até o fim da 
Fase 1. 

ESTRADA DO 
“CONSERVADOR DAS 
ÁGUAS” RECEBE 
ASFALTAMENTO

A Estrada Municipal das Posses – principal via de 
acesso à sede do Projeto Conservador das Águas 
começou a receber pavimento asfáltico.

O objetivo da atual Gestão é realizar melhorias na 
infraestrutura do trecho, uma vez que essa via é 
utilizada como Rota Turística, ligando o Município 
de Extrema/MG ao Município de Joanópolis/SP - 
passando pela Estrada do Salto até a Estrada Municipal 
das Posses.

A sede do Conservador das Águas, desde que foi 
inaugurada tem recebido diversos estudantes de 
todos os locais do Brasil e também intercâmbios 
internacionais, nesse sentido, as obras servem 
ainda como fomento ao local do projeto ambiental 
mais premiado do Brasil, além de beneficiar 
centenas de moradores que residem no entorno da 
estrada, melhorando inclusive a qualidade de vida e 
transformando a paisagem urbanística do local.

Ao todo serão asfaltados 28.650 m².
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habitação

REALIZADO ADITIVO DE 29 NOVAS CASAS 
POPULARES NO TENENTES 5

Foi assinado em julho o aditivo de construção de 29 
NOVAS UNIDADES NO RESIDENCIAL.

A Caixa Econômica Federal recebeu o pleito de 
aditamento de contrato que será denominado “fase 
2”. A responsável pelas obras é a Altho Engenharia e 
Construções Ltda. 

A Prefeitura realizará a implantação de toda 
infraestrutura do Residencial composta por 
pavimentação, drenagem, calçamento, iluminação 
pública, abastecimento de água potável e esgoto.

A construção das casas populares começará em 
breve e tem prazo de finalização em 6 MESES.
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Esporte, lazer e juventude

INICIADA OBRAS DO ACESSO VIÁRIO AO 
COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO RODEIO
A Prefeitura está construindo no Bairro do Rodeio 
um CENTRO COMUNITÁRIO E ESPORTIVO para 
atendimento à população daquela localidade.

O Centro Comunitário será composto por uma qua-
dra poliesportiva em tamanho oficial coberta, uma 
sede da associação de moradores e uma nova via de 
acesso que já foi iniciada.

A nova via, além de servir de acesso ao centro co-
munitário, também atenderá os moradores da região.

Nessa área futuramente será construída uma UBS.

Quadra - Bairro do Rodeio

Projeção da futura UBS Rodeio
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educação

Mais uma obra voltada à educação infantil está sendo construída 
pela atual gestão: o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MUNICIPAL (CEIM) Cachoeira 3/Ponte Nova. 

O CEIM foi projetado para atender a demanda do Bairro 
Cachoeira 3 e de toda a região. Serão ofertados 350 vagas 
para atendimento a crianças entre 4 meses e 5 anos. A unidade 
escolar contará ainda com quadra poliesportiva, auditório, além 
de 11 salas de aula.

O prédio se encontra às margens de uma das mais importantes 
avenidas do Município que é a Luiz Gabellini que está 
passando por importantes obras de alargamento, paisagismo, 
pavimentação e drenagem. 

A obra do CEIM Cachoeira 3 entrou na etapa de acabamentos 
internos e tem previsão de ser inaugurada no segundo semestre 
ainda deste ano. Serão investidos mais de R$ 3,5 milhões 
apenas na obra civil.

CEIM CACHOEIRA 3 SERÁ 
ENTREGUE AINDA ESTE 
ANO

Por falar na Luiz Gabellini, a obra recebeu recentemente a 
implantação de posteamento e rede de baixa tensão e em breve 
receberá iluminação pública.

A via também recebeu guias e meio fio e já é possível visualizar 
o canteiro central, as duas amplas faixas de rolamento, assim 
como a área onde serão edificadas as calçadas.

