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EDITORIAL

Enquanto os graves efeitos da pandemia 
continuam sendo sentidos na economia de muitos 
estados e municípios, como o alarmante aumento 
do desemprego e o fechamento de comércios 
e empresas, Extrema comprova mais uma vez 
a solidez de seu desenvolvimento. Em 2020, 
foram criadas no município 3.647 novas vagas de 
trabalho: o melhor resultado no Sul de Minas e o 
segundo melhor em todo o Estado de Minas Gerais.

Os dados foram divulgados pelo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados) do 
Ministério da Economia no dia 28 de janeiro de 
2021. No balanço total, ocorreram 16.309 novas 
admissões e 12.662 desligamentos que resultaram 
no saldo positivo de 3.647 vagas de emprego em 
Extrema, que só ficou atrás na geração de empregos 
de Contagem (MG), na Região Metropolitana, que 
criou 5.148 novas vagas de trabalho no ano passado.

EXTREMA CONTINUA CRESCENDO E 
GERANDO EMPREGOS MESMO COM A 

PANDEMIA
E os resultados vêm chamando atenção. Logo no início 
de 2021, o Governador de Minas, Romeu Zema, decidiu 
conferir de perto o desenvolvimento de Extrema. No 
dia 12 de janeiro, ele e sua equipe visitaram importantes 
empresas instaladas na cidade e acompanharam as obras 
do condomínio que abrigará o centro de distribuição do 
Mercado Livre e irá criar cerca de 1.400 novos empregos.

Outra grande novidade neste ano foi a entrega 
do maior centro de distribuição (CD) do setor de 
e-commerce de moda da América Latina, aqui em 
Extrema, desenvolvido pela LOG CP para a Dafiti Group. 
Batizado de LEAP - um salto para o futuro - o CD é 
um dos mais modernos do mundo em seu segmento.

Os dados do Caged comprovam o êxito da Prefeitura 
em sua missão de apoiar e proteger a economia local 
em 2020. O desafio permanece em 2021, mas ao 
menos em Extrema não faltam razões para otimismo.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

CEIM VILA 
RICA

UM ANO INTEIRO DE CUIDADO
E DEDICAÇÃO A ELAS

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 
8 de março, é sempre uma excelente oportunidade 
para homenagear as mulheres e destacar seu papel 
fundamental no seio das famílias, no trabalho, nos 
diversos círculos de convívio e na comunidade em 
geral. Qualquer que seja seu papel na sociedade, 
desde os ofícios mais simples até as posições de 
liderança, elas exercem uma influência enriquecedora 
e insubstituível para todos nós.

É por essa razão que as mulheres de Extrema são 
tratadas com a devida importância e carinho pela 
Administração Municipal: são 365 dias por ano de 
atenção integral a elas.

Pensando em sua saúde, a Prefeitura realizou em 
2020, apesar da pandemia, 780 mamografias e 1.668 
exames de papanicolau, e entregou, nesse mesmo 
ano, 4 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o 
Hospital Municipal “Dr. Roberto de Cunto”, que hoje 
oferece 40 leitos de internação de casos de Covid-19.

Pensando em sua independência financeira, o 
Poder Executivo realiza o Programa Bolsa Estudantil, 

que ajuda as estudantes a custear seus cursos; e 
entregará neste ano 2 novos CEIMs e a maior escola 
da cidade, que juntas irão garantir cuidado integral 
para 2.380 crianças, e tranquilidade para as mães 
trabalharem.

Pensando na segurança delas, a Prefeitura - através 
do CREAS - acompanhou e protegeu 38 vítimas de 
violência doméstica no segundo semestre de 2020; 
implementou 3.200 lâmpadas em LED para iluminar 
melhor as ruas da cidade em 2020; e está investindo 
R$ 12,3 milhões na construção da nova sede do 59º 
Batalhão da Polícia Militar em Extrema.

Pensando em sua qualidade de vida e lazer, a 
Prefeitura revitalizou as praças centrais, tornando 
os espaços de convívio mais bonitos e agradáveis; 
investiu no esporte; e levou diversas atrações 
artísticas e culturais on-line para dentro dos lares 
extremenses durante a pandemia.

