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Querido extremense, esta é uma edição especial 
do Extrema Inovação, na qual trazemos a você 
um resumo das principais ações realizadas pela 
Prefeitura de Extrema durante os 100 primeiros dias 
da nova gestão (2021-2024), que se completam em 
10 de abril de 2021.

Como não poderia deixar de ser, o principal assunto 
abordado nesta edição é o combate à Covid-19, que 
continua sendo uma missão à qual a Administração 
Municipal se dedica com muito afinco, como você 
poderá comprovar ao ler as páginas deste informativo. 
São muitas as ações e serviços realizados pela 
Prefeitura Municipal com o objetivo de enfrentar 
a situação de emergência epidemiológica em 
que vivemos, assim como seus graves efeitos na 
economia e na qualidade de vida de toda a população. 

Até o início de abril um total de 2.965 pessoas foram 
vacinadas contra Covid-19 em Extrema. No dia 25 de 
janeiro, o Hospital Municipal “Dr. Roberto de Cunto” 
passou a funcionar como um Hospital de Campanha 
em Extrema - ele conta com 46 leitos de enfermaria 
e realiza desde então as internações clínicas de 
pacientes de Covid-19 de todas as idades. 

Apenas neste ano, a Prefeitura Municipal já 
investiu mais de R$ 4 milhões em equipamentos, 
medicamentos, cestas básicas e outros insumos 
utilizados no enfrentamento à pandemia, além disso 

outras compras já foram autorizadas, ultrapassando 
um investimento de R$ 6 milhões. E, para garantir 
que mais vacinas continuem a chegar a Extrema, 
sem depender unicamente dos repasses dos 
Governos Federal e Estadual, a Prefeitura entrou 
em um consórcio público nacional, juntamente a 
municípios de todas as regiões do país, que passará 
a buscar soluções, inclusive internacionalmente, 
para a aquisição de vacinas contra Covid-19, 
medicamentos, equipamentos e outros insumos na 
área de saúde. Esses e outros assuntos relacionados 
ao enfrentamento à Covid-19 no município são 
abordados nesta edição.

Lidar com esta pandemia vem sendo o grande desafio 
de nossa geração, e entre as muitas perdas que já 
tivemos, resta ao menos o valioso aprendizado que 
podemos tirar de tudo isso, assim como a confiança 
de que em breve iremos, afinal, superar esta situação, 
e sairemos dela mais fortes do que entramos. 
Guiados por essa esperança, e certos de que o 
futuro é resultado de nossas ações no presente, a 
Prefeitura de Extrema também continua a investir em 
diversas áreas, como Educação, Segurança Pública, 
Habitação, Mobilidade Urbana e Rural, Esporte, Lazer, 
Meio Ambiente, entre outros. Portanto, os “100 
primeiros dias da nova gestão” também mostram um 
pouco da história do que a Administração Municipal 
está fazendo hoje para melhorar a qualidade de vida 
de toda população extremense.

100 DIAS DE GOVERNO: editorial

100 DIAS DE GESTÃO: CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
AÇÕES DA PREFEITURA DE EXTREMA ATÉ AQUI
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100 DIAS DE GOVERNO: COMBATE À COVID-19

Desde o dia 25 de janeiro, as internações clínicas 
de pacientes de Covid-19 de todas as idades 
começaram a ser realizadas no Hospital Municipal 
“Dr. Roberto de Cunto”, que passou a funcionar 
como um Hospital de Campanha em Extrema. Ao 
todo, a unidade hospitalar conta hoje com 46 leitos 
de enfermaria para internação dos pacientes com 
Covid-19; desses, 36 leitos são destinados aos 
adultos e jovens com idade a partir de 14 anos; e 
outros 10 leitos são reservados às crianças menores 
de 14 anos. 

Na abertura do Hospital de Campanha, os pacientes 
de Covid-19 que estavam no Pronto Socorro 
Municipal foram transferidos para a nova unidade 
hospitalar. Desde janeiro o Hospital de Campanha 
conta com o atendimento de uma equipe capacitada 
e multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e fisioterapeutas 
atendendo 24 horas por dia.

