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EDITORIAL

Hoje, Extrema colhe muitos frutos de seu 
desenvolvimento, como o expressivo aumento 
do PIB (Produto Interno Bruto) absoluto e do PIB 
per capita, a geração de mais empregos e renda, 
o aumento da arrecadação aos cofres públicos 
- que se converte em mais investimentos e 
oferta de serviços públicos de qualidade para 
a população -, entre outros. No entanto, esse 
mesmo desenvolvimento também faz Extrema 
encarar um conhecido fenômeno que ocorre 
nas cidades brasileiras que experimentam 
um crescimento acelerado: o aumento da 
informalidade urbana através do surgimento 
de núcleos urbanos irregulares, formados por 
unidades habitacionais sem registro.

Felizmente, Extrema acaba de dar um decisivo 
passo para combater essa questão. No dia 16 
de junho de 2021, foi celebrado um Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Município e o Instituto 
Cidade Legal - uma fundação especializada sem 
fins lucrativos - para a regularização fundiária 
em Extrema. Tal processo segue o novo marco 
regulatório do Governo Federal conhecido como 
REURB - Regularização Fundiária Urbana (Lei nº 
13.465/2017), um instrumento de política urbana 
que visa providenciar aos ocupantes de núcleos 
urbanos informais a regularização de seu imóvel 
através da obtenção da escritura.

A Prefeitura de Extrema, ao lado do Instituto 
Cidade Legal, já deu início aos trabalhos de 
regularização fundiária no município, priorizando 
os núcleos de interesse social, no qual o próprio 

EXTREMA DÁ IMPORTANTE PASSO 
RUMO AO AVANÇO DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO
poder público irá providenciar a produção e 
análise dos materiais e documentos necessários 
- o loteamento irregular conhecido como “Vila 
da Frum” foi escolhido como o projeto-piloto 
para a regularização fundiária de interesse 
social (REURB-S) em Extrema; em seguida, 
a ação será ampliada para outros núcleos 
urbanos irregulares do município. Vale destacar 
que escritórios de advocacia, engenharia e 
arquitetura também podem prestar os serviços 
do REURB diretamente para a população, 
tanto o de interesse social (REURB-S) como o 
de interesse específico (REURB-E), contando 
com o apoio da Administração Municipal. Os 
moradores que desejam mais informações sobre 
o REURB podem procurar a Gerência de Fazenda 
e Geoinformação da Prefeitura de Extrema, 
localizada na Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, nº 1624, Bairro Ponte Nova. Também é 
importante ressaltar que unidades habitacionais 
isoladas - que não pertencem a núcleos urbanos, 
ainda que pequenos - não podem requerer 
regularização através do REURB.

Como sempre, através de trabalho sério e 
dedicação, a Administração Municipal assegura 
o cumprimento de mais um importante 
compromisso com a população de Extrema, o 
de promover e ampliar a regularização fundiária 
no município, agindo com transparência e em 
pleno acordo com os parâmetros - e limites - 
estabelecidos pelo REURB.
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COMBATE À COVID-19

CEIM VILA 
RICA
MAIS DE 10.000 PESSOAS JÁ FORAM 
IMUNIZADAS COM A 1ª DOSE DA VACINA 
CONTRA A COVID ATÉ O FIM DE JUNHO

A Secretaria de Saúde de Extrema vacinou, até dia 
12 de julho um total de 12.184 pessoas com a 1ª dose 
da vacina contra a Covid-19, sendo que 3.604 delas 
também receberam a segunda dose e 215 pessoas 
receberam a dose única. Entre os imunizados, estão 
pessoas com mais de 55 anos; trabalhadores de saúde; 
profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; 
professores e monitores; além de maiores de 18 anos 
que apresentam comorbidades ou deficiências, ou que 
sejam grávidas ou puérperas (até 45 dias de pós-parto). 
A contagem de vacinados em Extrema é atualizada e 
divulgada todos os dias na página oficial da Prefeitura 
Municipal no Facebook.

As pessoas com comorbidades devem apresentar a 

carta médica no dia da aplicação da vacina para serem 
imunizadas - essa carta pode ser obtida na unidade de 
saúde a qual o morador está vinculado. Os idosos que 
não se vacinaram ainda podem receber o imunizante, 
enquanto os profissionais de saúde de Extrema que 
não foram imunizados podem se cadastrar no site da 
Prefeitura e aguardar a Secretaria de Saúde entrar em 
contato para agendar a vacinação.