Mulher, nossa homenagem é cuidar de você. 
Parabéns pelo seu dia!
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COMBATE À COVID-19

A Secretaria de Saúde de Extrema vacinou 900 
pessoas contra a Covid-19 no município até a primeira 
semana de março, 699 são profissionais de saúde e 
201 são idosos com idade a partir de 85 anos, ambos 
grupos de risco da doença. 

Para vacinar os idosos, os profissionais da Prefeitura 
realizam uma busca ativa nos domicílios, indo de casa 
em casa em todos os bairros da cidade. De acordo 
com orientações do Ministério da Saúde, a campanha 
está seguindo de forma decrescente, sendo assim, os 
mais idosos estão sendo vacinados primeiro. 

Já 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 assim 
que novos lotes da vacina forem disponibilizados 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 
50,38% e 78%, respectivamente, para casos leves e 

moderados, enquanto que, para casos graves, essa 
taxa aumenta para quase 100%. 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.

A Prefeitura de Extrema pede a compreensão 
da população e informa que, assim como outros 
municípios, precisa aguardar as remessas da vacina 
enviadas pela Superintendência Regional de Saúde 
para dar continuidade à vacinação, bem como seguir 
a programação do Governo Estadual e do Ministério 
da Saúde. No momento, não há previsão sobre a data 
de entrega de um novo lote de vacinas no município. 

Vale lembrar que, em janeiro deste ano, Extrema 
ganhou um forte reforço na luta contra o novo 
coronavírus com a chegada do Hospital de Campanha, 
que passou a funcionar nas instalações do Hospital 
Municipal “Dr. Roberto de Cunto”, e conta com 40 
leitos clínicos para tratamento de casos da Covid-19.

Para dúvidas relacionadas à vacinação da Covid-19, 
entre em contato com a Unidade de Saúde (UBS) do 
seu bairro. 

900 PESSOAS  
FORAM VACINADAS 
CONTRA COVID-19 

EM EXTREMA ATÉ O 
COMEÇO DE MARÇO
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PREFEITURA FORMALIZA INTERESSE EM 
ADERIR A CONSÓRCIO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID-19 

No último dia 03/03, a Prefeitura 
Municipal de Extrema formalizou 
interesse em celebrar Protocolo de 
Intenções, junto à Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) visando a sua adesão 
ao Consórcio Público de Municípios que 
será instituído para fins de aquisição de 
vacinas para enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, além de medicamentos, 
equipamentos e outros insumos de 
interesse dos municípios.

A iniciativa 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 FNP definiu os trâmites para que o 
Consórcio seja constituído e instalado até 
22 de março. Os recursos para compra 
de vacinas poderão ser disponibilizados 
de três formas: por meio dos municípios 
consorciados, de aporte de recursos 
federais e de eventuais doações nacionais 
e internacionais.

O objetivo do Consórcio é estabelecer 
uma alternativa técnica e juridicamente 
segura para a aquisição de vacinas 
contra a Covid-19, além de aquisição 

de medicamentos, equipamentos e outros insumos de 
interesse dos municípios. 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 negociação de melhores preços, 
prazos e condições contratuais. 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. Conforme determina a legislação aplicável, o 
Poder Executivo Municipal se compromete a submeter 
o Protocolo de Intenções a referendo da Câmara de 
Vereadores, nos termos do artigo 5º, caput, da Lei Federal 
nº 11.107/2005, estando ciente que, após a ratificação 
pela Legislativo Municipal, o Protocolo de Intenções será 
convertido em Contrato de Consórcio Público.

