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EDITORIAL

A Secretaria Municipal de Saúde ultrapassou 
a marca de 8,5 mil pacientes recuperados da Co-
vid-19, alcançando, somente no mês de setembro, 
81 novos registros. Outra informação importante é 
que neste mesmo mês o município não registrou ne-
nenhum caso de óbito por decorrência da Covid-19 
de morador da cidade, sendo a primeira vez no mês 
desde o início da pandemia que não se registra mor-
tes.

Ao longo destes últimos meses da pandemia da 
Covid-19, todos os pacientes que se submeteram a 
internações hospitalares, receberam uma emocio-
nante alta médica na companhia de familiares e dos 
próprios profissionais de saúde que se revezaram 
24h por dia para atender todas as pessoas acometi-
das pela doença. 

A placa que descreve a frase “Eu venci a Covid-19”, 
já esteve presente nas mãos de 315 pessoas so-
mente no Hospital Municipal Dr. Roberto de Cunto e 
os profissionais de saúde sempre fizeram questão 
de se reunirem nos corredores do hospital para ce-
lebrar a alta destes pacientes que se submeteram a 

EXTREMA NÃO REGISTRA NENHUM CASO 
DE ÓBITO POR COVID-19 EM SETEMBRO 

E ALCANÇA A MARCA DE 8,5 MIL  
RECUPERADOS 

internações e sofreram com o impacto do vírus.
Dados apresentados pelo Hospital Campanha re-

gistraram, desde o início da pandemia, 315 altas 
médicas vindas da enfermaria e 39 óbitos. Com a 
ampliação dos leitos da UTI, ocorrido em julho deste 
ano, o atendimento ficou mais rápido e dinâmico, al-
cançando até o momento 34 altas e a transferência 
externa de 36 pacientes.

Com a ampliação da vacinação, os resultados já 
começam a surtir efeito: no mês de setembro, por 
exemplo, não houve nenhum caso de óbito em de-
corrência da Covid-19 – número este nunca antes 
registrado no município. 

O papel fundamental da administração é dar todo 
o suporte aos munícipes tanto em saúde, quanto em 
educação e moradia. O investimento dado até aqui 
comprova a eficiência nos serviços prestados, resul-
tando na queda do número de óbitos no município, no 
avanço da vacinação que já imunizou mais de 85% 
da população adulta, na volta às aulas presenciais e 
também na estabilidade dos leitos de UTI Covid-19. 
É Extrema avançando na economia e dando tranqui-
lidade e conforto à população.

Com o avanço das doses da vacina à população e a ampliação de leitos UTI no 
Hospital Campanha, índices de óbitos registram queda significativa.
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COMBATE À COVID-19

CEIM VILA 
RICA
EXTREMA SE APROXIMA DE VACINAR 90% 

DA POPULAÇÃO ADULTA COM A 1ª DOSE

No mês de setembro Extrema atingiu um alto 
número de vacinados e iniciou a vacinação de 
adolescentes. O Vacinômetro controlado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que mais 
de 86% da população já foi vacinada com a primeira 
dose do imunizante contra a Covid-19, enquanto 
43,47% já estão com a imunização completa (dado 
de 02/10).

Os números apontam que foram aplicadas, até o 
momento, 51.972 doses da vacina, sendo 35.462 
pessoas vacinadas com a 1ª dose, 15.974 com a 

segunda dose, 1.444 pessoas imunes com a dose 
única e 92 com a dose de reforço ou adicional.

Com a ampliação da vacinação e a recente 
ampliação de leitos de UTI no Hospital Campanha, 
os resultados já começam a surtir efeito: no mês 
de setembro não foi registrada nenhuma morte por 
Covid-19 de moradores da cidade, número jamais 
registrado desde o começo da pandemia.

Confira a programação da vacinação que 
semanalmente é atualizada no Facebook oficial da 
Prefeitura: facebook.com/Prefeituradeextrema 

SESSÕES DE REABILITAÇÃO SÃO AMPLIADAS E 
ATENDIMENTOS PÓS-COVID PASSAM DE 200 

Desde março deste ano, a Secretaria Municipal 
de Saúde implementou uma Central de Reabilitação 
Pós-Covid e há meses profissionais da saúde 
vem acompanhando as necessidades de diversos 
pacientes que se encontram na chamada fase pós-
aguda da infecção e que apresentam sintomas 
relacionados, principalmente, às partes motoras e 
respiratórias.