Acompanhe o cronograma da vacinação contra a Covid, 
informando os locais, dias e horários da imunização 
de cada grupo, e veja também as comorbidades que 
dão o direito de receber a vacina no site da Prefeitura 
Municipal: extrema.mg.gov.br. 

VACINAÇÃO DA INFLUENZA (GRIPE): MAIS DE 9 MIL 
PESSOAS FORAM IMUNIZADAS EM EXTREMA

Iniciada em todo o país no dia 12 de abril, a campanha 
de vacinação da gripe comum (Inflenza) entrou em sua 
terceira etapa no dia 09 de junho, e até o dia 12 de julho, 
um total de 9.371 pessoas foram imunizadas contra a 
doença em Extrema.

Diversos grupos já se vacinaram desde o início da 
campanha, tais como gestantes, idosos e trabalhadores 
de saúde. Agora a Secretaria de Saúde está aplicando 
o restante das vacinas de acordo com a demanda 

espontânea, isto é, qualquer pessoa poderá receber 
a vacina, independentemente do grupo em que ela se 
enquadra.

Evite aglomerações quando for se vacinar, e não 
se esqueça de levar a carteirinha de vacinação para 
atualizar outras vacinas. Acompanhe o cronograma com 
os locais, dias e horários da vacinação da gripe no site 
da Prefeitura de Extrema: extrema.mg.gov.br. 
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saúde

NOVA UBS É INAUGURADA NO BAIRRO VILA RICA

Foi oficialmente inaugurada, no dia 09 de 
julho, a Unidade Básica de Saúde (UBS) “Miguel 
Gonçalves de Souza” no Bairro Vila Rica, que 
atenderá aproximadamente 800 famílias, 
oferecendo atendimento de enfermagem, médicos, 
odontológicos e farmacêuticos, além de ações e 
campanhas para prevenção e controle de doenças. A 
nova unidade possui o mesmo padrão de qualidade 
das UBSs inauguradas nos últimos anos pela atual 
Administração.

Em breve, os moradores do Juncal e Jardim/Climp 
também receberão uma nova UBS em seus bairros: 
as duas estruturas já estão prontas, e aguardam a 
finalização de ajustes no entorno e a instalação dos 
equipamentos para serem finalmente entregues para 
a população, ampliando ainda mais a rede da Atenção 
Primária à Saúde de Extrema. 

A unidade da Farmácia de Minas em Extrema, situada 
na Praça da Saudade, recebeu uma grande ampliação 
com a construção de um novo prédio logo ao lado. A nova 
estrutura tem 03 andares com salas administrativas, uma 
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e uma 
sala de recepção que também passará a ser destinada 

para o atendimento ao público. A Farmácia de Minas 
pertence à rede de serviços da Assistência Farmacêutica 
de Extrema, que assegura o acesso da população do 
município à farmacoterapia de qualidade: em 2020, 
aproximadamente 13,8 milhões de medicamentos foram 
entregues para a população. 

Unidade Básica de Saúde atenderá cerca de 800 famílias

Sala de Recepção do novo prédio.

UBS Juncal 
também será 

inaugurada em 
breve.

NOVO PRÉDIO DA FARMÁCIA DE MINAS

Outra Unidade
Básica de
Saúde que 

inaugura em
breve: UBS

Juncal/Climp.
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EDUCAÇÃO

OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTINUAM 
SENDO PRIORIZADAS, MESMO COM AULAS REMOTAS

Duas novas escolas de Ensino Fundamental também 
estão sendo construídas nos bairros Jardim Bela Vista 
e no Salto. Além delas, estão avançadas as obras da 
Escola Municipal Maristela Carniel Onisto (“Escola dos 3 
Poderes”) e o CEIM da Vila Rica.

A construção da Escola do Salto já está no estágio de 
alvenaria - ela será a primeira escola em modelo agrícola 
de Extrema e atenderá 350 alunos em um prédio com 
10 salas de aula e quadra. Além disso, sua área contará 

com pomar, estufa, sala verde, viveiro e sistema de 
compostagem.