Além disso, a Prefeitura Municipal de Extrema reservou 
recursos na ordem de 4 milhões de reais para aquisição 
de vacinas e buscará ainda outras alternativas, como 
por exemplo a compra direta pelo município, caso haja 
disponibilidade no mercado de laboratórios para o 
fornecimento.

vacinação de combate à COVID-19

A formação do Consórcio ocorre em meio ao aumento dos casos 
de Covid-19 no Brasil
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atenção primária é destaque

Cerca de 1.400 pessoas poderão ser atendidas na nova Unidade de Saúde da Vila Rica

EXTREMA IRÁ RECEBER NOVAS UNIDADES 
DE SAÚDE

Grandes investimentos continuam a ser feitos na 
ampliação da rede da Atenção Primária à Saúde de 
Extrema. Logo, será entregue para os moradores do 
bairro Vila Rica a UBS “Miguel Gonçalves de Souza” - 
em homenagem a “Miguel Lourenço”, como era mais 
conhecido - que atenderá cerca de 1.400 pessoas. 
Além dela, já está em fase avançada a construção 
de duas outras UBSs: uma no bairro Jardim/Climp e 
outra no Juncal. Todas elas contarão com o mesmo 
padrão de qualidade das unidades inauguradas na 
Administração passada.   

E o investimento não termina aí. Logo no início 
deste ano, a Prefeitura de Extrema anunciou que 
irá começar os estudos para a construção de pelo 
menos mais 8 UBSs na gestão atual, nos seguintes 
bairros: Morbidelli, Barreiro, Rodeio, Vila Esperança, 
Jardim São Cristóvão, Agenor, Jardim Bela Vista e 
Centro I (Rua 15 de Novembro).

No total, sem contabilizar as novas UBSs que ainda 
serão entregues, Extrema já possui 19 Unidades 

de Saúde que atendem aproximadamente 43 mil 
pessoas cadastradas junto à Atenção Primária à 
Saúde; este importante setor da Secretaria de Saúde 
oferece à população atendimentos de enfermagem, 
médicos, odontológicos e farmacêuticos, além de 
realizar ações e campanhas para prevenção e controle 
de doenças. 

As obras da UBS do Jardim/ Climp seguem avançando

Unidade de Saúde do Juncal já está em fase final de obras Prefeitura começará estudos para construção da UBS no 
Rodeio, entre outros bairros da cidade
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ALUNOS RECEBEM MATERIAL DIDÁTICO 
PARA INÍCIO DO ANO LETIVO

ações da secretaria de EDUCAÇÃO

O ano letivo de 2021 já foi iniciado! A Secretaria 
Municipal de Educação de Extrema reforça a 
parceria com o Sistema de Ensino SIM, da Editora 
FTD, o material didático que acompanha os alunos 
mesmo além da sala de aula, seja por meio de 
apostilas ou pela Plataforma “Sou Iônica”, além da 
continuidade do Projeto de Vida da OPEE, tendo 
como temática base o desenvolvimento do conceito 
empreendedor pelos alunos. Em 2021 teremos 

ainda a implantação do material “Diálogo Inter-
Religioso” um material adequado para atender as 
necessidades dos alunos tanto no desenvolvimento 
de competências e habilidades nos conteúdos 
previstos na Base Nacional Curricular Comum, 
quanto para o conhecimento de mundo, da realidade 
compartilhada e para as bases das relações sociais 
que se estabelecem em sociedade pelo respeito ao 
próximo.

ESCOLAS E CRECHES SE ADEQUAM PARA A 
VOLTA DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL

Desde o dia 8 de fevereiro as aulas no modelo não 
presencial foram iniciadas para a Rede Municipal de 
Ensino na cidade de Extrema. O retorno das aulas 
presenciais está sendo avaliado de acordo com a 
evolução de casos da Covid-19 na cidade e as escolas 
já estão preparadas para receberem os alunos. 
Acompanhe como funcionará esse retorno: 

No início será priorizado para voltar às aulas os 
alunos em vulnerabilidade social, identificados pelo 
Programa Bolsa Família ou devidamente evidenciados 
por órgãos competentes como Ministério Público e 
afins.

Haverá um rodízio de estudantes, para que a sala 
de aula tenha no máximo 30% da sua capacidade de 
alunos.