Dentro de 7 meses de atuação, cerca de 212 
pacientes receberam tratamentos terapêuticos da 
Atenção Primária à Saúde ou foram encaminhados 
para especialidades médicas mais específicas, sendo 
que 8 deste total ainda estão sendo acompanhados 
em três grupos distintos, cujas sessões de 
reabilitação são realizadas em dias diferentes.

Os pacientes já apresentam uma melhora 
significativa em sua saúde e qualidade de vida, 
retornando gradualmente às suas atividades 
de rotina – este é o caso da paciente Ana Paula 
Sampaio Chini, 29 anos, que experimentou uma 
grande melhora em seu desempenho motor durante 
as sessões: “No meu primeiro dia, mal consegui me 
manter em pé sem ajuda, mas a cada semana o meu 

corpo ia recuperando a força muscular. Graças a 
Deus fui agraciada com pessoas que cuidaram de 
mim com amor e cuidado para que eu pudesse me 
reestabelecer, o que de fato aconteceu após dois 
meses de fisioterapia, quando tive alta e pude ir 
para a próxima turma de reabilitação com foco no 
fortalecimento muscular”.

O serviço oferecido pela Prefeitura Municipal traz mais qualidade de vida 
aos pacientes que tiveram sequelas da doença.
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saúde

DUAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
SERÃO ENTREGUES EM BREVE EM EXTREMA

Com a última inauguração da UBS do bairro Vila 
Rica no mês de julho, a atual administração pública 
de Extrema consolidou seis Unidades Básicas 
de Saúde, num período de 4 anos. Outros dois 
novos postos de saúde já serão entregues para a 
população nos bairros do Juncal e do Jardim/Climp.

Os dois prédios estão com as obras de 
infraestrutura totalmente finalizadas e ambas 

também já foram mobiliadas. Cada Unidade recebeu 
um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão 
na construção da obra e pouco mais de R$ 100 mil 
na compra de equipamentos e mobiliário.

As UBSs atenderão aproximadamente 800 
famílias cada uma e antes da inauguração, resta 
ainda concluir o estacionamento e finalizar alguns 
reparos em geral.

UBS  SERVILIA BERTOLOTTI - UBS JARDIM / CLIMP UBS ALCIDES NUNES DO PRADO - UBS JUNCAL

Graças ao intenso desempenho 
da equipe, a campanha cumpriu 
com a meta estipulada e atendeu 
toda a população que possuí 
um cachorro ou gato em casa 
O Dia D da vacinação antirrábica, 
realizada neste último sábado 
(2), contribuiu com os tutores 
que ainda não conseguiram 
levar seus pets para se vacinar 
contra a raiva durante o mês 
da campanha. Somente no 
último dia da campanha, a 
equipe aplicou 725 doses do 
imunizante da raiva em cães e 
gatos em dois principais pontos 
de vacinação do município. 
Profissionais do Centro de 
Controle Zoonoses estiveram 
aplicando a vacina em frente ao 
Cemitério da Saudade, na qual 
vários animais foram imunizados.  
É importante ressaltar que a 
transmissão da raiva, tanto para 
os seres humanos quanto para 

animais, acontece por causa de 
um vírus letal existente na saliva 
de animais urbanos, tais como 
cães e gatos; animais silvestres: 
raposas, guaxinins e morcegos 
e animais rurais: suínos, bovinos 
e equinos. Por isso é importante 
vacinar o seu animal anualmente 
e se atentar a quaisquer 
mudanças de comportamentos 
e hábitos alimentares, 
além de casos de salivação 
abundante e paralisia das 
patas traseiras (sintomas estes 
decorrentes da raiva no animal). 

Com o efetivo resultado 
atingido neste Dia D, Extrema 
encerra a Campanha com 
aplicação de 10.145 doses da 
vacina antirrábica, alcançando 
mais de 100% da meta 
atribuída pela Regional de 
Pouso Alegre.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM 
EXTREMA CUMPRE A META E VACINA MAIS DE 
10 MIL ANIMAIS DO MUNICÍPIO
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TURISMO

EXTREMA TERÁ MONUMENTO TURÍSTICO DO CRISTO EM 
HOMENAGEM À BENZEDEIRA MAIS ANTIGA DA CIDADE

Um novo monumento turístico em breve será 
construído em Extrema e uma história emocionante 
acompanha esta estrutura, já que o pedido da 
construção de um cruzeiro veio diretamente de 
uma joia viva de nossa cidade, chamada D. Albertina 
Coutinho Barbosa.

