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O ano de 2020 foi certamente um ano de muitos desafios e inseguranças. 
Pandemia, distanciamento social, escolas vazias, empresas em dificuldade 
e empregos em risco. De outro lado, foi um ano de importantes lições. A 
solidariedade, o uso da tecnologia no trabalho, no lazer e até mesmo no estudo. 
Novos hábitos e até mesmo um “novo normal” fizeram parte do nosso dia a dia.

Para a Administração Municipal também foi um ano de muitos desafios. 
Servidoras da Educação atuando na Saúde, levando itens de proteção de casa 
em casa, ajudando a preparar os frascos de álcool em gel que protegeram nossa 
população. Servidores da Saúde aprenderam a usar o teleatendimento de forma 
a garantir o atendimento com proteção. Sem contar os profissionais de saúde 
que ficaram todos estes dias na linha de frente, divididos entre o medo da doença 
e a missão de cuidar.

Por outro lado, a vida não para e logo as crianças voltam a ocupar os prédios 
da rede municipal. E para dar conta de todas elas, as obras seguiram em ritmo 
acelerado, como se fossem uma resposta ao Coronavírus de que em breve, as 
atividades retornarão.

Enquanto o país registra um número recorde de pessoas sem emprego, Extrema 
bate o recorde de carteiras assinadas, foram mais de 3.600 novos empregos 
em 2020. Graças à política de atração de investimentos que continua forte para 
2021.

Para cuidar das famílias que tiveram perdas em 2020, a Administração Municipal 
entregou cestas básicas. E para quem passou pelo sofrimento emocional 
criamos o Serviço de Atendimento Emocional que deu suporte online a muitas 
pessoas, afinal de conta, a dor emocional é tão grande quanto a dor física.

Todos os anos chegam carregados de expectativa, mas 2021 talvez traga a maior 
de todas: a vacina contra a Covid. E com ela a retomada do convívio social, dos 
encontros, dos abraços apertados, do retorno ao emprego.

Num ano em que tantas famílias foram separadas pela pandemia, 2021 nasce 
como o ano dos reencontros.

Extrema segue atenta aos cuidados de agora e com os planos para o futuro. 
Afinal de contas, se tem uma coisa que não muda é nossa missão: cuidar de 
você.

JOÃO BATISTA DA SILVA
Prefeito 

JULIANO MAXIMINO DE TOLEDO
Vice-prefeito 

2020: UM ANO DE MUITOS DESAFIOS,
MAS DE GRANDES LIÇÕES!
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As obras começaram no primeiro trimestre de 2019, 
seguindo 4 fases, sendo entregue primeiro a Praça 
Coronel Simeão, logo após a Praça Presidente Vargas na 
frente da igreja de Santa Rita, a Praça Olinto da Fonseca e, 
recentemente a parte de trás da Praça Presidente Vargas.

Na recém praça entregue, a arquitetura traz diversos 
elementos importantes da cidade, como o plantio de 

REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
CENTRAIS

cerejeiras, que homenageiam a imigração japonesa no 
município. Também foi construído um coreto, remetendo à 
memória coletiva da população sobre as praças públicas e 
uma bica com uma Escultura Flautista, homenageando a 
cultura e à música marcante de Extrema. Todo o mobiliário 
foi padronizado e feito com materiais recicláveis, vindo de 
garrafa pet.

As ruas e calçadas laterais passaram por revitalização, 
trazendo mais conforto e segurança para o pedestre e 
praticidade para o motorista.

Com a reforma todo o contexto histórico foi valorizado, 
recuperando ares de cidade de interior, o que valorizou 
a fachada do Santuário de Santa Rita, marco histórico 
do município, visto que a história dos espaços que 
correspondem à Praça Presidente Vargas (antigo Largo 
da Matriz) está associada à consolidação do núcleo de 
povoamento que deu origem ao Município de Extrema.

A PREFEITURA TROUXE PARA EXTREMA O 
RESGATE DA ORIGINALIDADE DAS PRAÇAS 
CENTRAIS PARA AS FAMÍLIAS EXTREMENSES 
E VISITANTES DO MUNICÍPIO. AGORA, AS 
NOVAS PRAÇAS TRAZEM MAIS CONFORTO 
PARA O SENHOR OBSERVAR O MOVIMENTO, 
AS CRIANÇAS BRINCAREM COM SEGURANÇA 
E A MÃE DESCANSAR NA SOMBRA.
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Devido ao seu atual estado, foi pensado em um projeto 
de revitalização que despertasse o interesse do local.  A 
reforma faz parte do projeto de revitalização das Praças 
Centrais e será implantada como extensão do Extrema 
Futebol Clube.  

Na nova praça, será implantado painel de mosaicos que 
remeterão às diversidades da Produção Associada ao 
Turismo. 

A Secretaria de Turismo tem a intenção de trazer a 
feira do Produtor Rural e da Produção Associada ao 

UMA NOVA PRAÇA DA SAUDADE

NESTE ANO, O FESTIVAL DE BOTECO EM EXTREMA 
FOI UM POUCO DIFERENTE: ELE ESTAVA DENTRO 
DA SUA CASA!
Como forma de prevenção à COVID-19, os restaurantes concorrentes 
ao festival estavam entregando seus pratos por delivery. O festival 
promoveu lives com apresentações musicais, para curtir provando 
os petiscos.

Os restaurantes Cantinho dos Quitutes, Japa Pizza e Batata, 
Junhinho Fast Food, Tapiocaria Extrema Gourmet e Butequeria 
Mineira ficaram entre os 5 mais votados pelo público por meio da 
votação online realizada no site do festival. Após os votos dos 
jurados, o BUTEQUERIA MINEIRA recebeu o prêmio com o petisco 
“Cupim de Cana”. 