A primeira semana de atendimento presencial 
será destinada aos alunos que fazem parte do Bolsa 
Família, na falta de alunos desse Programa, serão 
selecionados os alunos que correspondam aos 
critérios citados abaixo nesta ordem:

- Alunos sem acesso a recursos tecnológicos para 
participação das aulas não presenciais;

- Menor renda familiar;

- Maior número de filhos;

- Vínculo empregatício de Pai/Mãe.

A segunda semana será destinada aos alunos 
classificados na listagem acima e caso ultrapasse a 
capacidade de atendimento em 30%, serão subdivididos 
em 02 grupos passando o segundo grupo a ser atendido 
na terceira semana pela mesma ordem de critérios.

Os alunos que optarem por continuarem o estudo 
digital não serão prejudicados e terão aula não 
presencial conforme já vem ocorrendo desde o início 
do ano letivo.

Para dúvidas entre em contato com a escola onde o 
aluno está matriculado.

Lembrando que para que as aulas voltem em breve 
ao modelo presencial, os profissionais já passaram por 
treinamento, onde cada unidade escolar elaborou seu 
Plano Estratégico cumprindo os Protocolos propostos 
pela Secretaria de Educação junto à Secretaria de 
Saúde levando em conta seus espaços físicos e 
possibilidades de adequação/atendimento.

Esperamos que, em breve, possamos retornar com 
as aulas municipais presenciais.
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OBRAS E URBANISMO

Extensão na Drenagem da estrada do Braizinho:

Fresagem e recapeamento na Rua das Flores e Rua do Bosque, Bairro Ponte Nova:

AVENIDA NICOLAU CESARINO GANHARÁ TERCEIRA FAIXA EM TRECHO
PRÓXIMO AO PORTAL NORTE

A fim de melhorar o fluxo de veículos em uma das 
principais entradas da cidade, será construída 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 e 
pavimentação 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.

MELHORIAS NA ZONA RURAL E URBANA
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Estrada Pedro Rosa da Silva, pavimentação do trecho 03 finalizada e drenagem no trecho 04 em 
andamento, Bairro do Salto:

Início das obras de Infraestrutura e alargamento na Estrada Jose Geraldo Aparecido, Bairro Ponte 
Alta - fase 03:

NOVO ACESSO VIÁRIO SERÁ CRIADO ENTRE VARGEM
DO JOÃO PINTO E FAZENDA DO MATÃO

A Secretaria de Obras anunciou que irá realizar 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.



10

controladoria-geral do município
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ações da secretaria de ESPORTE, lazer e juventude

ESPORTE CONTINUA EM DESTAQUE
A oferta de esporte e lazer para a população é um 

assunto levado a sério pela Administração Municipal. 
Além de melhorar a saúde, a autoestima e o bem-estar 
de pessoas de todas as idades, o esporte também 
contribui para a formação dos jovens ao oferecer 
mais oportunidades e afastá-los de hábitos e estilos 
de vida não saudáveis, tornando-os cidadãos mais 

A construção do campo de futebol mais moderno 
da cidade, no Bairro Jardim Bela Vista, já está na 
fase final. A obra terá padrão de campo oficial FIFA 
com 8.030m² de gramado e contará com tecnologia 
de irrigação automática, proteção em alambrado 
em torno de todo o campo e 5 vestiários - um deles 
destinado à arbitragem.

CAMPO DE FUTEBOL NO JD. 
BELA VISTA

A segunda fase das obras de ampliação e reforma 
do Ginásio Poliesportivo segue em ritmo acelerado. 
Será entregue um novo complexo aquático com 
duas piscinas aquecidas: uma semiolímpica com 
arquibancada e outra para aulas de hidroginástica, 
além de banheiros e vestiários. E está quase pronto 
o novo salão onde as aulas fitness serão realizadas.