É importante lembrar que a porta de entrada 
para os pacientes adultos continua sendo o 
Pronto Socorro, ao passar por atendimento e ser 
constatada a necessidade de internação clínica 
devido a complicações causadas por Covid-19, esses 
pacientes são então encaminhados para o Hospital 
Municipal. Já os pacientes infantis continuam sendo 

atendidos no próprio hospital, e, se necessário, são 
internados na ala infantil do prédio hospitalar, que 
não se interliga com a ala adulta.

Logo no início da pandemia, a Secretaria de Saúde fez 
um pedido de liberação para que o Hospital Municipal 
pudesse funcionar como um Hospital de Campanha. 
No dia 17 de agosto de 2020 foram liberados 15 leitos 
infantis para internação de crianças com idade de 0 a 
13 anos, 11 meses e 29 dias com síndrome respiratória 
ou complicações causadas por Covid-19; e na 
mesma semana, todos os atendimentos pediátricos 
passaram a acontecer no próprio Hospital Municipal, 
funcionando 24 horas por dia. A partir do dia 25 de 
janeiro de 2021, todas as internações ocasionadas 
pela doença do novo coronavírus – até o seu limite de 
leitos, 40 no início, 46 hoje – passaram a acontecer 
no Hospital Municipal, independentemente da idade 
do paciente.

O expressivo aumento na capacidade de internação 
dos casos de Covid-19 no Hospital Municipal de 
Extrema aconteceu em boa hora, quando a curva de 
contaminação da doença avançou em todo o país. A 
Prefeitura de Extrema reafirma a preocupação com 
a população extremense e não medirá esforços para 
proteger todos contra a doença.

HOSPITAL DE CAMPANHA DE EXTREMA ESTÁ 
EM FUNCIONAMENTO DESDE O INÍCIO DO ANO E 
POSSUI HOJE 46 LEITOS
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A Secretaria de Saúde de 
Extrema vacinou 2.965 
pessoas contra Covid-19 no 
município até dia o 2 de abril: 
819 são profissionais de saúde 
e 2.146 são idosos, ambos 
grupos de risco da doença. 
De acordo com orientações 
do Ministério da Saúde, a 
campanha está seguindo de 
forma decrescente, sendo 
assim, os mais idosos estão 
sendo vacinados primeiro.

No início, para vacinar os idosos, 
os profissionais da Prefeitura 
realizaram uma busca ativa nos 
domicílios, passando de casa 
em casa em todos os bairros 
da cidade. Quando a vacinação 
chegou à faixa etária de 80 a 
84 anos, a Secretaria de Saúde 
passou a adotar o sistema de 
escala, no qual os idosos se 
dirigem até a unidade de saúde 
do seu bairro, no dia e horário 
indicados, para receberem a 
primeira dose da vacina. Já a 
segunda dose é aplicada na 
Sala de Vacina, no período das 
08h30 às 11h30, conforme o 
dia demarcado na carteirinha do 
idoso no momento da primeira 
dose. Os idosos acamados e 
que tenham limitação física, 
sem possibilidade de ir até as 
unidades, recebem a vacina 
em suas casas. Já os idosos 
que não compareceram às 
unidades de saúde para se 
vacinarem durante a escala de 
sua faixa etária podem entrar 
em contato com a unidade de 
seu bairro a qualquer momento 

para agendar sua vacinação.

Os profissionais de saúde 
de Extrema que ainda não 
se vacinaram podem se 
cadastrar no site da Prefeitura 
e aguardar a Secretaria de 
Saúde entrar em contato para 
o agendamento da vacinação, 
conforme a disponibilidade 
dos imunizantes enviados pelo 
Governo de Minas.

Vale lembrar que a vacina da 
Covid-19 é aplicada em duas 
doses – a CoronaVac com 
intervalo de 15 dias entre 
uma e outra, e a Oxford/
AstraZeneca com intervalo 
de 3 meses. As duas vacinas 
que estão sendo aplicadas 
em Extrema, Coronavac e 
Oxford/AstraZeneca, oferecem 
proteção de aproximadamente 
50% e 70%, respectivamente, 
para casos leves e moderados, 
enquanto que o risco de 
desenvolver uma forma grave 
da doença com possibilidade 
de óbito continua sendo de até 
20%. Portanto, apesar do risco 
de internação e mortalidade 
dos vacinados ser muito baixo 
em relação aos não vacinados, é 
possível que eles transmitam o 
vírus, motivo pelo qual continua 
sendo necessário o uso de 
máscara e de outras medidas 
de prevenção.