O fim do evento contou com a apresentação do cantor WILSON 
SIDERAL e deixou um gostinho de quero mais para 2021.

FESTIVAL COMIDA DE BOTECO 2020

UMA DAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO CENTRO DA
 CIDADE QUE PASSARÁ POR REVITALIZAÇÃO

Turismo para o local. Para compor essa realização, 
será feito um caminho de pergolado ao longo da praça, 
formando um corredor para as barracas se abrigarem. 
Também será construída uma estrutura de um palco 
para apresentações culturais, podendo trazer atrações 
em dias de feira.

Além dessas inovações, a praça seguirá o modelo 
das praças já entregue na atual gestão, trazendo a 
originalidade e recuperando ares de cidade de interior.
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• Praça Pública: Rua Flor de Lis, Rua Jasmin,   
 Estrada Municipal Antônio Fabiano
 Loteamento: Cachoeira 3

• Praça da Bíblia: Av. Delegado Waldemar Gomes  
 Pinto, Rua Gonçalves Souza e Av. Antônio Candido  
 do Nascimento 
 Bairro: Ponte Nova

• Praça das Águas: Av Cataratas do Iguaçu, Rua  
 Paulo  Afonso e Rua Salto Grande 
 Loteamento: Cachoeira

• Praça Dona Brandina: Avenida Tancredo de   
 Almeida Neves e Rua Alfredo Mucci 
 Bairro: Centro

• Praça Isaura Franco de Oliveira: Rua Jorge Amado,  
 Rua Guimarães Rosa e Rua Castro Alves 
 Loteamento: São Lucas

• Praça Juracy Leonardi: Avenida Luiz Alves   

EM BREVE CONSTRUÇÃO DE
11 NOVAS PRAÇAS

• PRAÇA PÚBLICA • PRAÇA DA BÍBLIA • PRAÇA DAS ÁGUAS

• PRAÇA DONA BRANDINA • PRAÇA JURACY LEONARDI • PRAÇA VILA RICA

 Cardoso Sobrinho, Avenida Alfredo Onisto e Rua  
 José Antônio  de Toledo
 Loteamento: Tenentes 3

• Praça Pública – Área 14: Rua B com a Rua E
  Loteamento: Parque dos Manacás

• Praça Olavo Bilac: Rua 10 e Rua 11
 Loteamento: São Lucas

• Praça Parque dos Pássaros: Rua dos Colibris e  
 Rua dos Cardeais
 Loteamento: Parque dos Pássaros

• Praça Vila Rica: Avenida José Marques de Oliveira  
 Neto com Rua Pau Brasil 
 Bairro: Vila Rica

• Praça Waldomiro Marques de Oliveira: Estrada  
 dos Pedrosos, Rua Francisco Barbosa da Rosa e  
 Rua Francisca Peixoto Santos
 Bairro: Tenentes

Em 2020 a Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria de Obras e Urbanismo, iniciou os estudos 
para a construção de 11 novas praças espalhadas por Extrema. As áreas que irão receber esse atrativo, serão 
valorizadas e darão mais conforto e lazer para os moradores da região.
Acompanhem os locais que receberão as praças:
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Ao longo de 2020, a Prefeitura de Extrema entregou 
para a população extremense 4 novas Unidades Básicas 
de Saúde, nos bairros Salto, Forjos, Furnas e Fazenda 
do Matão. Ao todo, são 2.271 famílias atendidas nessas 
unidades.

Nos novos prédios, acontecem os atendimentos da 
Atenção Primária a Saúde, que é porta de entrada para 
todos os serviços ofertados pelo SUS. Cada unidade conta 
com uma equipe multidisciplinar, formada por enfermeiro, 
técnicos de enfermagem, médico, dentista e agente 

NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Em breve, será inaugurada a Unidade Básica de Saúde do bairro da Vila Rica, recebendo 
o nome de “Miguel Gonçalves de Souza” - “Miguel Lourenço” como era conhecido.  A 
previsão é que essa unidade atenda cerca de 1.403 famílias.

Além dessa unidade, também estão sendo construídas as unidades nos bairros Jardim e 
Juncal, seguindo o mesmo padrão dos prédios já entregues na atual gestão. 

Ao todo, Extrema conta com 19 unidades de saúde, atendendo cerca de 43 mil 
cadastrados.

comunitário de saúde, além do apoio dos profissionais do 
NASF (Núcleo de apoio à saúde da família).

Nas Unidades Básicas de Saúde são ofertadas consultas 
médicas e odontológicas, aferições de pressão, 
atendimento domiciliar de médicos e enfermeiros, 
campanhas e ações de prevenção de saúde como Outubro 
Rosa, Novembro Azul, Hiperdia, busca ativa de doenças, 
realização de exames simples como papanicolau e coleta 
de sangue, entre vários outros serviços.

 

EM BREVE NOVAS UBS SERÃO INAUGURADAS

UBS da Vila Rica

UBS da Climp/Jardim UBS do Juncal

UBS Salto UBS Forjos UBS Furnas UBS Fazenda do Matão
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FARMÁCIA DE MINAS
O prédio da Farmácia de Minas vem passando por obras de 
ampliação. Para melhor atender a população, está sendo 
construído ao lado da atual unidade um novo espaço. 
Assim, daremos mais conforto para a população que utiliza 
do serviço oferecido.

A obra de ampliação será interligada à atual unidade de 
atendimento e contará com 322,07 m², divididos em três 
pavimentos, sendo: subsolo, 1º e 2º pavimento.

A Prefeitura vem assegurando o acesso da população 
extremense à farmacoterapia de qualidade e contribuindo 
para o uso racional de medicamentos.