A obra viária da Luiz Gabellini será executada em extensão 
aproximada de 1 km, e servirá como modelo padrão para 
toda a extensão da via, onde futuramente serão implantados 
loteamentos que deverão seguir os mesmos padrões 
urbanísticos. 

AVENIDA LUIZ GABELLINI 
RECEBE GUIAS E 
POSTEAMENTO

obras
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educação

As obras da maior creche da cidade seguem em ritmo 
acelerado. Nessa fase, o CEIM Vila Rica recebeu laje no 
primeiro pavimento.

O Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) terá 
capacidade para atender 570 alunos de 4 meses a 5 anos 
de idade. O prédio terá 3 andares e contará com 19 salas 
de aula, auditório para 200 pessoas e quadra poliesportiva 
coberta.

O prédio terá 3.287,26 m² de área construída, estando 
localizado entre a Rua das Araucárias, Rua dos Ipês e Rua 
das Magnólias. 

O CEIM Vila Rica será o maior do Município, sendo inclusive 
maior que o CEIM Vila Esperança, com cerca de 800 m² a 
mais de construção.

CEIM VILA RICA 
RECEBE LAJE NO 
PRIMEIRO PAVIMENTO

O Bairro da Vila Rica receberá em breve sua sede própria 
da Unidade Básica de Saúde (UBS). A Prefeitura executará 
em paralelo o alargamento da Estrada Municipal “Vereador 
Alípio Pereira” até a entrada da UBS.

O Bairro vem recebendo diversos investimentos da 
Administração, a exemplo: a construção de Centro de 
Educação Infantil Municipal (CEIM), a sede da Associação 
de Bairro e a Avenida José Marques de Oliveira Neto 
que serve como um novo acesso ao Bairro da Vila Rica 
interligando a Avenida Ângelo Juvenal de Oliveira à Rua 
Pau Brasil.

A Unidade atenderá ainda a população de adjacências como 
o Bairro Morro Grande. Com tais investimentos ressalta-se 
que a população local será atendida dentro dos padrões 
mínimos de excelência, em especial nas principais áreas 
de Políticas Públicas: Educação (Construção de CEIM) e 
Saúde (Construção de UBS).

UBS DO BAIRRO 
DA VILA RICA SERÁ 
ENTREGUE NO 3º 
TRIMESTRE  

saúde
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saúde

UBS FURNAS
No Bairro das Furnas, a Prefeitura finalizou no último dia 17 
de julho, as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) que 
irá atender o Bairro. A nova UBS “Dona Carmem Rocha da 
Mota” tem 351 m² de área de construída, além de amplo 
estacionamento e conta com mais de 20 espaços, sendo: 
sala de reunião, sala de agentes comunitários, consultório 
ginecológico, consultório médico, consultório odontológico, 
escovário, sala de nebulização/inalação, consultório 
farmacêutico, farmácia, recepção e sala de espera, sala de 
vacina, vestiários masculino e feminino, banheiro masculino 
e feminino, copa, sala de triagem, sala de coleta de materiais, 
sala de curativos, NASF, almoxarifado, sala de lavagem e 
esterilização.

A nova estrutura visa atender a população do Bairro para os 
próximos 30 anos e seguirá o conceito padrão das novas 
UBS da gestão já entregues: Salto e Forjos. 

O antigo prédio que funcionava como UBS irá funcionar como 
Associação de Moradores após as devidas reformas. Dessa 
forma a população do local ganhará, além de uma nova UBS, 
uma sede da Associação de Moradores.

No mesmo Bairro, diversos outros investimentos já foram 
realizados como: construção de quadra poliesportiva e 
asfaltamento de diversos trechos, melhorando assim a 
qualidade de vida da população local.

PREFEITURA ENTREGA MAIS DUAS NOVAS UBS: 
FURNAS E FAZENDA DO MATÃO

UBS FAZENDA DO MATÃO
Já no Bairro da Fazenda do Matão, a população passa a contar 
com uma sede própria: a UBS “Vereador Nicola Mingarelli”. 
A unidade, que funcionava em prédio locado, entrou em 
funcionamento no último dia 23 de julho. 