Na obra da Escola do Jardim Bela Vista, está sendo 
concluída a fundação para início da alvenaria. O prédio 
contará com 15 salas de aula, laboratório de ciências, 
sala de artes, sala de música, brinquedoteca, biblioteca, 
auditório para 238 pessoas, além de toda a infraestrutura 
necessária para seu pleno funcionamento. 

Projeto da futura escola do Jardim Bela Vista.

Construção da Escola do Jardim Bela Vista.Também seguem avançadas as obras da Escola do Salto.
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EDUCAÇÃO

PLANTÕES PEDAGÓGICOS REFORÇAM O 
APRENDIZADO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Desde o dia 17 de maio, a Secretaria Municipal de 
Educação tem ofertado plantões pedagógicos em todas 
as suas unidades escolares - Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - EJA. 
Trata-se de um novo modelo pedagógico destinado a 
orientar e reforçar o aprendizado dos alunos que estão 
enfrentando dificuldades na modalidade de ensino 
remota.  

Os plantões pedagógicos são atividades presenciais, 
não obrigatórias, que acontecem uma vez por semana 
no turno em que o aluno está matriculado, atendendo 
no máximo 5 estudantes por vez – desde que ele tenha 

autorização do pai ou responsável. Todas as unidades 
escolares foram devidamente estruturadas quanto aos 
protocolos sanitários necessários e com os planos de 
ação autorizados pela Vigilância Sanitária Municipal. 
Também estão sendo oferecidos transporte escolar e 
merenda para os alunos que participam dos plantões. 

A cada semana, os professores fazem uma nova seleção 
de alunos que estejam apresentando dificuldades na 
realização das atividades remotas; então, as equipes 
gestoras entram em contato com as famílias dos alunos 
selecionados para convidá-los a participar do plantão 
pedagógico.
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TURISMO

PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO: 
PROJETO INCENTIVA EMPREENDEDORISMO E 
NEGÓCIOS NO MERCADO TURÍSTICO DE EXTREMA 

Os empreendedores turísticos encontram em Extrema 
um ambiente seguro e fértil com apoio do projeto 
Produção Associada ao Turismo, uma ação em rede 
coordenada pela Secretaria de Turismo com o objetivo 
de incentivar os profissionais e empresas que atuam na 
economia do turismo: produtos artesanais, gastronomia, 
arte e muito mais.

Hoje, 71 empreendedores de Extrema participam 
do projeto e vêm recebendo cada vez mais destaque 
através das atividades turísticas e mais opções de 
comercialização de seus produtos e serviços. 

Um dos destaques é a loja “ArtExtrema – Produção 
Associada ao Turismo”, localizada no Terminal Rodoviário 
de Extrema, onde são comercializados produtos de 20 
talentosos artesãos locais, como artigos de decoração 
para casa, peças de cerâmica e madeira, bolsas, roupas 
bordadas, bijuterias e muito mais. A renda obtida pela 
venda dos produtos da “ArtExtrema” proporciona 
oportunidades, qualificação e valorização de pessoas 
que fazem da arte seu modo de viver, e fortalece toda a 

economia local. A loja funciona de segunda a sexta-feira 
das 09h às 18h, e também aos sábados das 09h às 13h. 

Os produtos da Produção Associada ao Turismo 
também são comercializados na Crearte (Associação 
de Artistas e Artesãos de Extrema), que fica na Praça 
Presidente Vargas, atrás do Santuário de Santa Rita, e 
na Feira do Produtor Rural, que acontece nas manhãs de 
sábado ao lado da Escola Estadual “Odete Valadares”, na 
Rua Melo Viana.

Além da comercialização nos pontos mencionados, os 
participantes da Produção Associada podem participar e 
se beneficiar com outros projetos e ações da Secretaria 
de Turismo, como participação em feiras do segmento, 
como a Feira Nacional do Artesanato realizada em Belo 
Horizonte em 2019 e 2020 - atualmente, ela encontra-
se suspensa em razão da pandemia.