A Secretaria de Saúde de Extrema conta hoje com equipe 
multidisciplinar composta por farmacêuticos, auxiliares 
e também estagiários que atuam na unidade central de 
Serviços Farmacêuticos do Município (Farmácia de Minas).

De janeiro a outubro de 2020, foram realizados 
aproximadamente 123 mil atendimentos, em um 
investimento de cerca de R$ 2,5 milhões.

A atual unidade da Farmácia de Minas está localizada na 
Praça da Saudade, 200, no Centro de Extrema.

HOSPITAL MUNICIPAL

O ano de 2020 foi marcado pelas complicações em relação 
à saúde mundial. A Prefeitura de Extrema, se preocupando 
cada vez mais com a saúde de sua população, inaugurou o 
Hospital Municipal Dr. Roberto De Cunto.

Inicialmente, o Hospital conta com atendimento médico 
pediatra 24 horas. Desde o dia 14 de agosto, foram 
realizados mais de 2 mil atendimentos no novo prédio de 
saúde.

A obra, que foi finalizada este ano, tem em sua estrutura 
30 quartos de internação, que dispõem de 60 leitos, 
berçário, sala de cirurgia de grande porte, lactário, quarto 
de isolamento e antecâmara.

Com essa nova conquista, a cidade de Extrema garante 
cada vez mais uma saúde de qualidade, com melhora no 
atendimento e equipamentos modernos.

• 123.091 ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DA      
   REDE ATÉ 22/10/2020

• R$ 2.512.187,70 EM MEDICAMENTOS 
   FORNECIDOS À POPULAÇÃO ATÉ 22/10/2020
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A Prefeitura de Extrema está realizando estudos para 
a construção de uma nova sede da Secretaria de 
Assistência Social. A obra tem como objetivo proporcionar 
mais conforto para a população e centralizar os serviços 
oferecidos pela Secretaria.

A nova sede, que ficará na Estrada Fazenda Fabiano, 
local próximo a rodoviária, facilitará para quem utiliza do 
transporte público.

Uma grande novidade será a ”Casa Dia Do Idoso”, onde 
disponibilizará diversas atividades para os idosos, tanto de 
manhã quanto de tarde.

NOVA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Como uma das ações contra a COVID-19, a Secretaria de Assistência Social, 
juntamente com a Secretaria de Educação, distribuiu cestas básicas para 
as famílias que fazem parte do Programa Bolsa Família, que tem filhos 
matriculados em Unidades de Ensino Municipais. 

Ao todo, foram doadas mais de 13.000 cestas e 11.600 kits de higiene para 
a população.

Junto com as cestas básicas disponibilizadas pela Educação, foram 
entregues kits de hortifruti, composto por 14 tipos de verduras, legumes e 
frutas. Os produtos são adquiridos diretamente de agricultores familiares de 
Extrema, dessa forma a ação também auxilia os produtores neste momento 
de crise e leva uma alimentação saudável para as famílias mensalmente. 
Atualmente, 21 agricultores fornecem alimentos do campo, diretamente 
para a mesa do extremense.

Essa ação teve o investimento de R$ 1.843.547,00. 

CESTAS BÁSICAS

• ÓRGÃO GESTOR
• O PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL

• CADASTRO ÚNICO
• HABITAÇÃO

• BALCÃO DE EMPREGOS
• CRAS E SUAS OFICINAS

• CREAS
• SALAS DE CONSELHOS

OS SERVIÇOS QUE SERÃO OFERECIDOS:
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NOVAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES
A Prefeitura de Extrema entregou neste ano 4 novas 
Associações de Moradores, nos bairros Tenentes, 
Mantiqueira, Roseira e Pessegueiros. Estão sendo 
construídas mais 2 associações, nos bairros Juncal e 
Rodeio. O objetivo é fortalecer o vínculo desses bairros 
com o Poder Executivo local, melhorando o diálogo, 
estreitando a parceria, e ouvindo mais as necessidades 
peculiares de cada região.

As novas sedes acompanham os mesmos padrões usados 

Somente no ano de 2020, 172 novos alunos 
foram aprovados no Programa Bolsa 
Estudantil.
Foi criado em 2005 e em 2017 foi ampliado para 
alunos de instituições públicas e criado o Auxílio 
Aluguel. Nesse Programa, o aluno pode receber até 
50% de reembolso da mensalidade. 

Em 2020, foram investidos R$ 1.210.946,00 nas 
mensalidades dos 335 bolsistas selecionados. A 
previsão é de que 84 bolsistas se formem neste ano.

Para fazer parte do Programa, o aluno deve residir em 
Extrema por no mínimo 2 anos, ter renda familiar per 
capita não superior à 2,5 salários mínimos e não ter 
reprovado em nenhuma matéria do curso matriculado.

O estudante que deseja participar do programa, deve 
entrar em contato com a Assistência Social pelo 
telefone (35) 3435-5810.

nas construções da sede do bairro Vila Rica: 110m², com 
duas salas e um grande salão em cada unidade. São 
nesses espaços que a população de cada bairro se reúne 
para realizar diversas atividades culturais, esportivas e 
sociais.

Na sede os moradores têm à disposição aulas de ginástica 
para idosos e zumba para todas as idades, como também 
reuniões com os moradores entre outros eventos sociais.

Associação dos Tenentes Associação do Mantiqueira Associação da Roseira Associação do Pessegueiros

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Durante o início da pandemia, a 
Secretaria de Assistência Social, em 
parceria com a Secretaria de Educação, 
se dispôs a auxiliar o cidadão que estava 
com dificuldade de realizar o cadastro 
no Auxílio Emergencial.

O atendimento aconteceu nas unidades 
escolares do município durante uma 
semana. A ação ajudou também àquele 
que não tinha acesso à internet para 
efetuar o cadastramento. 
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Em agosto, o Campo da Climp foi entregue 
para a população. O campo homenageia 
“Tica Bertolotti”, nome importante do 
esporte em Extrema.