Durante uma cerimônia de homenagem aos 
cidadãos extremenses realizada em 2012, a 
benzedeira Dona Albertina expressou a vontade de 
ter uma representação majestosa de um Cristo na 
cidade: “O cruzeiro representa o nosso Pai do céu, 
então quando passa um caminhoneiro e vê uma 
grande cruz, ele logo vai prostrar-se em oração 
a procura de se livrar de todos os perigos, porque 
a imagem de Cristo na cruz tem muito valor”, 
argumentou a benzedeira.

O sonho de Dona Albertina está prestes a se tornar 
real e o primeiro passo deste projeto foi concretizado 

com a inauguração da pedra fundamental do Cristo, 
na manhã do dia 24 de agosto, data do aniversário 
de 103 anos da nossa personalidade homenageada. 

O decreto foi oficialmente assinado pelo Prefeito 
Municipal e a placa foi inaugurada na presença da 
homenageada: “No primeiro momento foi solicitado 
para a Procuradoria Jurídica atender o meu pedido de 
alterar a legislação, afim de facilitar uma homenagem 
para alguém em vida e essa regulamentação jurídica 
foi prontamente acatada e hoje estamos aqui para 
fazer essa belíssima homenagem para esta mulher 
de grande fé que já abençoou muitas pessoas da 
cidade durante seus 80 anos como benzedeira. 
Que esse Cristo cubra o nosso município de muitas 
bênçãos e que Ele seja o vigilante de Extrema”, 
discursou o Prefeito João Batista da Silva.

Com muita animação e gratidão, o evento foi 
encerrado e a benzedeira maior apagou as velinhas 
do seu aniversário de 103 anos e recebeu flores, um 
crucifixo de mesa e um lindo retrato emoldurado.

A personalidade de Extrema que empresta seu nome ao Cruzeiro Monumental é 
Dona Albertina Coutinho Barbosa, que completou 103 anos de idade

REFORMA DA PRAÇA DA SAUDADE CONSERVA ÁRVORES
NATIVAS E SEGUE COM AS OBRAS EM CONSTANTE EVOLUÇÃO

A Praça da Saudade mantém as obras de 
revitalização em ritmo acelerado e já foi finalizada a 
drenagem, toda a alvenaria dos oito canteiros e do 
coreto, além de toda a fiação subterrânea, tanto da 
parte da iluminação da praça, quanto da irrigação. A 
atual etapa da obra se encontra no assentamento 
dos intertravados, revestimento e execução dos 
canteiros e guias da parte externa da praça.

É importante ressaltar que 80% das árvores 

nativas serão conservadas e o novo layout do 
projeto prevê um lindo monumento artístico, uma 
ponte de serralheria artística e um coreto que 
permitirá apresentações culturais em parceria com 
a Secretaria de Cultura. Por fim será implantado 
um corredor de pergolados para abrigar a feira da 
Produção Associada ao Turismo e outro espaço 
externo dedicado somente para a Feira do Produtor 
Rural. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL SUPERA A MARCA DE 28 
MIL CESTAS BÁSICAS ENTREGUES EM EXTREMA
DURANTE A PANDEMIA

A equipe da Assistência Social de Extrema 
entregou cestas básicas para beneficiários do Bolsa 
Família nos dias 14 e 15 de setembro. Dessa vez, as 
famílias beneficiadas retiraram as cestas na sede da 
Secretaria de Assistência Social, devido à volta as 
aulas.

Pelo 19º mês consecutivo, os agentes assistenciais 
distribuem cestas básicas e kits de higiene às 
centenas de famílias que ainda não se estabilizaram 

financeiramente durante a pandemia do Covid-19 e 
de março de 2020 até agosto deste ano, já foram 
distribuídas 28.635 cestas e kits de higiene (uma 
média de 1.500 cestas básicas por mês).

O que mais contribuiu para a extensão e sucesso 
deste projeto foi o excelente empenho de funcionários 
e voluntários que fazem a montagem, organizam a 
arrecadação de todo o material e a logística de sua 
distribuição.

PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL: ESTÃO ABERTAS
AS INSCRIÇÕES PARA NOVOS CADASTROS

Somente no mês de setembro a Secretaria entregou 1.620 cestas

Visando incentivar a permanência dos estudantes 
de baixa renda nos cursos de graduação, pós-
graduação e tecnólogo, a Prefeitura de Extrema 
disponibiliza de uma bolsa auxílio universitário de 
até 50% aos estudantes e abre as inscrições para 
novos cadastros deste próximo semestre até o dia 
29 de outubro, lançando novidades aos cursistas de 
medicina.