POLIESPORTIVO: AMPLIAÇÃO
E REFORMA

As obras de construção e revitalização do Extrema 
Futebol Clube também estão a todo vapor. O local irá 
se transformar em um grande espaço destinado ao 
lazer dos extremenses. Será construído um prédio 
com salas multiuso, duas quadras poliesportivas, 
sala de jogos e área com playground; a área 
do campo de futebol também passará por uma 
revitalização

EXTREMA F.C. RECEBE NOVA 
ESTRUTURA E REVITALIZAÇÃO

O bairro do Juncal irá receber várias obras destinadas 
ao esporte: quadra poliesportiva, pista de caminhada 
com piso intertravado, vestiários e fechamento em 
alambrado no campo de futebol.

QUADRA  ESPORTIVA E MAIS 
OBRAS NO JUNCAL

responsáveis, felizes e produtivos. Toda a sociedade 
ganha. Pensando nisso, a Prefeitura de Extrema 
continua investindo pesado na ampliação e melhoria 
da estrutura destinada à oferta de esporte e lazer 
no município. Confira os novos investimentos que 
estão sendo realizados:
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AULAS PRESENCIAIS DE ESPORTE 
RETORNARAM EM FEVEREIRO

Desde o início de fevereiro, a Secretaria de Esporte retomou as 
aulas presenciais das turmas adultas de vôlei, futsal, handebol, 
basquete e pilates. Em prevenção à Covid-19, estão sendo 
adotadas diversas medidas de segurança durante as aulas, tais 
como: uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel, 
aferição de temperatura e controle do número de alunos por 
período. As aulas estão sendo realizadas no período noturno, com 
exceção das aulas de pilates, que acontecem durante o dia.

As inscrições continuam abertas. Os interessados devem 
apresentar os documentos originais de RG, CPF, comprovante de 

Para mais informações, procure a Secretaria de Esporte ou 
entre em contato pelo telefone (35) 3435-5859.

residência e 01 foto 3x4 na Secretaria de Esporte, situada no 
Poliesportivo (Rua João Mendes, nº 1.000, sala 1), de segunda a 
sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

aulas esportivas

As aulas podem ser 
suspensas dependendo 
da evolução dos casos 
de Covid-19 na cidade.

ATENÇÃO:
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LOTE SUJO: UM PROBLEMA DE TODOS
Cidadania e responsabilidade são valores 

indispensáveis para uma sociedade próspera e o 
bem-estar coletivo. Os lotes sujos na zona urbana 
são exemplos de problemas causados por alguns 
indivíduos e que atingem todos. Vizinhos sofrem com 
o surgimento e acúmulo de ratos, baratas, cobras, 
escorpiões e outros animais peçonhentos. 

Além disso, nesta época de chuvas, é comum o 
mato crescer muito rápido, escondendo  perigos 
como entulhos, potes, pneus e outros materiais 
que podem acumular água parada e se tornarem 
criadouros do mosquito Aedes Aegypti, que transmite 
doenças graves como dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela. Por esse motivo, a Prefeitura de 
Extrema reforça aos proprietários de lotes e terrenos 
a importância de manterem sua propriedade limpa 
e, assim, protegerem a saúde e o bem-estar de sua 
comunidade. 

A falta de limpeza em lotes e terrenos costuma 
ser uma das principais causas de notificação de 
infração e punição dos responsáveis. A Prefeitura 
de Extrema orienta os proprietários a manterem seus 
lotes limpos antes de serem notificados, pois após a 
notificação, o local precisa ser limpo em até 07 dias; 
se transcorrido esse prazo, o dono será multado e a 
Prefeitura executará o trabalho de roçada do lote. 

Em Extrema, o valor da multa é de R$ 624,00, e, 

além disso, é cobrado adicionalmente R$ 3,12 por 
cada metro quadrado de área de lote roçada pela 
Prefeitura. Em um terreno de 300 m², por exemplo, 
o valor desembolsado pelo infrator atingiria a cifra 
de R$ 1.560,00, sendo R$ 936 apenas pela roçada, 
mais R$ 624,00 do preço fixo da multa. O melhor é 
evitar. 