O campo recebeu fechamento do 
alambrado e conta com novo gramado, com 
a tecnologia da irrigação automatizada.

No local, está sendo realizado estudo para 
a construção de um novo vestiário para 
atendimento aos esportistas.

CAMPO DA CLIMP

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude está entregando para a população extremense 
mais quadras poliesportivas para a prática de esportes. Neste ano, foi entregue a quadra 
poliesportiva do bairro do Pessegueiros, ao lado da nova Associação de Moradores.

Está sendo construída uma nova quadra poliesportiva no bairro do Rodeio e mais uma 
unidade no bairro do Juncal, juntamente com um novo campo, vestiário e pista de 
caminhada. Além disso, outras quadras passaram por revitalização.

Mas os investimentos não param. Diversas praças receberam instalações de Playgrounds 
para a criançada: Praça de Esportes do bairro do Britos, Tenentes Rural, Cachoeira, Parque 
dos Pássaros, Pessegueiros e também no Parque de Eventos.

Durante a pandemia, as unidades esportivas ficaram fechadas por prevenção, mas a 
Secretaria realizou melhorias nos locais, como manutenção de áreas verdes e pinturas.

NOVAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

Quadra Pessegueiros
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As obras da segunda fase da ampliação e reformas 
do Ginásio Poliesportivo estão a todo vapor. O novo 
complexo aquático contará com duas novas piscinas, 
uma delas semiolímpica aquecida, com arquibancada e 
vestiário e outra aquecida, específica para aulas, além de 
uma estrutura de segurança adequada para liberação do 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A área onde são praticadas as aulas de modalidades 
fitness também está passando por diversas reformas e 
revitalizações.

Duas das três piscinas, que haviam na parte externa, 
apresentavam problemas frequentes e já estavam 
interditadas. Para um melhor aproveitamento, a Secretaria 

POLIESPORTIVO AMPLIAÇÃO E REFORMA
de Esporte, Lazer e Juventude transformou a área das 
piscinas menores em um local para aulas, sendo usado para 
modalidades fitness, artes marciais e outras modalidades.

A antiga piscina, onde aconteciam as aulas de natação, 
também passará por revitalização. A atual piscina passará 
a atender exclusivamente ao lazer da população. Para 
melhor uso, de um lado será adequada a crianças, com 
parte mais rasa; no outro lado, será para adultos e crianças 
maiores e jovens, contando com escorregadores e um 
grande toboágua.

Atendendo em média 1.000 alunos, a Secretaria vem 
investindo em mais modalidades e mais conforto para os 
alunos. 

Nova piscina semiolímpica - Em construção Local para aulas de diversas modalidades

Antiga piscina - Revitalização
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As obras do campo do Bela Vista já entraram em sua fase final. A 
obra contará com 8.030 m² de gramado e terá padrão de campo 
oficial FIFA.

Seu gramado contará com a tecnologia da irrigação automática, 
facilitando a manutenção do campo. Também foi realizada a 
proteção em alambrado em torno de todo o campo e iluminação.

O espaço contará com quatro amplos vestiários, além de um 
destinado para arbitragem. Serão construídas ainda arquibancadas 
cobertas, para maior conforto do torcedor. 

Está sendo construída ao lado a Avenida Jd. Bela Vista/Barreiro, 
que recentemente recebeu o nome de Avenida Engenheiro João 
Gilli Netto, servindo de acesso ao parque. A via contará com mais 
de 18 mil metros quadrados de asfalto, com guias, calçadas e 
canteiros, e obras de drenagem e iluminação.

O MAIS MODERNO CAMPO DA CIDADE 
ESTÁ QUASE PRONTO

O espaço receberá um prédio em dois pavilhões com 
salas multiuso, duas quadras poliesportivas, arquibancada 
coberta com 4 vestiários e banheiros anexos à obra. Além da 
revitalização ao redor do campo, com fechamento específico,  
áreas verdes e espaço de lazer para população. A obra tem 
como objetivo transformar o local em um lugar de lazer para a 
população extremense.

A construção está sendo em materiais pré-moldados, 
reduzindo os custos e aumentando a velocidade do projeto. A 
obra também garante toda a acessibilidade necessária. 

EXTREMA FUTEBOL CLUBE
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SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE EXTREMA FOI 
ADIANTADO POR PRECAUÇÃO

Com o objetivo de evitar aglomerações nos bancos da cidade, a Prefeitura de Extrema pagou antecipadamente o 
salário de seus servidores, desde o mês de abril. Além do salário, o vale alimentação também foi adiantado. 

A NOSSA GESTÃO SEMPRE VALORIZA OS SERVIDORES E PREZA PELOS CUIDADOS DA SUA SAÚDE.

Administração Municipal é marcada pela presença 
da mulher nos cargos da Prefeitura de Extrema. E é 
mostrando essa preocupação que desde o primeiro 
ano de gestão que o dia das mulheres é marcado com 
uma comemoração especial. O ano de 2020 não foi 
diferente: em uma noite no Ginásio Poliesportivo, as 

servidoras foram recebidas em um grande evento, 
com robôs, que divertiram as nossas mulheres e 
uma linda palestra do poeta  Bráulio Bessa, autor do 
livro “Poesia com Rapadura”.
Ao todo foram 1.200 pessoas participando da noite 
de comemoração.
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O Projeto Acervo Digital Regional de Extrema teve início 
em 2017 com o objetivo de 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).

A plataforma do Acervo foi inaugurada no dia 17 de julho de 
2020, junto à Plataforma Cultural, e conta atualmente com 
mais de 5.000 páginas/itens. 