A obra possui 360,75 m² e segue projeto padrão de 
construção.  A área onde foi construída a UBS, foi doada ao 
Município pela Senhora Isa Garcia Picone por meio da Lei 
Municipal n.º 3.832/2018 e tem 1.228,20 m².

Além da UBS, o Bairro também ganhou uma praça pública, a 
Praça “Jacyro Picone” que fica de frente para a UBS. No local, 
um forno industrial do início do século passado faz parte da 
obra que mescla piso intertravado, canteiros em alvenaria, 
paisagismo e uma capela que foi totalmente reformada e 
revitalizada.

A unidade de saúde atende às quintas no período da manhã e 
às sextas no período da tarde. O contato com a UBS pode ser 
feito através do telefone 3435-3230.

RECENTEMENTE FORAM ENTREGUES AS UBS DO SALTO, FORJOS, FAZENDA DO MATÃO E 
FURNAS. ALÉM DISSO, 3 ESTÃO EM CONSTRUÇÃO: VILA RICA, JUNCAL E CLIMP. 

UM DOS PRINCIPAIS FOCOS DA ADMINISTRAÇÃO É O FORTE INVESTIMENTO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA DE SAÚDE.

UBS “Dona Carmem Rocha da Mota” 

Praça “Jacyro Picone”UBS “Dona Carmem Rocha da Mota” 

UBS Fazenda do Matão
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TRÊS NOVAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES estão 
prontas para serem entregues. 

No Bairro da Roseira a obra fica ao lado do Campo de Futebol 
do Bairro. No Tenentes, foi utilizada uma área institucional 
da Prefeitura entre o Tenentes 3 e 4. Já no Mantiqueira, a 
Associações encontra-se ao lado da Quadra Poliesportiva. 

Todas as 3 Associações encontram-se com as obras 
civis concluídas e serão entregues em breve. O objetivo é 
fortalecer o vínculo destes Bairros com o Poder Executivo 
local, melhorando o diálogo, estreitando a parceria, e ouvindo 
mais as necessidades peculiares de cada região. 

Ainda no Bairro da Mantiqueira, está sendo construída uma 
nova via de acesso ao Complexo Esportivo do Bairro. A via 
será uma travessa da Estrada Municipal Antônio Agostinho 
Barbosa.

A obra tem como objetivo criar um novo acesso ao Centro 
Comunitário do Bairro Mantiqueira que hoje é composto por 
Unidade Básica de Saúde (UBS), Quadra Poliesportiva, Campo 
de Futebol, Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) e 
Escola de Ensino Fundamental. 

A nova via de acesso também será interligada a Rua Jequitibá, 
criando assim um novo acesso ao Bairro da Mantiqueira.

SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DO TENENTES, 
MANTIQUEIRA, ROSEIRA E 
MUITO MAIS ....

esporte, lazer e jUventude

Associação de Moradores “Amado José de Oliveira” do Bairro Roseira

Associação de Moradores “Paulina Nunes de Oliveira Fermino” do Bairro 
Mantiqueira e via de acesso

Associação de Moradores “Paulina Nunes de Oliveira Fermino” do Bairro 
Mantiqueira

Via de acesso a Associação de Moradores do Bairro MantiqueiraAssociação de Moradores “Ver. Cleide de Toledo” do Bairro Tenentes
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educação

MAIOR ESCOLA DO 
MUNICÍPIO ENTRA 
NA ETAPA DE 
CONSTRUÇÃO DE 
PAREDES INTERNAS 
No mês de julho foi finalizada a etapa de implantação dos pré-
fabricados da ESCOLA DOS TRÊS PODERES. Ao todo foram 
796 peças, incluindo pilares, vigas, lajes, painéis de fechamentos 
entre outros.

Também foi finalizado o piso interno de toda a obra e a cobertura 
do prédio em estrutura metálica. Agora a nova etapa contempla 
a construção das paredes internas. 