O Programa atende os estudantes há 12 anos e já 
beneficiou aproximadamente 5.000 bolsistas neste 
período.

Segundo a recém-aprovada Lei Municipal nº 
4.379 de 21 de julho de 2021, novas regras foram 
estabelecidas aos estudantes de medicina e dentre 
elas houve a limitação de 25 universitários que 
poderão, por vez, serem contemplados pelo auxílio 
mensalidade. Os estudantes que já são bolsistas 
do programa e fizeram seu recadastro no mês de 
julho, serão automaticamente migrados para a nova 
modalidade do auxílio, e não precisarão se cadastrar 
novamente.

Acesse: extrema.mg.gov.br/bolsaestudantil e 
confira todo o passo a passo e a documentação 
necessária para realizar o cadastro no programa ou, 
para obter maiores informações, entre em contato 
pelos meios de comunicação apresentadas na arte. 

Toda a documentação solicitada nos editais deverá ser entregue dentro do período de 2 de 
agosto a 29 de outubro, prazo este que não será prorrogado

O horário de atendimento é de segunda a sexta-
feira das 08h às 11h30 e das 13h às 16h30.
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assistência social

PALESTRA DA MARIA DA PENHA FOI TRANSMITIDA 
PELA PREFEITURA EM 29 DE SETEMBRO

Em continuidade às ações de combate à violência 
contra a mulher, a Secretaria de Assistência Social 
de Extrema transmitiu para a população uma 
palestra on-line ao vivo de Maria da Penha, em 29 
de setembro.

A palestra foi transmitida, simultaneamente, para 
cerca de 200 pessoas que estiveram presentes no 
Cine Teatro e também nos canais oficiais da Prefeitura 
no YouTube e Facebook, os quais somaram mais de 
300 visualizações – entre elas, colaboradores de 
empresas do município que foram convidadas a 
acompanhar o evento.

O tema da palestra foi “Maria da Penha: Uma 
História de Luta”, na qual ela própria deu um relato 
pessoal sobre sua trajetória de vida, marcada pela 
violência doméstica e a luta por justiça, até ter seu 
nome imortalizado na “Lei Maria da Penha” (Lei 
Federal nº 11.340/2006), que protege mulheres 
contra a violência doméstica e familiar. 

Essa ação fez parte do Projeto Todos por Elas, 

idealizado e coordenado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, cujo objetivo é o enfrentamento 
à violência doméstica e familiar contra a mulher 
em Extrema. Através do exemplo de vida da Maria 
da Penha, a Prefeitura de Extrema quer continuar 
conscientizando – tanto as mulheres como a 
população em geral – sobre formas de identificação e 
denúncia dos tipos de violência doméstica e familiar 
que podem ser cometidos contra as mulheres, 
independentemente de sua classe social.

Por razões contratuais, a palestra não está mais 
disponível no YouTube – ela foi excluída ao final da 
transmissão.

Para conhecer mais sobre a história de vida da 
Maria da Penha, acesse: institutomariadapenha.org.
br/quem-e-maria-da-penha.html

Canais para denunciar a violência contra a mulher:
Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher
Ligue 190 – Polícia Militar

REDE MUNICIPAL DE EXTREMA RECEBE 
DUAS NOVAS ESPECIALIDADES

O atendimento à saúde tem sido muito priorizado 
pela administração municipal. A mais recente 
conquista contempla o atendimento de duas 
novas especialidades, sendo a Cirurgia Pediátrica 
e a Mastologia, atentando que ambas já estão 
atendendo desde a primeira quinzena de setembro.

A Cirurgiã Pediátrica natural de Pouso Alegre, Dra. 
Cibele Maria Ferreira da Silva, veio para atender 
uma demanda na área de cirurgias infantis na 
cidade, atendendo patologias mais comuns tais 
como hérnias, fimose, testículo preso, a hérnia 
tanto umbilical quanto a inguinal e a retirada de 
dedo extranumerário, sendo essa última a anomalia 
congênita na qual a criança nasce com mais de 5 
dedos na mão. A Cirurgiã atende nas segundas-
feiras das 13h às 19h.

Natural de Bom Repouso, a Dra. Danubia Andrade 
atende a especialidade de mastologia há 6 anos e 
entre as doenças mais comuns tratadas por ela, está 
o câncer de mama. A mastologia trata as doenças 
mamárias que são mais comuns nas mulheres, 
porém é importante destacar que os homens 

também podem apresentar doenças benignas ou 
câncer de mama. 