Através desse projeto estudantes, professores, munícipes 

MAIS UMA VEZ A PREFEITURA DE EXTREMA 
RESGATANDO AS TRADIÇÕES

e o público em geral têm acesso, em formato digital, a 
fotografias antigas, jornais de época, mapas históricos, 
livros da Câmara e da Prefeitura Municipal de Extrema 
e documentos pertencentes a arquivos do Brasil e do 
exterior que lançam luz sobre a história de Extrema e 
região. Além disso, é possível acessar vídeos do Projeto 
Memória Viva de Extrema, aquarelas do artista Alfredo 
Mucci, trabalhos do Setor do Patrimônio Cultural, entre 
outros.

A Secretaria de Cultura lançou nesse ano a Plataforma 
Cultural Online, em uma versão completa, prática, moder-
na e repleta de conteúdo. A plataforma tem como objetivo 
disponibilizar à população extremense diversas informa-
ções sobre assuntos relacionados à cultura da cidade.

A plataforma conta com documentos do COMPACE 
(Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural 
de Extrema), exposições do projeto Arte em Quarentena, 
vídeos de apresentações do projeto Música Para Todos, 
acesso ao conteúdo histórico exclusivo do Acervo Digital 
Regional de Extrema e Atividades da Biblioteca Municipal,  
com dicas de leitura para estudantes e histórias contadas. 

O projeto traz uma nova maneira de ver a cultura na cidade, 
com o público podendo acessar a ferramenta no conforto 
de sua casa.

COMPLETA,  MODERNA,  PRÁTICA  E 
CHEIA DE CONTEÚDO PRA VOCÊ!
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heróis, princesas e palhaços que tornaram as tardes 
especiais, as crianças puderam se maquiar artisticamente 
e fazer penteados realizados por profissionais, além 
de se deliciarem com pipoca, algodão-doce e sorvete 
distribuídos gratuitamente.

Durante a noite os adultos puderam curtir com uma vasta 
programação, com destaque para o Monobloco, a Bateria 
da Beija-Flor e a Banda Zullubaba que colocaram os 
foliões para dançar nas principais noites do evento.

Com a pandemia, os eventos realizados pela Secretaria 
de Cultura não puderam acontecer, mas no início do ano 
quem esteve na cidade pôde curtir uma programação 
completa durante o carnaval.

A novidade neste ano foi a programação especial para a 
criançada. Na matinê as crianças puderam se divertir nos 
diversos brinquedos infláveis, como: parede de alpinismo, 
centopéia, tobogã, piscina de bolinhas, futebol de sabão, 
futebol Big Ball, entre outros. Além da presença de super-

FESTIVAL #EXTREMADENDICASA
Como forma de prevenção à COVID-19, a Secretaria de Cultura 
cancelou os eventos do Inverno Cultural, tradicional da cidade. 
Para não deixar em branco, a secretaria promoveu o Festival 
Online #Extremadendicasa.  O festival contou com várias 
apresentações online de artistas da cidade. A ação previu a 
publicação diária de conteúdos culturais de diversas áreas 
tais como: música, teatro, dicas de leitura, história, patrimônio 

cultural e dança.
O festival aconteceu do dia 10 de julho ao dia 1 de agosto, com 
eventos como apresentações de sertanejo, MPB, Rap, Dança, 
Teatro, entre outros. 
Ao todo, são 48 vídeos disponíveis das apresentações, que 
ainda estão disponíveis no site https://www.extrema.mg.gov.
br/siscultura/portal/.
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A AVENIDA LUIZ GABELLINI
A Avenida recebeu meios fios e guias, e em breve rece-
berá iluminação pública.

AVENIDA ENGENHEIRO JOÃO GILLI NETTO
AVENIDA DO BELA VISTA
Contará com 18 mil m², Iluminação moderna, guias, 
canteiros e calçadas e uma ponte que liga o bairro 
Jardim Bela Vista ao Barreiro.

AVENIDA FAZENDA FABIANO 
A Avenida também recebeu recapeamento e pavimen-
tação, ao todo foram 6.291 m² de pavimentação no 
trecho, também foi realizado o alargamento da vida e 
obras de drenagem.

AVENIDA NICOLAU CESARINO
A Avenida recebeu revitalização em suas calçadas.

MOBILIDADE URBANA É DESTAQUE EM 2020
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O BAIRRO DO SALTO RECEBEU GRANDES 
INVESTIMENTOS NESTE ANO. 
Somente de asfalto será feito aproximadamente 
104.640 m² em diversos trechos do bairro.

Essa obra foi dividida em duas fases, sendo a primeira 
no trecho da Borracharia do Dito Cangaía até Toninho 
Gabelini (parte já finalizada) e o segundo da antiga 
UBS até o Bar da Preta, onde estão sendo realizadas a 
pavimentação de mais 3 trechos, sendo eles:  da nova 
UBS até o Gás da Val; do Ratinho até a Igreja de Nossa 
Senhora Aparecida e o último trecho é a via arterial que 
liga o bairro ao bairro da Posses. 

ESTRADA DA CRUZ COBERTA, NO BAIRRO DO SALTO
A estrada recebeu 7 mil m² de pavimentação e obras de drenagem.

NOVA AVENIDA LIGARÁ A PRAÇA DOS TRÊS PODERES À AV. ANTÔNIO SAES PERES
A avenida está sendo construída e fica ao lado do novo prédio do Batalhão da Polícia Militar.
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BAIRRO FAZENDA DO MATÃO
Foi um dos bairros que recebeu diversas melhorias pela 
atual gestão, além da nova UBS, foram mais de 2.150 
m² de pavimentação, além de obras de alargamento da 
via e drenagem.

ESTRADA JOÃO CARDOSO DE LIMA, NO BAIRRO DO GODOI
A estrada recebeu obras de drenagem em sua via e em breve receberá 11.240 m² de pavimentação.