A obra será a maior escola do Município e terá quase 7 mil m² 
de área construída com amplo estacionamento, salão de jogos 
e moderna quadra poliesportiva com medidas oficiais, além de 
dois vestiários. O prédio foi projetado com conceitos susten-
táveis, prevendo reaproveitamento de água para reuso e cap-
tação de energia através de painéis fotovoltaicos, além de total 
acessibilidade aos três pavimentos.

Escola dos Três Poderes

Escola dos Três Poderes com a rodovia Fernão Dias ao fundo

A previsão de conclusão das obras é para o fim de novembro 
atendendo cerca de 1.500 alunos em dois turnos.



11

OBRAS E URBANISMO

INICIADA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE EM 
ESTRUTURA MISTA NA ESTRADA FAZENDA FABIANO
A Prefeitura iniciou no mês de agosto, a construção de uma 
importante obra para o desenvolvimento da cidade: a construção 
da segunda ponte na Estrada Municipal Fazenda Fabiano. A 
ponte terá 35 m de largura e será executada em estrutura mista 
(concreto armado e estrutura metálica).

A obra visa dar prosseguimento com a execução do plano de 
mobilidade urbana da atual gestão, que diga-se de passagem é 
o maior da história de Extrema. 

A região do Bairro Ponte Nova, vem desde o início da atual gestão 
recebendo diversos investimentos em infraestrutura. Um dos 
exemplos foi o alargamento da Estrada Municipal Fazenda 

Fabiano, onde foram investidos cerca de R$ 1.300.000,00.

Além da ponte também iniciará a segunda fase da obra viária, 
que contemplará o alargamento da Estrada Municipal, desde 
a Rua Véu das Noivas até a Rua Casca Dantas entre os 
Loteamentos Cachoeira I e II até a Passagem inferior da BR 381 
Rodovia Fernão Dias. 

Por fim, a terceira fase contemplará, além da construção de 
uma nova ponte, a duplicação da pista de rolamento da Estrada 
Municipal Fazendo Fabiano, desde a Avenida Nicolau Cesarino 
até o entroncamento com a Avenida Delegado Waldemar 
Gomes Pinto. Essas últimas serão executadas em paralelo.

NOVO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA 
COMEÇA A SER PREPARDADO PARA RECEBER GRAMADO
O maior e mais moderno campo de futebol de Extrema entra na 
reta final de obras: o CAMPO DO BAIRRO JD. BELA VISTA.

A obra que contará com 8.030 m² de gramado, e terá padrão 
de campo oficial FIFA recebeu recentemente o fechamento em 

alambrado. O espaço contará com quatro amplos vestiários, 
além de um destinado para arbitragem. 

A expectativa é que as obras sejam concluídas no fim do mês 
de setembro. As obras de irrigação já foram iniciadas, também 
estão em análise a construção de arquibancadas e outros 
equipamentos.

Construção de ponte na Estrada Fazenda Pedro Fabiano Alargamento da Estrada Fazenda Pedro Fabiano 

Novo Campo do Bairro Jardim Bela Vista

Projeção Digital do Parque do Barreiro-Jardim Bela Vista.

VISTA AÉREA DO CAMPO COM A AVENIDA JD. BELA 
VISTA/BARREIRO QUE SERVIRÁ DE ACESSO AO 
PARQUE DO BARREIRO/JARDIM BELA VISTA.
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obras e urbanismo

Estr. da Fazenda Matão receberá asfaltamento em breve 

UBS da Climp/Jardim

Estrada das Furnas recebe obras de drenagem

Construção de Ponte em Aduelas no Bairro das Furnas

Estrada da Cruz Coberta

Campo do Jardim passa por revitalização

Estrada do Jardim recebe obras de drenagem Obras no Extrema F.C. começam em breve
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Já está disponível o cadastramento para o Programa Bolsa 
Estudantil. O aluno encontra o edital no link: www.extrema.
mg.gov.br/bolsaestudantil/edital/. Nele está toda a lista 
de documentos necessários para o cadastro no programa. 
Os documentos deverão ser enviados até o dia 30 de 
setembro pelo e-mail do programa. Devido à pandemia a 
Secretaria de Assistência Social adotou o modo remoto de 
entrega de documentos. O aluno poderá se cadastrar para 
receber o auxílio mensalidade ou moradia.