Antes as cirurgias eram feitas em Pouso Alegre e 
a Rede de Saúde Pública de Extrema tinha apenas 
uma vaga no mês. A vinda da doutora para a cidade 
veio para suprir essa demanda e a especialista já 
está atendendo todas as sextas-feiras das 13h às 
17h no Pronto Socorro.

Para se submeter a consultas e cirurgias com 
ambas as doutoras, o paciente necessitará pegar 
encaminhamento médico nas Unidades de Saúde.

Agora o Pronto Socorro Municipal possui atendimento de Cirurgia Pediátrica
e Mastologia, antes atendida apenas em Pouso Alegre
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OBRAS E URBANISMO

EDUCAÇÃO EM CONSTRUÇÃO
Educação continua sendo uma das prioridades da Gestão de Extrema e a secretaria de obras segue 

construindo três escolas para atender os alunos da Rede Municipal dos bairros: Ponte Nova, Barreiro/Bela 
Vista e Salto. 

Nomeada como E.M Maristela Carniel Onisto, a maior escola de Extrema já está finalizada e atende todos 
os alunos matriculados que retornaram às aulas presenciais. A estrutura oferece grande acessibilidade, 
sustentabilidade e eficiência energética com geração de energia através de painéis fotovoltaicos e captação 
de água da chuva para reuso.

Já a Escola do Barreiro/Bela Vista está com 30% das obras concluídas, sendo a alvenaria e o contrapiso já 
finalizados, agora a etapa principal da obra é a montagem da laje que será concretada em 3 etapas.

A Escola do Salto está mais avançada, já que a laje foi finalizada e toda a estrutura metálica tanto da 
cobertura, quanto da quadra foram finalizadas. A atual fase se encontra no revestimento externo, recebendo 
o chapisco e o reboco. Lembrando que essa escola é a primeira em modelo agrícola na cidade e a construção 
dela trará ainda mais recursos às crianças dos bairros mais próximos.

Com a conclusão destas escolas, serão aproximadamente 2.250 novas vagas na Educação Municipal de 
Extrema, sem contar o atendimento de mais 570 alunos no CEIM da Vila Rica.

O maior CEIM do município chega a sua etapa final e 90% das obras já foram concluídas. Localizado no 
bairro da Vila Rica, a robusta estrutura do Centro de Ensino Infantil está em fase de acabamento: finalização 
da pintura interna e a colocação de portas e do portão. Já na parte externa está sendo realizado o calçamento 
de intertravados, o assentamento do piso e a regularização do playground.

CEIM VILA RICA - PARTE EXTERNA

CEIM VILA RICA -
RAMPA DE ACESSIBILIDADE

CEIM VILA RICA - PARTE INTERNA

ESCOLA DO BARREIRO / VILA RICA ESCOLA AGRÍCOLA DO SALTO ESCOLA AGRÍCOLA DO SALTO - PARTE INTERNA
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OBRAS E URBANISMO

CENTRO COMUNITÁRIO DO JUNCAL ESTÁ
QUASE PRONTO

Um robusto Centro Comunitário localizado no 
bairro do Juncal está entrando nos últimos retoques 
de acabamento e serão entregues para os moradores 
dentro de alguns dias. 

Até o momento já estão prontos parte do campo 
de futebol e o vestiário, a quadra poliesportiva 
coberta, a sede da Associação de Moradores e a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) que inclusive já está 
mobiliada.

Os últimos retoques estão sendo feitos, tais como: 
alargamentos das vias, confecção das calçadas 
do centro comunitário e a colocação do gramado 
específico no campo. 

CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS E 
REVITALIZAÇÃO DO EXTREMA FUTEBOL CLUBE 

RECEBE GRANDES INVESTIMENTOS
Quem passa em frente à Praça da Saudade, observa 

uma estrutura de 6.226m² com três andares, 
cercada de andaimes e madeiras e com uma bela 
fachada que denota uma nova cara para o espaço. O 
complexo esportivo já é conhecido pelos amantes de 
esporte e com as reformas em constante evolução já 
é possível identificar uma impressionante mudança.

Tudo está sendo revitalizado e o Extrema 
Futebol Clube conta agora com um espaço de 
lazer e playground, duas academias, duas quadras 

poliesportivas de basquete e de futsal, um aberto 
espaço para receber shows e eventos em geral 
e um campo bem iluminado que abrigará 1.200 
pessoas nos tradicionais campeonatos municipais e 
estaduais de futebol.

