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DA POEIRA PARA O ASFALTO
A Prefeitura de Timóteo, sob a supervisão da Se-
cretaria de Obras e Serviços Urbanos, realizou a 
pavimentação de ruas do bairro Macuco. Nesta pri-
meira etapa das obras, as ruas Beija Flor, Pintassilgo, 
Pintagol e Beco do Sabiá já foram asfaltadas para 
a satisfação de muitos moradores que conviviam 
com o excesso de poeira no tempo seco e a lama no 
período chuvoso.
A comunidade do Macuco terá outras ruas pavi-
mentadas que já estão incluídas na programação 
da Secretaria que são: rua Belga, Tucano, Cardeal, 
Águia, Curiango, Andorinha, Patativa e Estrelinha. As 
obras de infraestrutura estão sendo executadas pela 
Construtora Engepav. 
Os investimentos da Prefeitura em pavimentação 
de ruas do Macuco contemplam aproximadamente 
40% das vias do bairro.

Para receber os estudantes, a Se-
cretaria Municipal de Educação 
Ciência e Tecnologia realizou ser-
viços de manutenção em geral, 
limpeza, pintura e implantou novi-
dades na rotina administrativa. Foi 
criado o Dia de Coordenação, dire-
cionado aos professores da Edu-
cação Infantil ao 5º ano. Segundo 
Cecília Martins Siqueira, secretária 
de Educação, os professores fica-
rão quatro dias em sala de aula e 
um dia fora, para planejar e buscar 
novas estratégias de ensino. A pro-
posta é proporcionar um encontro 
de professores de um mesmo ano 
de escolaridade, com o objetivo de 
estudo, planejamento e troca de 
experiências.
“Queremos que este seja mais  um 

A Prefeitura tem realizado grandes intervenções de infraestrutura 
nos bairros, priorizando as ruas sem pavimentação

MAIS RUAS
Nos bairros Nossa Senhora das Graças e Ana Mala-
quias, as ruas Joaquim Martins e Contagem foram 
pavimentadas, sendo que nesta última, o serviço foi 
executado com recursos próprios da Prefeitura. As 
ruas Rubi e Ana Malaquias Ferreira, localizadas no 
bairro Nossa Senhora das Graças (antigo Cirilo), in-
tegram o conjunto de vias asfaltadas.

Elianice Prado,
46 anos, costureira.
“Nós não acreditávamos mais que 
este momento chegaria. Há 20 anos 
estavam prometendo asfaltar nossa 
rua. Quando tínhamos que sair de 
casa em períodos chuvosos, colo-
cávamos sacolas nos pés. Sem falar 
que ônibus não tinha condição de 
subir aqui porque era muito barro. 
Agora, estamos satisfeitos. Era um 
sonho antigo e foi realizado”. 

Larissa Karen Freitas,
18 anos
“Sofríamos muito com a poeira e 
quando chovia, a rua virava um 
lamaçal. Esperamos por esse mo-
mento há muitos anos. Ver nossa rua 
asfaltada é motivo de alegria para 
todos aqui.” 

Timóteo conquistou o 1º lugar do IDEB 
no Ensino Fundamental do Vale do Aço

Volta às aulas com os melhores índices
ano de muito aprendizado e óti-
mas experiências para os alunos 
e também para os professores”, co-
menta Cecília Siqueira.
Os sete mil alunos da rede muni-
cipal de ensino de Timóteo, entre 
educação infantil, ensino funda-
mental e educação de jovens e 
adultos, voltaram às aulas no dia 2 
de fevereiro.
Timóteo ficou com a melhor colo-
cação dentre as cidades do Vale do 
Aço, no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), supe-
rando as metas estabelecidas pelo 
Ministério da Educação. Chegou a 
5.8 nos anos iniciais e 4.9 nos anos 
finais, quando as metas definidas 
para o Brasil foram de 5.2 e 4.8 res-
pectivamente.
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Ruas mais limpas
O Serviço de Limpeza Urbana da Secretaria de Obras, 
Habitação e Defesa Civil de Timóteo ganhou mais um 
aliado na conservação das vias públicas com a contra-
tação de equipamento de varrição mecanizada. Desde 
novembro do ano passado, o município conta com o 
trabalho de um veículo que possui escovas frontais e 
laterais, associadas a um sistema com alto poder de 
sucção que armazena os resíduos enquanto executa a 
limpeza dos logradouros.
O sistema mecanizado agiliza o trabalho de limpeza e 
complementa a varrição manual. É mais um benefício 
para a população.

Distrito de Cachoeira do Vale tem 
Unidade de Saúde revitalizada

O prefeito Keisson Drumond entregou à comunidade da regio-
nal Oeste, no dia 26, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Dis-
trito de Cachoeira do Vale totalmente reformada. Localizada na 
rua Bahia, a UBS Rosa Basílio recebeu pisos de granito, consul-
tórios com ar condicionado, ventiladores, banheiros adaptados 
para cadeirantes, laboratório para coleta de sangue, mobiliário 
novo e reativou o consultório odontológico. As portas da uni-
dade foram trocadas, paredes receberam revestimento e pin-
tura nova e o telhado foi reformado. Uma revisão completa da 
rede elétrica possibilitou a aquisição de novos computadores. 
A obra recebeu recursos do Governo Federal de R$ 157 mil e 
contrapartida do município de R$ 39 mil.
A UBS Rosa Basílio recebe cerca de 70 pacientes por dia para 

consultas médicas, além dos atendimentos ambulatoriais. São 
três equipes do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
no atendimento da população do Distrito de Cachoeira do 
Vale, Santa Rita, Petrópolis e Grota dos Vieiras.
Durante a cerimônia, o Prefeito enfatizou que “Cachoeira 
do Vale é um distrito que merece um posto de saúde de 
qualidade e graças a Deus agora podemos nos orgulhar 
desta realização”. Ele acrescentou que esta é mais uma 
importante obra para a área de saúde, bem como a refor-
ma das UBS João XXII, Quitandinha, Timotinho e Alegre. 
Uma das prioridades do governo, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), que está sendo construída no bairro 
Primavera, já está na segunda lage.