ESTACIONAMENTO DE CARRETAS
Foi entregue em agosto o Estacionamento de Carretas, com 7 mil m² de área disponível para caminhoneiros da 
cidade. O estacionamento conta com guarita, fechamento em alambrado, além de iluminação pública em todo o 
espaço. A obra conta com 1.110m² de pavimentação e 4m de calçamento em piso intertravado.
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ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ GERALDO
APARECIDO “FISGÃO”
Em 2017, foi feita a primeira fase de pavimentação da 
via, com 3.200 m². Neste ano foi finalizada a segunda 
fase, com 7.291,03 m² de pavimentação e em breve 
será iniciada a terceira fase.

ESTRADA DAS FURNAS
A estrada recebeu 12.769 m² de pavimentação e obras 
de drenagem.

BAIRRO DO JARDIM
Foram pavimentados cerca de 2.400 m², o bairro também recebeu alargamento da via e drenagem. Em 
sua segunda fase, já foi feita 100% da drenagem na via e em breve receberá mais 2.350 m² de pavimen-
tação, sem contar na UBS e campo que em breve serão entregues aos moradores.
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BAIRRO DOS PESSEGUEIROS
O caminho das Pedras recebeu aproximadamente 
2 mil m² de pavimentação, contando com obras de 
drenagem e alargamento.

REFORMA DA ESCOLA EVANDRO BRITO DA CUNHA
Nesta ano foi realizada a reforma da E.M. Evandro Brito da Cunha, contemplando a repaginação das 18 salas de 
aula - todas elas foram pintadas de branco; troca de piso; instalação de novas portas e batentes; e recuperação do 
telhado. Essa foi a primeira reforma significativa que a escola recebeu desde sua inauguração.

ESTRADA DAS POSSES
O bairro recebeu 28.650 m² de asfalto além de obras de drenagem. A via é importante acesso para a Sede do 
Conservador das Águas e dá acesso também à cidade de Joanópolis.

R$ 1 milhão

Investimentode quase
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RUA ALCEU SELERGES, NO BAIRRO DA 
ROSEIRA 
A rua recebeu 6 mil m² de pavimentação e 200 metros 
de drenagem.

RUA DAS ACÁCIAS, NO 
BAIRRO VILA RICA
A rua recebeu 7.620m² de 
recapeamento, além de 150 m² de 
drenagem e 9 bocas de lobo foram 
refeitas.

ILUMINAÇÃO EM LED PARA MAIOR SEGURANÇA DA POPULAÇÃO
A Prefeitura de Extrema, em 2020, implantou a iluminação em LED na cidade. Ao todo, foram 3.200 lâmpadas na 
área urbana, e as lâmpadas de vapor do sódio recolhidas nessa área serão implantadas em diversos trechos da 
área rural. 
Os investimentos em iluminação pública estão ligados diretamente à melhoria na questão de segurança, dando 
mais qualidade de vida aos moradores.
As lâmpadas em LED trazem uma economia de 70% no consumo de energia, além de estarem unidas a um sistema 
de monitoramento que facilitará os serviços de manutenção. O novo sistema permite que em caso de qualquer 
falha onde haja um problema técnico, seja comunicado à central que monitora a rede, permitindo assim a abertura 
de ordem de serviço para que a equipe se desloque com maior agilidade até o local que necessite do serviço.

BAIRRO MANTIQUEIRA
Além de mais 500 metros de drenagem no trecho, as ruas Rouxinol e Canários, no bairro da Mantiqueira, receberam 
5.800 m² de pavimentação.
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CONSTRUÇÃO DE PONTES GARANTEM SEGURANÇA
E MELHORIA EM DIVERSOS BAIRROS

PONTE NO BAIRRO DO JARDIM PONTE BAIRRO PESSEGUEIROS
EST. DO RANÁRIO COM EST. JOÃO RIBEIRO 
DAS NEVES

PONTE ESTRADA DAS FURNAS PONTE NO SERTÃO DOS LOPES

PONTE NO BAIRRO DO JUNCAL
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NOVA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL FAZENDA FABIANO
A obra  já foi iniciada, fica próxima ao Parque de Eventos, dando acesso ao bairro Ponte Nova. Terá 35m de 

largura e  será executada em estrutura mista (concreto armado e estrutura metálica).  Na 3ª fase  teremos a 

duplicação da pista de rolamento.

 2 PONTES NO SALTO DE CIMA

PONTE  NA VARGEM DO JOÃO PINTOPONTE NO BAIRRO DAS POSSES
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2020 será, por muito tempo, lembrado pelos efeitos 
da pandemia na economia de estados e municípios. 
A grande maioria está convivendo com índices 
altíssimos de desemprego e fechamento de empresas. 

Extrema segue na contramão, graças à decisão de 
manter a economia ativa, foram abertas  1.300 novas 
vagas de emprego neste ano. Em 4 anos, o total 
de novas vagas criadas chega a 4.153, segundo o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do Ministério da Economia. É o melhor 
resultado do Sul de Minas e Região Bragantina.

E não foi só, 2020 se encerra com uma notícia tão 
surpreendente que o governador de Minas, Romeu 
Zema fez questão de anunciar: o Mercado Livre 
vai se instalar em Extrema criando 1.400 novos 
empregos. A sede do Mercado Livre em Minas já está 
em construção, vizinha a outra grande empresa que 
também chegou neste ano, a Tok&Stok.

E 2021 dá sinais de que o mercado seguirá aquecido. 
Já estão em diferentes fases de aprovação ou 
construção mais quatro grandes condomínios 
empresariais.