Para dúvidas relacionadas à 
vacinação da Covid-19, entre 
em contato com a unidade de 
saúde do seu bairro.

100 DIAS DE GOVERNO: combate à covid-19

2.965 PESSOAS FORAM VACINADAS CONTRA 
COVID-19 EM EXTREMA ATÉ O INÍCIO DE ABRIL
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No dia 15 de março, a Prefeitura de Extrema oficializou 
sua entrada no Consórcio Nacional de Vacinas 
das Cidades Brasileiras, o “Conectar”, através da 
publicação da Lei Municipal nº 4.322, que ratificou 
o protocolo de intenções firmado entre municípios 
brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o 
enfrentamento à pandemia, além de medicamentos, 
equipamentos e outros insumos na área da saúde.

A criação desse consórcio, que conta com a 
participação de municípios de todas as regiões 
do Brasil, foi uma iniciativa da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), e se deu após decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que autorizou a aquisição 
e distribuição dos imunizantes por Estados e 
Municípios, caso o Plano Nacional de Imunização 
(PNI), do Governo Federal, seja descumprido ou não 
consiga suprir a demanda nacional. De acordo com o 
Programa Nacional de Imunizações (PNI), a obrigação 
de adquirir imunizantes para a população é do Governo 
Federal. No entanto, diante da situação de extrema 
urgência em vacinar brasileiros e brasileiras para a 
retomada segura das atividades e da economia, o 
Consórcio Público torna-se uma possibilidade de 
acelerar esse processo.

A partir de agora, o Consórcio passará a buscar so-

luções para a aquisição de vacinas para os municípi-
os consorciados, inclusive internacionalmente.
Os recursos para a compra de vacinas e outros 
itens de saúde poderão ser disponibilizados de três 
formas: através dos municípios consorciados; aporte 
de recursos federais; e eventuais doações nacionais 
e internacionais.

O objetivo do Consórcio é estabelecer uma alterna-
tiva técnica e juridicamente segura para a aquisição 
de vacinas contra Covid-19, além de medicamentos, 
equipamentos e outros insumos de saúde. A compra 
de vacinas por meio de consórcio público evitará, por 
exemplo, a competição federativa, além de conferir
segurança jurídica com ganho de escala e nego-
ciação de melhores preços, prazos e condições con-
tratuais. O Consórcio Público será regulamentado 
pela Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e 
Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 
A Prefeitura Municipal de Extrema reservou recursos 
na ordem de 4 milhões de reais para a aquisição 
das vacinas e buscará, além do Consórcio, outras 
alternativas, como, por exemplo, a compra direta 
pelo município, caso haja disponibilidade no mercado 
de laboratórios para o fornecimento.

100 DIAS DE GOVERNO: combate à covid-19

EXTREMA FAZ PARTE DE CONSÓRCIO PÚBLICO 
NACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS

PREFEITURA JÁ DISTRIBUIU MAIS DE 5.200 
CESTAS BÁSICAS EM 2021
Nos três primeiros meses de 2021, a Prefeitura de 
Extrema já distribuiu 5.265 cestas básicas para 
cidadãos e famílias extremenses. Desse total, 1.928 
cestas básicas foram entregues para as famílias dos 
alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Família, 
contendo também um kit de higiene e alimentos 
hortifruti comprados da Agricultura Familiar de 
Extrema; essa ação foi feita através de uma parceria 