A atual fase da obra encontra-se na instalação 
da cobertura da arquibancada, finalização do 
assentamento do piso e acabamento de alguns 
vestiários e demais pontos do complexo.
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obras e urbanismo

A NOVA VIA DE ACESSO RODOVIÁRIO FOI 
LIBERADA AOS MOTORISTAS EM 6 DE OUTUBRO

A tão esperada ponte e a nova via que liga a Av. Nicolau 
Cesarino à Nova Cidade, como Godoi e Fazenda do 
Matão já estão abertas. A via que foi intitulada como via 
José Marinho Neto concluiu recentemente a execução 
da calçada, do assentamento do piso intertravado, do 
asfaltamento, da sinalização e também do bolsão de 
estacionamento que dispõe de 17 vagas para carros 
e 3 vagas para motos, além de conter dois postes 
ornamentais para iluminação de todo o estacionamento. 

Por fim, foram instalados um ponto de ônibus e uma 
faixa elevada para facilitar a segurança dos pedestres.  
 
A abertura desta via está em fase de testes, por isso a 
Secretaria de Obras acompanha o fluxo de veículos e toda 
circulação. Agora a antiga ponte é via única e somente 
dará acesso ao condutor que sai do bairro Ponte Nova em 
direção à Nicolau Cesarino.

92 CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL ROSEIRA 
III EM BREVE SERÃO FINALIZADAS

As casas que em breve serão entregues aos 
seus devidos proprietários estão em fase de 
finalização, restam apenas concluir as etapas 
de regularização das ruas e execução das 
guias. Após conclusão da rede de esgoto e da 
instalação da água potável será iniciada a fase 
de base e pavimentação.

Lembrando que outras 64 casas estão sendo 
construídas, sendo que cada uma delas contem 
quarto, sala, cozinha e banheiro. 

NOVA AVENIDA CONTEMPLARÁ ACESSOS
AOS BAIRROS DO BELA VISTA E DO BARREIRO

A Avenida João Gilli Neto têm se de-
senvolvido rapidamente, a começar pela 
conclusão do asfaltamento de 1,4km de 
extensão, da ciclo faixa e também da sina-
lização. Uma nova ponte foi construída ao 
final desta via, a fim de ligar a Avenida do 
Barreiro à Estrada Remigio Olivotti.

Dois novos acessos, sendo a Rua das 
Cerejeiras e Rua Vista do Lago estão em 
processo de terraplenagem, drenagem 
e construção de guias e por fim, o paisa-
gismo em breve será iniciado na avenida e 
contará com o plantio de árvores.

A atual etapa desta obra se encontra na 
implantação de LEDS para a iluminação 
pública e finalização do assentamento do 
piso intertravado.
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GOVERNO

O MAIS MODERNO BATALHÃO DA
PM EM NÍVEL ESTADUAL EM BREVE

SERÁ INAUGURADO

Já é possível ver de longe a bela fachada da nova 
sede do 59º Batalhão de Polícia Militar e o grande 
logo da PMMG de 6,63m de altura e 5,75m de largura.

As obras foram finalizadas, faltando apenas 
mobiliar o prédio e instalar a subestação aérea de 
energia.

A sede trará duas grandes novidades, sendo 
a implantação de um próprio Posto Orgânico de 
Combustível (POC) que abastecerá as viaturas da 
Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros 
e demais órgãos governamentais e, além disso, 
o Batalhão terá uma estrutura sustentável para 
captação da própria energia através das 430 placas 
fotovoltaicas instaladas na sede. 

O 59º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais 
recebeu um reforço significativo de 19 militares recém-
formados que integrarão a equipe do Sentinela Sul 
Mineira e reforçarão o policiamento ostensivo.

O grupo de soldados de 1ª classe irá desempenhar 
diversas atividades nos 8 municípios e um distrito 
que compreendem a área do Batalhão, realizando 
o policiamento ostensivo nas ruas e fortalecendo, 
principalmente, as ações preventivas de Segurança 
Pública. 

59º BPM RECEBE NOVOS MILITARES PARA REFORÇAR 
O POLICIAMENTO EM EXTREMA E DEMAIS MUNICÍPIOS

Custeado pela Prefeitura Municipal de Extrema, o prédio teve um investimento de R$ 15 milhões e um dos diferenciais é a implantação de 430 placas 
fotovoltaicas para a renovação de energia.