Mas o desenvolvimento chegou a outras áreas 
também. Na agropecuária, o trabalho de inseminação 
artificial vem dando frutos, com o nascimento de 
bezerros e tourinhos de genética melhorada. E mais de 
mil doses estão prontas para iniciar 2021 reforçando 
o rebanho da cidade.

A criação do serviço veterinário de animais de grande 
porte estimulou ainda a criação de caprinos e ovinos 
em escala comercial. Gerando mais renda e lucro para 
os criadores. Tudo com um manejo e criação seguindo 
os melhores controles sanitários.

2020 foi um ano de muitos desafios para 
empreendedores e investidores. Coube à Prefeitura 
apoiar e proteger a economia local. Em 2021 o 
otimismo com a recuperação da economia é visível 
em vários setores, caberá ao Poder Público o papel de 
atrair as melhores oportunidades para Extrema.

NEM A PANDEMIA SEGUROU O 
DESENVOLVIMENTO DE EXTREMA
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As obras do 59º Batalhão da Polícia Militar estão em 
andamento. O prédio custeado pela Prefeitura está 
sendo construído ao atrás da Praça dos Três Poderes, 
no Bairro Ponte Nova, onde já funcionam o Poder 
Executivo, a Câmara Municipal e o Fórum. 

Serão 3.958,86 m² de área construída que contará com 
amplo refeitório, estacionamento, Centro de Operações 
da Polícia Militar (COPOM), 3 salas de aulas, 1 sala de 

BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

treinamento, 5 alojamentos e auditório para 187 
pessoas, tudo mantido com energia que será gerada 
pelas placas fotovoltaicas.

A construção é importante para a cidade, uma vez que 
o batalhão terá uma infraestrutura melhor, já preparada 
para receber mais policiais e, assim, o comando local 
da PM poderá requerer mais efetivo para o Município. 
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PROCURADORIA DEFENDE OS 
INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA 
POPULAÇÃO
A Procuradoria-Geral é quem representa os interesses 
de Extrema judicialmente como em processos executi-
vos fiscais e extrajudicialmente. Além de preservar os 

interesses da Prefeitura a fim de obedecer as Leis, o ór-
gão busca as melhores formas de beneficiar o cidadão 
através da elaboração de contratos, leis e decretos.
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A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão convocou 
cerca de 36 mototaxistas, para regularização, de acordo com o Art. 
15 da Lei Municipal nº 4.043 de 03 de setembro de 2019. Essa lei 
determina parâmetros para legalização do profissional que deseja 
realizar o Serviço de Transporte Individual por meio de Motocicletas 
no Município de Extrema.  Esse número é estimado de 1 para cada mil 
habitantes da cidade. 

Essa parceria foi importante para criar o vínculo entre esses 
trabalhadores e o poder público, além de criar critérios importantes para 
a segurança dos usuários.

MOTOTAXISTAS COMEÇAM A SE
REGULARIZAR NO MUNICÍPIO 

Com o crescimento do serviço de carros por aplicativos na 
cidade, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
deu um passo importante na regularização desse serviço.

Os motoristas interessados agora podem se cadastrar na 
Prefeitura, levando até o setor da Fazenda os documentos 

necessários (veja a lista de documentos necessários no 
site oficial da Prefeitura).

Para o cadastramento são exigidos alguns critérios, como 
ter mais de 21 anos, possuir carro com menos de 10 anos 
com documentação em dia e residir em Extrema. 

PREFEITURA REGULARIZA SERVIÇOS DE 
MOTORISTAS POR APLICATIVOS 
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O CEIM Vila Esperança foi inaugurado no final de 2019, 
entregando 450 vagas para crianças de 4 meses a 4 anos. 
As crianças, que começaram as aulas dia 6 de janeiro, já 
inauguraram a nova estrutura.

O Ceim é o maior do município, entrou em atividade num 
prédio moderno, amplo, muito arejado e iluminado. O prédio 

COMEÇO DE 2020 FOI MARCADO PELO
INÍCIO DAS AULAS NO CEIM VILA ESPERANÇA

homenageia a “Professora Eunice Soares Santana”.

A obra foi feita em modelo sustentável com geração de 
energia através de painéis fotovoltáicos, captação de 
água da chuva para reuso, entre outras inovações. Um 
investimento de R$ 5,3 milhões.

O novo CEIM Ponte Nova/ Cachoeira 3. O CEIM 
homenageará o Senhor “Carlos Eduardo da Silveira 
Picone”. A unidade atenderá 350 crianças de 4 meses 
a 5 anos.

O Ceim seguirá o modelo padrão entregue nas 
unidades anteriores, com uma arquitetura moderna 
e acessível. Com uma rotina esquematizada para dar 
mais conforto para as crianças, o CEIM contará com 
5 refeições, sendo café da manhã, almoço, café da 
tarde, sopinha/jantinha e uma fruta ou outro alimento 
ao final do período.

Nos mini-maternais e maternais o atendimento é 
voltado para crianças de 2 a 3 anos. Nessa faixa etária 
as monitoras também são de grande importância 

EM BREVE MAIS UM CEIM ENTREGUE 
para auxiliarem o trabalho pedagógico e para tratar do 
período de desfralde com todo cuidado que essa fase 
necessita. 

Para as crianças de 4 e 5 anos, que já pertencem aos 
prés, é necessário um apoio ainda maior por ampliar o 
número de tarefas pedagógicas realizadas durante o 
dia. Essas turmas já fazem parte da Educação Básica.

Para realizar todo esse atendimento e cuidado, são 
divididos professores em dois períodos em todas 
as turmas, contando com a atuação de monitores 
durante todo o dia.

A previsão de entrega dessa nova unidade é no 
primeiro semestre de 2021.
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A Escola dos Três Poderes, está em fase final e terá a 
capacidade para até 1.500 alunos em dois turnos. Em 
um espaço de 7 mil m², a escola ficará localizada ao lado 
da Prefeitura. 