entre a Secretaria de Assistência Municipal e a 
Secretaria de Educação, na qual as cestas são 
retiradas por algum membro da família do aluno em 
dias programados - para evitar aglomerações - no 
Centro de Distribuição da Educação, localizado ao 
lado do Hospital Municipal. As outras 3.337 cestas 
básicas, contendo também itens de higiene, foram 
entregues pela Secretaria de Assistência Social 
através do CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social), na forma de “Auxílio Calamidade Pública” em 
cumprimento ao Decreto Municipal nº 3.777/2020; 
elas foram destinadas a indivíduos e famílias 
extremenses que atendem a certos requisitos, e 
distribuídas diretamente em suas residências, como 
forma de amenizar os efeitos econômicos sofridos 
durante a pandemia de Covid-19. Além das cestas, 
também foram doados 81 colchões de solteiro entre 
os meses de janeiro e março deste ano.
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Logo no início da pandemia, a Secretaria de Saúde 
de Extrema implementou um serviço de atendimento 
on-line que identifica e monitora os casos suspeitos 
e confirmados de Covid-19 em todo o município. O 
serviço - que funciona todos os dias da semana, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados - é 
coordenado por uma Central de Monitoramento e 
abrange todas as unidades de saúde dos bairros, que 
atuam como parceiras da Central no atendimento e 
acompanhamento dos pacientes e seus familiares.

Com o auxílio de médicos e enfermeiros, o serviço 
de monitoramento on-line orienta e acompanha 
os pacientes de Covid-19 em todas as etapas: 
orientações gerais sobre a doença; identificação 
dos sintomas; notificação de isolamento dos 
casos sintomáticos; acompanhamento diário dos 
pacientes isolados; notificação de alta do isolamento; 
atendimento médico domiciliar; encaminhamento 
para internação dos casos mais graves (média e 
alta complexidade); e contato com os familiares de 
pacientes internados e/ou que estejam fazendo uso 
de oxímetro. O atendimento e acompanhamento dos 
casos acontece através do WhatsApp - a Secretaria 
Municipal de Saúde é habilitada pelo Ministério da 
Saúde a utilizar essa ferramenta. 

Os cidadãos que desejam tirar dúvidas sobre a doença 

ou relatar os sintomas pela primeira vez, devem 
entrar em contato com o serviço de monitoramento 
pelo número WhatsApp da unidade de saúde do seu 
bairro durante a semana - de segunda a sexta-feira 
das 08h às 12h e das 13h às 17h- ou pelo número 
WhatsApp (35) 3435-6353 - apenas aos finais de 
semana e feriados das 08h às 12h e das 13h às 17h .

A partir do primeiro contato, o paciente será orien-
tado por um profissional, e, se necessário, ele e sua 
família receberão a notificação de isolamento soci-
al. Será então estabelecido um contato diário com 
esse paciente, e caso seus sintomas se agravem, 
um médico prestará atendimento domiciliar – e nos 
casos de média e alta complexidade, o paciente será 
encaminhado para uma unidade hospitalar. Dessa 
forma, o paciente não precisa ir até uma unidade de 
saúde ou ao Pronto Socorro para ser atendido, evi-
tando a exposição ao vírus.

O monitoramento é realizado por uma equipe de 20 
profissionais composta por médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e outros servidores que 
oferecem suporte no atendimento à população.

Confira abaixo a relação dos telefones WhatsApp de 
todas as unidades de saúde de Extrema:

100 DIAS DE GOVERNO: combate à covid-19

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
MONITORAMENTO DIÁRIO DE CASOS DE 

COVID-19 EM EXTREMA
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CENTRAL DE REABILITAÇÃO PÓS-COVID
ATENDE MAIS DE 50 PACIENTES

Desde o começo da pandemia, a Secretaria Municipal 
de Saúde tem realizado o acompanhamento de 
pacientes que se encontram na chamada fase
pós-aguda da infecção por Covid-19 e ainda 
apresentam diferentes comprometimentos e 
sintomas em decorrência da doença, relacionados 
principalmente às partes motoras e respiratórias. 
Uma parcela importante das pessoas que tiveram 
Covid-19 se veem nessa situação após a fase 
aguda da infecção - especialmente aquelas que 
passaram muito tempo internadas - e necessitam 
do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar 
após a alta hospitalar.

Em março de 2021, foi inaugurada em Extrema 
uma importante extensão desse serviço de 
acompanhamento: a Central de Reabilitação
Pós-Covid, destinada ao cuidado e acolhimento dos 
pacientes que, além de apresentarem problemas 
físicos, ainda se encontram com uma carga emocional 
muito grande após terem enfrentado a Covid-19. O 
paciente que é liberado do monitoramento e possui 
quadro clínico elegível para esse tipo de atendimento 
passa a ser acompanhado pelo Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família (NASF) ou pela Equipe Multidisciplinar 
da Atenção Domiciliar (EMAD). O principal objetivo 
do serviço de acompanhamento é reabilitar, isto é, 
melhorar a rotina do paciente em suas atividades 
diárias, garantindo sua independência e retorno ao 
trabalho. Os profissionais têm o papel de motivar, 
identificar as necessidades individuais e traçar a 
abordagem em grupo de forma eficaz.