Acesse o Catálogo da Produção Associada ao Turismo 
e confira os produtos e atividades realizados pelos 71 
participantes do projeto no site www.extrematur.com.br 
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OBRAS E URBANISMO

LOGO SERÁ FINALIZADO O NOVO ACESSO ENTRE A AV. 
NICOLAU CESARINO E A AV. DEL. WALDEMAR GOMES PINTO

Já encontra-se na fase final a construção da nova 
ponte e via na Estrada Municipal Fazenda Fabiano, ao 
lado do Parque de Eventos, que ligarão as duas avenidas - 
a direção será única com acesso ao Bairro Ponte Nova. A 

ponte de concreto e estrutura metálica já está finalizada, 
enquanto a via receberá pavimentação para concluir 
o novo acesso, que também contará com calçadas, 
iluminação pública e um bolsão de estacionamento.

FASE FINAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA AVENIDA E PONTE 
DE ACESSO ENTRE JARDIM BELA VISTA E BARREIRO

A Av. Engenheiro João Gilli Neto e a ponte de aço e 
concreto que criarão um novo acesso entre os bairros Jd. 
Bela Vista e Barreiro já estão quase prontas. A avenida já 
está na fase de acabamento da pavimentação, e contará 
com guias, calçadas, canteiros e iluminação moderna; a 

ponte de aço e concreto também está quase pronta. A 
finalização dessa obra também permitirá a inauguração 
do novo e moderno campo de futebol do Bela Vista, cujo 
acesso viário e canal de abastecimento de água potável 
aguarda a finalização da nova avenida. 

NOVO BATALHÃO DA POLÍCIA 
MILITAR DE EXTREMA FICARÁ 
PRONTO EM BREVE 

A construção da nova sede do 59º Batalhão da Polícia 
Militar de Minas também está em sua fase final. O prédio 
custeado pela Prefeitura de Extrema será o mais moderno 
do Sul de Minas e está sendo construído atrás da Praça 
dos Três Poderes, no Bairro Ponte Nova. 
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OBRAS E URBANISMO

VÁRIAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
ACONTECEM NA ZONA RURAL DE EXTREMA

O Bairro dos Pessegueiros recebe diversas 
melhorias: a construção de uma ponte de aço e 
concreto sobre o Rio Camanducaia, na Estrada 
Municipal Pref. Evandro Brito da Cunha, com 
vão livre de 30m de comprimento e passeio 
intertravado com 2m de largura em ambos os 
lados; asfaltamento na Rua dos Pessegueiros e 
suas travessas; e asfaltamento na Av. Salustino 
Francisco da Silva, local onde a Copasa levou a 
rede de água potável aos moradores. 

No Bairro dos Tenentes, obras de 
infraestrutura continuam a ser executadas em 
diferentes pontos: foi recentemente concluída 
a pavimentação do pontilhão até a fábrica 
de vidro, bem como a drenagem próxima ao 
pontilhão; o trecho do “Vilela Máquinas” até 
a fábrica de vidro está sendo preparado para 
construção de calçada; e no trecho que vai 
do “Madruga Máquinas” até a entrada do 
Bairro dos Pedrosos serão iniciadas obras 
de drenagem e pavimentação assim que a 
Copasa concluir a extensão da rede de esgoto 
até o Pedrosos. Uma nova ponte também está 
sendo construída na estrada principal dos 
Tenentes, próximo ao Campo do Josmar. 

No Bairro do Salto acontecem obras de 
drenagem, alargamento e pavimentação em 
diferentes pontos da Estrada Salto do Meio, além 
de execução de sarjetas para direcionamento de 
água e contenção de taludes. Também é executada 
pavimentação na segunda fase da obra da Estrada 
Pedro Rosa da Silva (Salto de Baixo), próximo ao 
Campo do Josman. Além disso, foram construídas 
duas novas pontes no bairro: próximas ao “João 
Maria” e “Sebastião Tomé”. 

Duas novas pontes em aduelas de 
concreto estão sendo construídas na 
“Estrada das Lajes” e na “Estrada da 

Vargem do João Pinto”.

Na Estrada da Fazenda do Matão já 
foram realizados 250m de drenagem, além 

da construção de uma ponte em frente 
ao “antigo PSF do Matão”. A estrada agora 

receberá alargamento e pavimentação.

A “Estrada do Braizinho” recebeu uma 
nova extensão de infraestrutura com 

drenagem, alargamento e pavimentação, 
além de uma nova ponte em aduelas de 

concreto.
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ESPORTES

OBRAS DO EXTREMA F.C. 
CONTINUAM AVANÇANDO

A reforma e ampliação do Extrema F.C. continua em 
ritmo acelerado, e logo se tornará um amplo espaço 
destinado ao lazer da população com esporte e eventos. 
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 ganhará uma revitalização com 
fechamento específico, áreas verdes e espaço de lazer.