O Batalhão já é considerado o mais moderno do 
Estado de Minas, e com a sua inauguração, ainda 
sem data prevista, garantirá melhores condições 
de trabalho para os militares: “Com esse novo 
prédio será possível ampliar o portfólio de serviços 
atualmente oferecidos para a população do 59º 
Batalhão ao longo de todo o extremo Sul mineiro, 
possibilitando inclusive a formação de novas turmas 
de policiais aqui na nossa cidade. Também podemos 
destacar a melhoria nos cuidados integrais da tropa 
que contará com um avançado centro de atenção à 
saúde envolvendo serviços de assistência médica, 
odontológica e psicológica”, finalizou o Ten Cel PM 
Júlio César de Campos Silva, Comandante do 59º 
BPM. 
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MEIO AMBIENTE

DO LIXO AO LUXO ELÉTRICO: OBRAS DA 
USINA TERMOQUÍMICA EM EXTREMA 
AVANÇAM

Extrema mais uma vez surpreende no quesito 
inovação e em breve contará com a disposição de uma 
Usina Termoquímica que está sendo construída no 
atual Aterro Sanitário Municipal de Extrema, no bairro 

dos Pessegueiros. Diariamente esta unidade receberá 
85 toneladas de resíduos que serão transformados em 
energia elétrica, a fim de abastecer prédios públicos e 
a iluminação pública da cidade.

A Secretária de Obras e Urbanismo investiu cerca de 
R$ 6 milhões na aquisição de tubos PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade). Esse material acompanha o que 
existe de mais moderno hoje na execução de obras de 
drenagem e possuem vida útil 3 vezes maior que os 
tubos de concreto utilizados atualmente.

Os tubos serão utilizados em algumas das principais 
obras de infraestrutura do município, sendo as obras 
de substituição de toda captação de águas pluviais 
do Conjunto Habitacional Roseira I, interligação com 
o Conjunto Habitacional Roseira III, além da captação 
de água pluvial da Praça da Saudade e do campo do 
Extrema Futebol Clube.

PREFEITURA ADQUIRE TUBOS DE ALTA 
TECNOLOGIA PARA CAPTAR DRENAGEM NAS 
PRINCIPAIS OBRAS DO MUNICÍPIO
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EDUCAÇÃO

VOLTA ÀS AULAS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EXTREMA 
RETOMOU AS AULAS EM SETEMBRO

Depois de mais de 550 dias acompanhando as aulas 
virtuais em casa por conta do agravo da pandemia da 
Covid-19, muitos alunos extremenses da rede municipal de 
ensino infantil e do ensino fundamental marcaram presença 
e retornaram às escolas em 13 de setembro.

O retorno contou com a abertura dos 9 Centros de 
Educação Infantil, 2 EMETIS e 12 Escolas Municipais 
da Rede de Ensino Fundamental em Extrema. Todas as 
restrições do protocolo de segurança e higienização estão 
sendo cumpridas diariamente, começando desde a chegada 
dos alunos nos transportes públicos, até a entrada nas salas 
de aula.

Os alunos estavam bem empolgados com esta volta às 
aulas e muitos deles não viam a hora de estarem de volta 
nas salas de aula e nos corredores, principalmente quando 
a unidade escolar é totalmente nova e recém-inaugurada, 
como é o caso do aluno Marques Vieira do 9º ano da Escola 

Municipal Maristela Carniel Onisto: “Estou achando uma 
maravilha nós podermos nos ver de novo e ter as aulas de 
volta, com os professores por perto poderemos tirar dúvidas 
e isso ajudará bastante nosso ensino.  Espero que continue 
assim”. 

Dos mais de 8.500 alunos matriculados, cerca de 85% 
estiveram presentes no primeiro dia de aula. Ficamos na 
torcida para que em breve as coisas melhorem e tragam 
de volta todas as crianças e adolescentes em salas de aula 
para que haja uma ampla interação entre estudantes e 
professores.

Atentamos que a reserva de uniformes será feita 
na segunda quinzena do mês de outubro aos alunos 
matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da Rede Municipal. Por isso pedimos para que os pais e 
responsáveis aguardem por mais informações quanto à 
data exata da entrega dos kits.