Atualmente, mais de 50 pacientes participam da 
reabilitação e vêm experimentando uma melhora 
significativa em sua saúde e qualidade de vida, 
retornando gradualmente às suas atividades de 
rotina. Esses pacientes se dividem em 06 grupos 
pequenos atendidos em horários diferentes: 02 
deles participam da reabilitação às segundas-feiras 
no período da manhã; 02 grupos às segundas-feiras 
no horário do trabalhador (após às 17h); e outros 
02 grupos às quartas-feiras, também no horário do 
trabalhador.

Para saber mais informações, mande mensagem via 
WhatsApp para o número (35) 98404-6486.

Serviço oferecido pela Prefeitura de Extrema traz mais qualidade de vida
para pessoas que já tiveram a doença 

100 DIAS DE GOVERNO: combate à covid-19
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MAIS DE 6 MILHÕES DE REAIS
INVESTIDOS DE JANEIRO A  ABRIL DE

2021 NO COMBATE À COVID-19
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Com as aulas acontecendo de maneira remota, o 
CEIM “Profª Maria Aparecida Egídio” localizado na 
Av. Vereador José Ferreira, 203 passou a ser o prédio 
da Unidade Sentinela e o Centro de Testagem para a 
Covid-19 na cidade de Extrema.

A Unidade Sentinela é responsável por acolher os 
pacientes que dão entrada no Pronto Atendimento 
e que em sua maioria podem ser atendidos pelas 
Unidades de Saúde, como sintomáticos respiratórios 
leves e outras demandas que não se a caracterizam 
como urgência emergência. Dessa maneira 
diminuiremos o fluxo do Pronto Socorro, deixando 
direcionado para os casos de urgência e emergência. 

O Centro de Testagem de Covid-19 que antes estava 
no CTA passou também para esse mesmo CEIM. 
Com essa nova unidade, passamos a ter um espaço 
amplo e de melhor acolhimento aos pacientes que 

necessitam da realização dos exames.

Importante lembrar que esses dois atendimentos 
não se interligam, sendo assim os casos suspeitos de 
Covid-19 não entram em contato com os pacientes 
que vão até a Unidade Sentinela para atendimento 
de outros casos.

UNIDADE SENTINELA E CENTRO DE
TESTAGEM PARA COVID-19 PASSAM A SER 
ATENDIDOS NO CEIM PROFª MARIA EGÍDIO

100 DIAS DE GOVERNO: combate à covid-19
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MESMO EM MEIO A PANDEMIA AS OBRAS NA ÁREA URBANA E RURAL NÃO PARAM

NOVA PONTE LIGARÁ AV. NICOLAU CESARINO E AV. DELEGADO WALDEMAR 
GOMES PINTO

Conheça as principais obras de infraestrutura e mobilidade que estão sendo realizadas no início desta gestão.

Nova ponte na Estrada Municipal Fazenda Fabiano - ao lado do Parque de Eventos - ligará as duas avenidas, dando acesso ao Bairro 
Ponte Nova. A ponte possui 35m de via livre e foi executada em concreto armado e estrutura metálica. Também será implantada 
iluminação pública no local. 

A Av. Higino Saes Peres está sendo construída ao lado da obra 
do novo prédio do Batalhão da Polícia Militar, e servirá como um 
novo acesso ao Bairro Ponte Nova.

AVENIDA EM CONSTRUÇÃO IRÁ CRIAR 
ACESSO ENTRE A PRAÇA DOS TRÊS 
PODERES E AV. ANTÔNIO SAES PERES

A Av. Engenheiro João Gilli Neto contará com mais de 18 mil m² de asfalto com guias, calçadas, canteiros, drenagem e iluminação 
moderna, além de uma nova ponte de aço e concreto - também em construção - que ligará o Bairro Jd. Bela Vista ao Barreiro. 