Para realizar o cadastramento, deverá seguir as seguintes 
instruções:

Acesse o site: www.extrema.mg.gov.br/bolsaestudantil

1-  Acesse Registro e solicite seu login e senha para acesso      
a área do estudante;

2- Acesse documentação, adicionar novo e preencha o 
formulário com os dados solicitados, imprimir e assinar 
onde solicitado;

3- Acesse Edital e confira a documentação necessária e 
ordem de entrega.

Considerando a necessidade da adoção de medidas 
preventivas contra a propagação do COVID-19, 
a documentação deverá ser entregue via email 
bolsaestudantil@extrema.mg.gov.br

Pedimos para que o estudante tenha o cuidado de 
enviar o documento de uma forma legível para adiantar o 
atendimento.

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

BOLSA ESTUDANTIL  
CADASTRO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAGED COMPROVA 
O RESULTADO DOS 
ESFORÇOS EM PROTEGER 
EMPREGOS
Com a pandemia a crise econômica trouxe inúmeros 
prejuízos para a sociedade. Empresas faliram, 
trabalhadores perderam o emprego e as prefeituras 
perderam arrecadação.

Desde a primeira semana de maio até a quarta semana 
de junho deste ano 2,6 milhões de trabalhadores 
e trabalhadoras ficaram desempregados, segundo 
os números do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED). Entre as principais cidades 
do Sul de Minas e Região Bragantina, mais de 6 mil 
empregos foram fechados.

Entretanto, os esforços para atrair investimentos e 
manter a oferta de empregos, gerou um resultado 
diferente em Extrema. Também segundo os números 
do CAGED, a cidade é a única na região a manter o saldo 
positivo no ano.

Há algumas semanas, foi anunciado mais um 
grande investimento empresarial, desta vez no 
bairro Pessegueiros, próximo a Kopenhagen. O 
empreendimento receberá o total de R$ 350 milhões 
e tem potencial para gerar cerca de 3 mil empregos. O 
início das obras está programado para setembro deste 
ano.    

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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OBRAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO JUNCAL 
SEGUEM A TODO VAPOR

Vista aérea do Estacionamento de Veículos Pesados 

PREFEITURA FINALIZA A CONSTRUÇÃO DE VIA DE 
ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE CARRETAS 

A Prefeitura iniciou nos últimos dias, a construção da obra viária 
de acesso ao estacionamento de carretas e veículos pesados 
no Município. A obra contará com 1.110 m² de pavimentação em 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e terá 8 m de 
faixa de rolamento, em mão dupla, além de 4 m de calçamento 
em piso intertravado.

obras e urbanismo

As obras do estacionamento foram finalizadas no início de 2020 
e contam com guarita, fechamento em alambrado, além de 
iluminação pública em todo o espaço.

O estacionamento possui 7.000 m² de área.

Construção de Via de Acesso

Quem passa pelo Juncal já consegue observar as importantes obras que estão acontecendo no Bairro.  O Centro Comunitário já co-
meçou a ganhar forma e é possível observar cada equipamento público. O Complexo Esportivo, Social e de Saúde será composto por:

 1 – Unidade Básica de Saúde (UBS),   4 – Novo Campo de Futebol, 
 2 – Vestiários,       5 – Sede da Associação de Moradores, 
 3 – Quadra Poliesportiva Oficial Coberta,  6 – Pista de Caminhada.

Confira as imagens:

Quadra Poliesportiva Oficial Coberta Unidade Básica de Saúde (UBS)
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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 331 
mil 484 reais em 2020.      

No total, desde o início deste mandato, a Prefeitura de 
Extrema repassou R$ 12 milhões 9 mil e 831 reais ao 
Hospital e Maternidade São Lucas.

PREFEITURA PRESTA CONTAS DOS 
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 

AO HOSPITAL SÃO LUCAS