Vale lembrar os proprietários de lotes de que são 
proibidas as práticas de capina química (“mata-mato”/
herbicida) e queimada (que podem provocar incêndios). 
Para limpar o terreno corretamente, é possível contratar 
uma empresa ou profissional especializado, ou ainda 
fazer por conta própria utilizando ferramentas como 
enxada, foice, roçadeira elétrica, rastelo e carrinho de 
mão, sem esquecer-se dos equipamentos de proteção 
individual, como perneira, botas ou sapatos fechados e 
luvas grossas. 

Caso você saiba de algum lote sujo – com 

presença de lixo e/ou capim alto – denuncie 

esse risco para a Prefeitura de Extrema através 

do e-mail: lotesujo@extrema.mg.gov.br

Na denúncia, informe o endereço correto do 

terreno, um ponto de referência e, se possível, 

uma foto do local para averiguação do fiscal.

cidade limpa
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NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SERÁ 
ENTREGUE EM BREVE

capacidade energética do município é ampliada

A SE Extrema II é a segunda subestação construída 
na cidade e está localizada no bairro Pires. Com ela, 
a capacidade energética do município foi ampliada. 
Segundo Paulo Henrique Costa Câmara, gerente 
do Departamento de Transmissão da Energisa 
Sul-Sudeste: “A nova subestação é equipada com 
tecnologia de ponta, totalmente automatizada, o que 
gera maior segurança operacional e mais rapidez 
no restabelecimento da energia em momentos de 
emergência, como por exemplo, durante eventos 
climáticos mais intensos”.  

A nova linha de distribuição de 138 mil volts possui 4,1 
km extensão e passa os pelos bairros Pires e Godoi e 
também às margens da Rodovia Fernão Dias.  

A construção da nova linha faz a interligação da nova 
subestação e de todo o sistema elétrico da cidade, 
ou seja, oferece mais confiabilidade operacional. 
Caso algum problema aconteça na rede elétrica 
do município, a empresa consegue atender com o 
sistema interligado, impedindo que o cliente fique 

por muito tempo sem energia. 

É importante destacar que as obras seguiram as 
mais modernas técnicas de construção, cumprindo 
com todos os protocolos existentes na legislação 
ambiental e nas normas de segurança. Elas ainda 
abrem as portas para que o município e cidades 
vizinhas recebam novos empreendimentos, gerando 
emprego e ampliando o poder econômico da região.
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cultura

A Biblioteca Pública Municipal “Prudência Cardoso 
Pereira” irá trazer mais uma inovação ao público: em 
março, será lançada uma nova plataforma on-line 
para consulta ao catálogo digital das obras literárias 
e outros itens de seu acervo. O catálogo também 
está sendo totalmente reformulado, e, no momento 
do lançamento, estará parcialmente disponível com 
cerca de 6 mil itens - o acervo completo possui 
aproximadamente 18 mil itens (livros, DVDs e outros 
materiais) que serão gradualmente adicionados ao 
catálogo.

O novo catálogo será disponibilizado para todos, e 
quem já está cadastrado como usuário da Biblioteca 
Municipal poderá também solicitar renovações e fazer 
reservas dentro da própria plataforma. A reformulação 
do catálogo, aliada ao novo e avançado sistema de 
gerenciamento, proporcionarão um melhor sistema de 
classificação que garantirá ao leitor mais autonomia e 

agilidade na busca dos itens desejados. O novo sistema 
é o mesmo utilizado por grandes instituições como 
a rede de bibliotecas da Universidade de Campinas 
(UNICAMP) e pela Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro.

Os atendimentos presenciais da Biblioteca Municipal 
também já foram retomados com as seguintes 
medidas de prevenção: apenas duas pessoas podem 
ser atendidas por vez; a entrada de pessoas é permitida 
somente para empréstimos, devoluções, trocas e 
recebimento de itens doados; o tempo máximo de 
permanência no local é de 15 minutos; disponibilidade 
de álcool gel; e obrigatoriedade do uso de máscara e 
distanciamento. Estão sendo emprestados somente 
os itens já recatalogados. A Biblioteca atende de 
segunda a sexta-feira das 08h às 17h (sem fechar 
para o almoço); o telefone fixo para contato é (35) 
3435-5747 e o WhatsApp é (35) 9 9888-4017.