CONSTRUÇÃO DE AVENIDA E PONTE CRIARÃO NOVO ACESSO ENTRE JD. BELA VISTA
E BARREIRO

INICIADA TERCEIRA FASE DAS 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E 
ALARGAMENTO NA ESTRADA JOSÉ 
GERALDO APARECIDO FISGÃO

100 DIAS DE GOVERNO: obras e urbanismo
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MESMO EM MEIO A PANDEMIA AS OBRAS NA ÁREA URBANA E RURAL NÃO PARAM

A nova avenida é um importante investimento no bairro Ponte 
Nova e está em fase final de obras. Terá aproximadamente 1km 
de extensão, contendo amplas faixas de rolamento, canteiros 
centrais, ciclofaixas, calçadas espaçosas e todo o equipamento 
público paisagístico e de iluminação. A partir de sua construção, 
apenas serão aprovados os projetos de loteamento que 
seguirem a padronização urbanística da avenida. 

CONSTRUÇÃO DA AV. LUIZ GABELLINI

MUITAS OBRAS ACONTECEM SIMULTANEAMENTE EM VÁRIOS BAIRROS:

Iniciadas drenagem e pavimentação da estrada do Sertão dos 
Lopes.

Fresagem e recapeamento na Rua das Flores e Rua do Bosque, 
no bairro Ponte Nova.

Bairro dos Tenentes recebe troca total da pavimentação com 
bases e tratamento nos subleitos desde a entrada do bairro até 
a fábrica de vidro – melhorias necessárias para a continuidade 
da obra da Copasa que levará serviço de captação de esgoto ao 
Bairro dos Pedrosos, que também será asfaltado.

Extensão da drenagem da estrada do Braizinho.

Estrada Pedro Rosa da Silva, no Bairro do Salto: drenagem e 
pavimentação. O trecho 3 foi finalizado; o trecho 4 - que agora 
inclui a Estrada da Cruz Coberta - está em andamento; e o 
trecho 5 será iniciado em seguida.

Conheça as principais obras de infraestrutura e mobilidade que estão sendo realizadas no início desta gestão.

ASFALTAMENTO NO BAIRRO PONTE 
NOVA
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INVESTIMENTO EM ESPORTE TAMBÉM
É DESTAQUE
Esporte e lazer público de qualidade é uma realidade 
em Extrema. O início da atual gestão foi marcado por 
grandes investimentos nessa área, direcionados para 

CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM 
BELA VISTA

a ampliação e melhoria da estrutura física destinada 
à oferta de esporte e lazer para a população. Veja o 
que está sendo feito:

Está finalizada a obra do novo e mais moderno 
campo de futebol de Extrema, localizado no bairro Jd. 
Bela Vista. Ele possui padrão de campo oficial FIFA 
com 8.030m² de gramado e tecnologia de irrigação 
automática, além de proteção em alambrado e um 
total de 5 vestiários - um deles destinado somente à 
arbitragem. A obra agora aguarda a finalização da Av. 
Engenheiro João Gilli Neto, que irá servir de acesso 
viário e canal de abastecimento de água potável ao 
campo. 

POLIESPORTIVO RECEBE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA

Estão avançadas as obras da segunda fase da 
ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo. 
Ela inclui a construção de um novo complexo 
aquático com duas piscinas aquecidas (uma semi-
olímpica com arquibancada e a outra para aulas de 
hidroginástica), banheiros e vestiários; e também um 
novo salão destinado às aulas fitness, que já está 
praticamente finalizado.

EXTREMA F.C. GANHA NOVA 
ESTRUTURA E REVITALIZAÇÃO

As obras de construção e revitalização do Extrema 
Futebol Clube seguem a todo vapor. O local irá se 
tornar um amplo espaço público destinado ao lazer 
da população extremense. Está sendo construído 
um prédio em dois pavilhões que contará com salas 
multiuso, duas quadras poliesportivas, sala de jogos 
e área com playground. A área ao redor do campo de 
futebol também será revitalizada com fechamento 
específico, áreas verdes e espaço de lazer. 

MAIS OBRAS DO ESPORTE...