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
As obras de ampliação e reforma do Ginásio 

Poliesportivo Municipal de Extrema seguem a todo vapor. 
A nova estrutura contará com um complexo aquático 
com duas piscinas aquecidas (uma semi-olímpica com 
arquibancada e a outra para aulas de hidroginástica), além 
de banheiros e vestiários. Parte da obra já foi entregue com 
a finalização da reforma do salão de aulas fitness, onde 
já voltaram a ser realizadas as aulas de pilates, zumba e 
fitdance. Outra melhoria foi a instalação de assentos nas 
arquibancadas do ginásio, que garantirá mais conforto e 
segurança para as torcidas e espectadores de treinos e 
competições esportivas. Novas piscinas (semi-olímpica e hidroginástica).

Novos assentos foram instalados em toda a arquibancada do Ginásio Poliesportivo.
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ESPORTES

NOVOS CENTROS COMUNITÁRIOS 
OFERECERÃO MAIS LAZER, SAÚDE E 
CONVIVÊNCIA PARA A POPULAÇÃO 

Atualmente, três novos Centros Comunitários estão 
sendo construídos em Extrema, nos bairros do Juncal, 
Rodeio e Salto de Baixo, que contribuirão com a oferta 
de lazer e qualidade de vida para a população. 

A infraestrutura do Esporte também recebe 
investimentos no Bairro dos Tenentes, onde está sendo 
construído um campo de futebol com fechamento em 
alambrado e vestiário, e no Residencial Roseira I, cuja 
quadra poliesportiva ganhou uma cobertura e está 
prestes a ser entregue para os moradores.

MAIS INVESTIMENTOS NO ESPORTE: BAIRROS DOS TENENTES E ROSEIRA 

Centro Comunitário do bairro do Rodeio.

Em breve, os moradores do Juncal receberão um 
Centro Comunitário robusto composto por um novo 
campo de futebol com vestiário, quadra poliesportiva 
coberta, pista de caminhada, sede da Associação de 
Moradores, além da Unidade Básica de Saúde (UBS), que 
faz parte do complexo - as edificações estão finalizadas 
e a obra já se encontra no estágio da confecção dos 
pátios externos e na finalização das dívidas com gradis 
metálicos. 

No Centro Comunitário em construção no bairro do 
Rodeio, já estão finalizadas as edificações da sede da 
Associação de Moradores e da quadra poliesportiva 
coberta, que agora aguarda os últimos ajustes para 
ser entregue aos moradores. Futuramente, o complexo 
também receberá uma Unidade Básica de Saúde. 

No bairro do Salto também já começou a ser construído 
um Centro Comunitário que contará com uma quadra 
poliesportiva coberta e uma sede de Associação de 
Moradores. 

Centro Comunitário do bairro do Juncal. Construção do Centro Comunitário no Salto já teve início.

Cobertura da quadra no Residencial Roseira.Obras para construção de um campo de futebol nos Tenentes.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE EXTREMA CRIA CADASTRO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA QUE BUSCAM VAGAS DE EMPREGO 

No mês de junho, a Prefeitura de Extrema criou, em 
parceria com empresas do município, uma estratégia 
para aumentar a inclusão do público PCD (pessoas 
com deficiência) no mercado de trabalho: um novo 
cadastro de candidatos a vagas de emprego destinado 
exclusivamente a indivíduos PCD de Extrema e região. 
Por meio desse cadastro, os candidatos com esse 
perfil ganham mais visibilidade e as empresas podem 
encontrá-los mais rapidamente.

Os candidatos PCD – com qualquer deficiência – 
maiores de 16 anos podem se cadastrar solicitando 
o link do formulário on-line enviando um e-mail para 
coordnepi@extrema.mg.gov.br. Também é possível 
se cadastrar pessoalmente no Balcão de Empregos, 
localizado na sede da Secretaria de Assistência Social 
– Praça Olinto da Fonseca, nº 12, Centro. Não é exigida a 
apresentação de documentos no ato do cadastro.