MAIOR ESCOLA DE EXTREMA É ABERTA PARA RETORNO
DAS AULAS PRESENCIAIS

A Escola Municipal Maristela Carniel Onisto, 
conhecida como “Escola dos 3 Poderes”, localizada 
no bairro Ponte Nova foi finalizada e os alunos que 
permaneceram tendo aulas remotas em casa durante 
550 dias, encontraram uma escola totalmente nova 
e com todas as restrições do protocolo de segurança 
e higienização cumpridas. 

O prédio tem capacidade para atender 1.500 alunos 

em dois turnos num espaço de 7 mil m² que conta 
com 20 salas de aula, salas temáticas, um amplo 
e inovador laboratório de informática conjugado 
com biblioteca, sala para atendimento de crianças 
especiais, refeitório, auditório com capacidade para 
acolher 250 pessoas, quadra oficial coberta com 
vestiários e arquibancada, salão de jogos, quadras e 
pátios auxiliares.
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PLANEJAMENTO

Desde 2019 a Prefeitura Municipal 
não mediu esforços para ampliar a rede 
de telefonia da zona rural e chegou a 
dar andamento, por conta própria, na 
implantação das linhas telefônicas 
para as localidades que careciam ao 
acesso de internet. Porém, neste meio 
tempo, a administração teve a grata 
notícia da criação do Programa “Alô, 
Minas!” que se tornou o pontapé inicial 
para levar telefonia móvel e internet 
4G para os bairros do Juncal, Tenentes 
e Salto.

O município se sente privilegiado 
por estar entre as 305 localidades 
agregadas ao Programa e garante que, 
com a economia de aproximadamente 
R$ 5 milhões recebidos pelo Governo, 
beneficiará em breve outros bairros 
mais escassos com o sinal de internet 
e telefone.

TRÊS BAIRROS DA ZONA RURAL RECEBEM 
TELEFONIA MÓVEL COM SINAL 4G E EM BREVE 
AS TORRES SERÃO IMPLANTADAS

PREFEITURA DE EXTREMA PROMOVE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE
UMA NOVA EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO

A Audiência Pública virtual, realizada nesta última 
terça-feira (28) na Câmara Municipal de Extrema, 
deu continuidade em mais uma etapa do processo 
de contratação de uma nova concessionária que 
estará à frente do serviço de abastecimento de 
água e tratamento de esgoto. O principal objetivo 
desta ação, além de apresentar o edital e a minuta 
de contrato, se deu para possibilitar a efetiva 
participação dos cidadãos e levantar sugestões 
técnicas de empresas do ramo para melhorias no edital. 
 
A assessora da Controladoria-Geral do município, 
Priscila Sousa, presidiu a sessão solene e esteve 
acompanhada do Dr. Lucas Clemonte, assessor 
jurídico municipal, além de contar com a Mesa Diretora 
composta por membros da Comissão Especial de 
Avaliação e Acompanhamento do PMI (Procedimento 
de Manifestação de Interesse). Houve ainda a 
participação dos vereadores Tamara Martiniuk e Márcio 
Vieira, representantes da Câmara Municipal que já 
estavam envolvidos com os assuntos de saneamento. 
 
A abertura da seção começou com uma breve 
exposição geral aos interessados que acompanhavam 
o evento virtual, a fim de apresentar os estudos 
técnicos e o formato que seria adotado para a 

contratação da nova concessionária. Em seguida, a 
comissão especial de avaliação e acompanhamento 
do PMI disponibilizou um espaço de tempo para que 
os interessados manifestassem questionamentos 
sobre os estudos no ambiente virtual do Zoom.   
 
A audiência contou com a participação média de 42 
pessoas na plataforma virtual e recebeu um extenso 
número de manifestações que, após o intervalo, foram 
acatadas e respondidas pela Mesa Diretora durante a 
sessão. Indignações com o atual contexto evidenciado 
pelo município, apoio ao processo de melhorias e 
demais questões foram evidenciadas durante a sessão, 
sendo que as demais manifestações serão respondidas 
e disponibilizadas no site da Imprensa Oficial para 
toda a população ao final da consulta pública, que 
será encerrada no dia 5 de outubro. Lembrando que 
se a equipe técnica achar pertinente, o edital sofrerá 
alteração a partir das manifestações encaminhadas. 
 
A Prefeitura Municipal e toda a equipe técnica 
agradecem imensamente a parceria da Câmara 
Municipal por ceder a infraestrutura física para 
a realização da Audiência Pública e também por 
disponibilizar todo o serviço de transmissão da sessão 
solene nas redes sociais da instituição.

A previsão que foi estabelecida para a publicação da versão final do edital será no dia 22 de 
outubro