Novos investimentos no esporte e lazer também 
estão sendo feitos na zona rural. O bairro do 
Juncal receberá uma quadra poliesportiva, pista 
de caminhada com piso intertravado, vestiários e 
fechamento em alambrado no campo de futebol. E 
no bairro Pessegueiros foi iniciada a construção de 
um vestiário no campo de futebol local.

100 DIAS DE GOVERNO: ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
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MAIS DE 300 NOVAS CASAS SERÃO ENTREGUES 
EM EXTREMA

Para que mais famílias extremenses conquistem 
sua casa própria, a Secretaria de Assistência Social 
dá continuidade à construção de residenciais.

Após a conclusão dos residenciais que estão sendo 
construídos, há previsão de entrega ainda neste 
ano: o Residencial Roseira 3, que contará com 156 
unidades habitacionais, e o Residencial Tenentes 
5 Fase II, que entregará 29 casas – anteriormente, 
em junho de 2020, foram entregues as chaves de 

Setor de Habitação recebe investimentos contínuos da Prefeitura no sentido de 
diminuir o déficit habitacional no município

Residencial Roseira 3 faz parte do “Minha Casa, Minha Vida”. 
Prefeitura executará 100% das obras de infraestrutura no 
local, investindo mais de R$ 3 milhões.

No Residencial Tenentes 5 Fase II, a Prefeitura de Extrema é 
responsável pela implantação de pavimentação, drenagem, 
calçamento, iluminação e canalização de água e esgoto.

200 habitações na primeira fase do residencial. 

O projeto executivo do Residencial Tenentes 6 
já foi concluído e contará com a construção de 
aproximadamente 130 novas casas populares.

A obra, que aguarda processo de licitação para ser 
iniciada, será erguida ao lado do Tenentes 1, em 
uma área de 56 mil m² adquirida pela Prefeitura 
pelo valor de R$ 3.225.269,91. 

NOVAS ASSOCIAÇÕES
DE MORADORES SERÃO
FINALIZADAS EM BREVE
As sedes de mais duas Associações de Moradores 
estão sendo construídas pela Prefeitura de Extrema, 
nos bairros Juncal e Rodeio. Elas seguem o padrão 
das associações que já foram inauguradas pela 
Administração Municipal em vários bairros do 
município, possuindo 110m² de construção com duas 
salas e um grande salão. Nesses locais, os moradores 
dos bairros podem se reunir para realizar diversas 
atividades culturais, esportivas e sociais, como 
eventos e reuniões. 

Bairro do Juncal

Bairro do Rodeio
Avenida Nicolau Cesarino irá ganhar terceira faixa em 
trecho próximo ao Portal Norte - Em breve, terá início a 
construção de uma terceira faixa na Av. Nicolau Cesarino, 
no trecho entre o Portal Norte e o começo da Av. Antônio 
Saes Peres (em frente ao comércio “Cardoso Materiais 
para Construção”). A nova faixa será executada ao lado 
direito de quem vai do Portal Norte ao centro da cidade, 
em um trecho de 450m de extensão. Após a execução da 
faixa, o trecho expandido da avenida terá 20m de largura 
e calçada em piso intertravado para pedestres, além de 
receber melhorias em suas galerias pluviais.

VEM MUITO MAIS POR AÍ:
Novo sistema viário será criado entre Vargem do João 
Pinto e Fazenda do Matão - A Prefeitura também realizará 
em breve a construção de um novo sistema viário que 
ligará a Av. Joaquim Lourenço de Lima, no bairro Vargem do 
João Pinto, até o bairro Fazenda do Matão. O novo acesso 
terá uma extensão total de 2.100 metros, sendo uma 
pista simples com faixa de rolamento de 10,5m de largura 
e calçada de 1,75m para pedestres nos dois bordos da via. 
A construção desse novo trecho também irá prolongar 
o acesso viário da Vargem do João Pinto, aumentando e 
aprimorando a infraestrutura do local para receber o projeto 
de ampliação do distrito industrial, fomentando ainda mais o 
desenvolvimento do município. 