A Assistência Social de Extrema atua nesse e em 
outros serviços destinados à habilitação e reabilitação 
das pessoas com deficiência e na promoção de sua 

integração à vida comunitária, sobretudo as de baixa 
renda.

Para mais informações, entre em contato com o Balcão 
de Empregos pelo telefone (35) 3435-5661. 

BOLSA ESTUDANTIL: JULHO INICIA PERÍODO DE 
RECADASTRO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

O período de recadastro para o segundo semestre do 
Programa Bolsa Estudantil da Prefeitura de Extrema 
acontece do dia 1º a 30 de julho. Os editais estão disponíveis 
no site do programa: extrema.mg.gov.br/bolsaestudantil 
– entre na aba Edital para ler os editais de recadastro e 
conferir a documentação necessária e o passo a passo 
a ser realizado. O aluno também deverá entrar com seu 
login na Área do Estudante para atualizar seus dados no 
formulário e então salvá-lo, imprimi-lo e assiná-lo.

 A coordenação do Bolsa Estudantil alerta os 
estudantes sobre a exigência de entregarem toda a 
documentação solicitada nos editais dentro do prazo de 
1º a 30 de julho, que não será prorrogado.
Para mais informações, entre em contato pelo telefone 
fixo(35)3435-5167 ou pelo WhatsApp (35) 99173-4434, 
ou ainda pelo e-mail: 
bolsaestudantil@extrema.mg.gov.br. 
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cultura

16º FESCANPE: INSCRIÇÕES PARA ARTISTAS 
ESTARÃO ABERTAS ATÉ 18 DE JULHO 

As inscrições para o 16º Fescanpe (Festival da Canção Popular de Extrema) estão abertas desde o dia 28 de junho e 
irão se encerrar em 18 de julho. Neste ano, apenas artistas de Extrema poderão se inscrever e participar do festival, cuja 
premiação total será de R$ 14.100,00. As apresentações de música serão gravadas e o festival será exibido de forma 
on-line na página do Facebook da Prefeitura de Extrema no dia 14 de agosto. 

Cada autor ou grupo pode inscrever até duas músicas – que devem ser autorais, mas que podem ter sido apresen-
tadas em outros festivais fora de Extrema. A página de inscrição e o regulamento do festival estão disponíveis no site 
da Prefeitura Municipal: extrema.mg.gov.br 

Serão aceitas no máximo 40 inscrições, que serão analisadas por uma comissão de triagem que então selecionará 
as 12 melhores para participar do Fescanpe. A Secretaria de Cultura comunicará os participantes selecionados sobre a 
data e local da gravação do festival. 

SECRETARIA DE CULTURA CONTARÁ HISTÓRIAS 
CURATIVAS ENTRE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO 

O inverno em Extrema está mais quente e aconchegante 
com a novidade que a Secretaria de Cultura trouxe no mês 
de julho: o projeto “Contação de Histórias Curativas”. Toda 
sexta-feira, até o final de setembro, uma nova história será 
contada na página do Facebook da Prefeitura Municipal, 
sempre às 19h, através de gravações em vídeo. 

Ouvir histórias é um alimento para a imaginação, e neste 
momento de pandemia, medos, dúvidas, sensação de vazio 
e abandono, elas surgem como um bálsamo e nos conduz 
a um caminho interno de tranquilidade e paz interior.

Durante três meses, histórias como “A garotinha que 
amava flores”, “Nascido para ser rei”, “O zebra impaciente” 
e muitas outras serão contadas pela atriz, pedagoga 
e narradora de histórias Andrea Silva, que faz parte do 
Movimento Cia. de Teatro. 



14

MEIO AMBIENTE

INTERVENÇÕES AMBIENTAIS: 
FIQUE ATENTO ÀS LEIS DE PROTEÇÃO

As intervenções ambientais são quaisquer 
intervenções humanas sobre a cobertura vegetal nativa 
ou sobre alguma área ambiental de uso restrito. Os tipos 
mais comuns de intervenção ambiental são a supressão 
de vegetação (ex: corte ou remoção de árvores) e a 
intervenção em Áreas de Preservação Permanente 
(APP) - presentes em cursos de água e suas margens, 
topos de morro e terrenos íngremes. Neste último caso, 
é considerada intervenção qualquer atividade realizada 
no interior da APP, tais como supressão vegetal, uso de 
maquinário pesado, construções de qualquer tipo - até 
mesmo cercamento e muro -, entre outras. 