A obra está sendo construída em modelo pré-moldado, 
com acessibilidade garantida. A geração de energia 
será através de painéis fotovoltaicos e também terá a 
captação da água de chuva para reuso.

A escola contará com 20 salas de aula, salas temáticas, 
amplo e inovador laboratório de informática conjugado 
com biblioteca, sala para atendimento de crianças 
especiais, auditório, quadra oficial coberta com 
vestiários e arquibancada, salão de jogos, quadras e 
pátios auxiliares.

Estima-se que a escola será entregue para a população 
em 2021.

MAIOR ESCOLA DO MUNICÍPIO
ENTRA EM FASE FINAL DE OBRAS

Com a capacidade para atender 530 crianças, o CEIM 
contará com berçário, minimaternal, maternal e pré-escola.
O prédio terá 3 pavimentos em local de fácil acesso e 
contará com 19 salas de aula, além de auditório e quadra 
poliesportiva coberta.
A obra tem previsão de entrega para o primeiro semestre 
de 2021.

CEIM VILA RICA SERÁ ENTREGUE
EM BREVE

O terreno da Escola do Jardim Bela Vista/ Barreiro já foi 
terraplanado. Ao todo, o espaço conta com 2.800 m², 
onde serão construídas 15 salas de aula, quadra coberta, 
biblioteca, laboratório de ciências, brinquedoteca, salas 
temáticas de música e artes, além de um auditório.

A nova escola terá a capacidade para atender cerca de 
800 alunos do 1º ao 5º ano, em dois turnos.

O bairro do Salto ganhará uma escola em modelo 
agrícola, a primeira da cidade. A obra já está em fase de 
terraplanagem, em um terreno de 27 mil m².

A escola contará com pomares, estufas, sala verde, 
viveiros, sistema de compostagem para integrar os alunos 
com a natureza e o meio rural. Já o prédio escolar terá 10 
salas de aula e quadra poliesportiva coberta, totalizando 
1.500 m² de área construída que atenderá 350 alunos.

ESCOLA EM MODELO AGRÍCOLA NO BAIRRO 
DO SALTO

E VEM MAIS POR AÍ...

MAIS 800 VAGAS SERÃO CRIADAS COM A 
NOVA ESCOLA DO JD. BELA VISTA/ BARRIRO
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Devido a paralisação das aulas como 
forma de se evitar a propagação da 
COVID-19, mas entendendo a importância 
de que os alunos continuem a evoluir na 
aprendizagem, a Secretaria de Educação 
de Extrema disponibilizou aos alunos o 
acesso à Plataforma de Ensino “SOU 
IÔNICA”. O ambiente digital da Editora 
FTD complementa 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 compartilhamento de 
atividades, materiais, vídeos entre outros, 
todos materiais contemplados pelo 
Sistema de Ensino SIM. 

Trata-se de uma plataforma online, adap-
tada para computadores, tablets e celula-

res. Através deste ambiente digital, os pro-
fessores 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 ocorreu 
a paralisação das aulas por conta da 
COVID-19. 

Para todos os estudantes da Rede Muni-
cipal de Ensino a Secretaria disponibilizou 
apostilas impressas para que os alunos 
não fiquem sem realizar as atividades. 
Cada professor escolheu a melhor maneira 
de conduzir as atividades com os seus alu-
nos, sempre se preocupando com o apren-
dizado das crianças extremenses.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
TÊM AULA À DISTÂNCIA 

DURANTE PANDEMIA
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Somente em 2020, a Secretaria de Meio Ambiente plantou 
mais de 106 mil mudas e protegeu 214 nascentes no 
Projeto Conservador das Águas.

O projeto é pioneiro no Brasil em pagamento por 
serviços ambientais (PSA) ao promover a adequação 
ambiental das propriedades rurais e manter a qualidade 
dos mananciais de Extrema. O programa estabelece 
metas voltadas para o aumento da cobertura florestal 
nas áreas de preservação permanentes hídricas e topos 
de morro, conservação do solo, implantação do sistema 
de saneamento ambiental rural, implantação da reserva 
legal e, de forma mais recente, criação de unidades de 
conservação nas categorias de Parque Natural Municipal 
e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A 
água “produzida” em Extrema abastece grande parte do 
município de São Paulo, por meio do Sistema Cantareira. 

Extrema ganhará uma das Usinas Termoquímicas de 
Geração de Energia (UTGE) mais modernas do Brasil. 
A Usina tem como objetivo transformar os resíduos 
sólidos produzidos no meio urbano em energia. As 
principais vantagens da UTGE são a redução da 
necessidade de área de disposição final de resíduos 
(em relação a um aterro sanitário), a eliminação de 
riscos de contaminação ambiental de solo, água e ar, o 
aproveitamento energético de resíduos, com geração 
de um ativo econômico, além da redução de emissões 

de gases de efeito estufa, contribuindo com a Política 
Municipal de Combate às Mudanças Climáticas.

Extrema será a segunda cidade a utilizar essa tecnologia 
no Estado de Minas Gerais. Essa obra garantirá não 
somente a destinação ambientalmente correta dos 
resíduos sólidos de Extrema, como também a geração de 
receita a partir da venda da energia elétrica produzida e 
do custo evitado de disposição final de resíduos sólidos, 
que será revertida em ações de melhoria à população 
extremense.

USINA TERMOQUÍMICA

PROJETO “O CONSERVADOR DAS ÁGUAS”

• Total de mudas plantadas no Projeto: 1.919.328 

• O projeto contou com 38,42 hectares em 2020,
  totalizando 17.240 hectares.

A Prefeitura de Extrema recompensa 
financeiramente os proprietários rurais que aderem 

ao projeto e que cumpram com as metas.
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