100 DIAS DE GOVERNO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
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100 DIAS DE GOVERNO : MEIO AMBIENTE

OBRAS DE MODERNA USINA TERMOQUÍMICA 
AVANÇAM EM EXTREMA

Uma das principais inovações que vêm sendo feitas pela 
Administração Municipal é o investimento na implantação de 
uma moderna Usina Termoquímica de Geração de Energia 
(UTGE) em Extrema, que está sendo construída no Bairro dos 
Pessegueiros. O empreendimento representa uma grande 
inovação por ser capaz de transformar os resíduos sólidos 
(lixo) produzidos no meio urbano em energia elétrica. 

A UTGE de Extrema terá capacidade para receber até 85 
toneladas de resíduos por dia e convertê-los em energia, o 
que irá trazer inúmeras vantagens: redução da necessidade de 
área de disposição final de resíduos (em relação a um aterro 
sanitário); eliminação de riscos de contaminação ambiental de 
solo, água e ar; aproveitamento energético de resíduos, com 
geração de um ativo econômico; e redução de emissões de 
gases de efeito estufa, contribuindo com a Política Municipal 
de Combate às Mudanças Climáticas.  

Dessa forma, a UTGE garantirá não somente a destinação 
ambientalmente correta do lixo produzido em Extrema, como 
também a geração da energia elétrica que irá suprir a demanda dos 
prédios públicos e de toda a iluminação pública do município. Extrema 
será o segundo município brasileiro a implantar essa tecnologia de 
disposição final e de aproveitamento energético de resíduos. 

As obras de terraplanagem para preparação do terreno 
tiveram início em junho de 2019, e a construção do galpão 
que irá acomodar a linha de produção de CDR (combustível 
derivado de resíduos) já está na fase de cobertura. As próximas 
etapas do projeto consistem na aquisição e montagem dos 
equipamentos da linha de CDR, seguida da construção das 
plantas de gaseificação e de geração de energia elétrica, que 
têm previsão de início de funcionamento em 2022. 
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NOVOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 
MONITORAMENTO AUMENTAM A SEGURANÇA
Neste ano, a Central de 
Monitoramento da Prefeitura de 
Extrema instalou dez unidades 
do “Equipamento Eletrônico de 
Vigilância e Monitoramento” em 
pontos estratégicos da cidade, de 
modo a reforçar ainda mais o sistema 
de vigilância e monitoramento 
do município, que já contava com 
mais de 100 câmeras espalhadas 
pelo seu território, monitoradas 
pela Central 24 horas por dia. Os 
novos equipamentos - chamados 
de pórticos - se assemelham 
a postes, e cada um possui 6 

câmeras de alta tecnologia, 5 
varifocais motorizadas que podem 
ser ajustadas na Central, e 1 
câmera PTZ - que realiza capturas 
panorâmicas em 360° horizontais 
e ajustes verticais de até 180°- 
com alcance de 1.000 metros, 
para gravação de imagens por até 
30 dias. Além disso, os pórticos 
contam com um botão que, ao 
ser pressionado, permite que o 
cidadão converse diretamente 
com a Central de Monitoramento 
24h por dia para relatar qualquer 
tipo de ocorrência.

NOVO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
As obras do 59º Batalhão da Polícia 
Militar já estão em fase avançada! O prédio 
custeado pela Prefeitura de Extrema está 
sendo construído atrás da Praça dos Três 
Poderes, no Bairro Ponte Nova. Extrema 
só tem a ganhar com essa obra, pois 
o Batalhão irá contar com uma melhor 
estrutura e preparada para receber mais 
policiais. Dessa forma, o comando local da 
PM poderá requerer um efetivo maior para 
o município, trazendo mais segurança aos 
moradores.

100 DIAS DE GOVERNO: educação e governo

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE 
MUNICIPAL É SUSPENSA E ALUNOS CONTINUAM 
DE FORMA REMOTA 
Em razão do agravamento do cenário da pandemia 
de Covid-19 em todo o país, foi suspensa, por prazo 
indeterminado, a retomada das aulas presenciais 
nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino 
de Extrema, que estava prevista para acontecer 
parcialmente a partir do mês de março. As aulas 
continuam a ser oferecidas apenas de forma remota- 
o ano letivo teve início no dia 8 de fevereiro. As 
escolas particulares e as públicas estaduais também 
devem seguir a determinação do Governo de Minas 
que suspende a realização das aulas presenciais. 