Em Extrema, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente é o órgão responsável por autorizar as 
intervenções ambientais em área urbana, vinculadas 
ou não ao licenciamento ambiental, exceto nos 
casos de intervenções em que houver a supressão 
de vegetação do bioma Mata Atlântica. Isso se deve 
ao fato de que hoje, no Brasil, existe cerca de 9% 
da área original coberta por Mata Atlântica, sendo 
extremamente restrita a autorização para supressão 
de maciços florestais neste bioma. Já nas áreas rurais, 
a autorização para intervenção ambiental (supressão 
de vegetação ou intervenção em APP), não vinculada 
a processo de licenciamento ambiental, é atribuição 
do órgão ambiental estadual competente, o Instituto 
Estadual de Florestas – IEF. 

Todas as intervenções ambientais em APP, em área 
urbana ou rural, com ou sem corte de vegetação, 

somente serão autorizadas nas hipóteses de utilidade 
pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, 
conforme Código Florestal Mineiro (Lei Estadual nº 
20.922/2013), resguardadas as devidas medidas 
compensatórias. No entanto, o Município de Extrema 
possui regulamentação própria para disciplinar a 
supressão (corte ou remoção) de árvores isoladas na 
área urbana. Nestes casos, é exigida a prévia análise 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da 
respectiva autorização pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental – Codema. 

É importante que os empreendedores e a população 
estejam atentos para a necessidade de obtenção da 
respectiva autorização para a supressão de árvores e/
ou a intervenção em APP, a fim de evitar sanções penais 
e administrativas, nos termos do Decreto Municipal 
nº 1.782/2006, que regulamenta a Política de Meio 
Ambiente de Extrema. Além disso, de acordo com a 
Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998), 
é considerado crime ambiental cortar árvores em 
floresta considerada de preservação permanente, 
sem permissão da autoridade competente, e destruir 
ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente ou vegetação primária ou secundária do 
bioma Mata Atlântica, mesmo que em formação, ou 
utilizá-la com infringência das normas de proteção.

Para mais informações, entre em contato com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone 
(35) 3435-3620. 
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PLANEJAMENTO

SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA 
CIDADE SOFRERÁ MODIFICAÇÕES SIGNIFICATIVAS

No dia 15 de junho de 2021 foi deferida, pelo 
Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias 
da Comarca de Belo Horizonte, a decisão 
administrativa de anulação do contrato de 
concessão de serviço prestado pela Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, 
solicitada pelo Prefeito João Batista da Silva.

Em 2020, o Executivo formou uma comissão 
com servidores, para analisar os estudos de 
viabilidade. Das cinco empresas inicialmente 
autorizadas a participar do Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI), duas delas 
apresentaram os estudos de viabilidade, sendo 
que uma dessas empresas se uniu na formação 
de um consórcio e entregou um único modelo 
de viabilidade. A comissão já divulgou o relatório 
final do PMI, e o próximo passo será submeter 
os estudos e trabalho final para consulta 
pública, dessa maneira a população poderá 
tomar conhecimento do processo e participar 
do estudo para adequações. Após isso, será 
aberto o processo licitatório para prestação de 
serviços de abastecimento de água e tratamento 

de esgoto no município.
Até que outra concessionária assuma, as 

responsabilidades sobre o abastecimento 
de água e tratamento de esgoto de Extrema 
continuam sendo da Copasa.

A abertura deste processo é uma grande 
conquista da população de Extrema, que 
reivindicou por melhorias desses serviços. Com 
um processo estudado por muitos e focado em 
detalhes, a Prefeitura de Extrema poderá cobrar 
um serviço de qualidade, caso contrário caberá 
multas e outras sanções.

Vale lembrar que a COPASA possui débitos 
junto ao Município de Extrema, no valor de 35 
milhões de reais, referentes a multas ambientais 
por despejar esgoto sem tratamento em rios 
e córregos do município, e pelos sucessivos 
cortes de fornecimento de água. 

A Copasa paralelamente vem tentando anular 
tudo isso na justiça, mas até o momento a 
Prefeitura tem conseguido decisões importantes 
a favor do município.