A UBS Rosa Basílio recebe cerca de 70 pacien-
tes por dia para consultas médicas, além dos 
atendimentos ambulatoriais. São três equipes 
do programa Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) no atendimento da população do distrito 
de Cachoeira do Vale, Santa Rita, Petrópolis e 
Grota dos Vieiras.

O município de Timóteo conta, desde o dia 1º de ja-
neiro, com o sistema de integração do transporte co-
letivo. As pessoas que precisam se deslocar entre os 
bairros da cidade pagarão somente uma tarifa pela 
viagem.
As modificações têm por objetivo melhorar a fluidez 
no trânsito, principalmente no Centro Norte e, ainda, 
o benefício social da economia de pagar apenas uma 
passagem.
O terminal de integração funciona de 4h50 até 0h30 
no terminal rodoviário e conta com catracas eletrôni-
cas, bem como rampas para acesso, guichê de aten-
dimento com sistema de bilhetagem eletrônica e 
pessoas responsáveis pela orientação dos embarques.
A integração é feita da seguinte maneira: a pessoa 
embarca no ônibus do seu bairro, desce no terminal 
de integração e pode embarcar, pela porta traseira, no 
ônibus que seguirá para outro local, sem pagar nova 
tarifa. As principais modificações foram feitas nas li-
nhas que iam de bairros a bairros; agora todas serão 
integradas, inclusive as linhas circulares. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone 3849-3229. 
Os novos horários dos ônibus encontram-se disponí-
veis no site www.autotransnet.com.br.

Integração do transporte coletivo evita o 
pagamento de duas tarifas

Antonio Ferreira,
81 anos.
“Estou feliz com a reforma do prédio. Ficou mais organizado, mais 
bonito. Excelente. Não tenho do que reclamar, estão de parabéns”. 

Priscila Tomás,
30 anos, moradora do Recando Verde.
Facilitou demais para nós. É uma economia mui-
to grande.” 

Maria José de Oliveira,
40 anos, moradora do Macuco.
Está sendo ótimo para mim este sistema de inte-
gração. Sou diarista, chego a pegar 4 ônibus por 
dia. Ajudou bastante, porque a economia finan-
ceira é grande”.

A limpeza é realizada de segunda a sexta-feira, no 
período noturno, a partir das 23h, ocasião em que o 
tráfego e o estacionamento de veículos é reduzido.
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Revitalização de praças

O prefeito de Timóteo, Keisson Drumond,  
e lideranças políticas da região do Vale do 
Aço estiveram com o secretário de Estado 
da Saúde de Minas Gerais, Fausto Pereira 
dos Santos, em 22 de janeiro , para discu-
tir a crise anunciada pela Fundação São 
Camilo, mantenedora do antigo Hospital 
e Maternidade Vital Brazil, de Timóteo. A 
instituição ameaçou cortar os atendimen-
tos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 
alegando déficit operacional. 
Após o encontro, a Secretaria de Estado 
da Saúde encaminhou um ofício ao Hos-
pital São Camilo, em Timóteo, solicitando 
a prorrogação para 30 dias da suspensão 
de atendimentos ao SUS, prevista inicial-
mente para o dia 27 de janeiro.
O prazo foi estendido para 26 de fevereiro 
de 2015. Durante os trinta dias, o Estado 
fará uma auditoria na unidade de Timó-
teo para rever o contrato com o São Ca-
milo, via SUS.
O Estado pretende realizar um encontro 
de contas para verificar possíveis prejuí-
zos. “Por se tratar de instituição filantró-
pica, ele é obrigado a atender no mínimo 
60% dos pacientes pelo Sistema Único de 
Saúde”, frisou Keisson. A renovação do 

QUITANDINHA - A obra de reforma 
da Praça Alcina Maria dos Santos, no 
bairro Quitandinha, está quase con-
cluída. Foram feitas reformas do piso, 
dos bancos e plantio de grama numa 
área total de 360 m2. A praça é um dos 
principais equipamentos de lazer e 
convivência social das comunidades do 
Quitandinha e Cruzeirinho.
A verba para esta reforma é de emen-
da parlamentar do deputado Celinho 
do Sinttrocel em parceria com a PMT, 
e totaliza R$ 63 mil. O município inves-
te na melhoria dos espaços de lazer da 
cidade.

VILA DOS TÉCNICOS - A Prefeitura de Ti-
móteo apresentou projeto de reforma da 
Praça da Vila dos Técnicos no último dia 
24 em encontro no gabinete do Prefeito. 
Estiveram presentes à reunião, o presi-
dente da Associação de Moradores da 
Vila dos Técnicos, José Maria de Araújo, 
e técnicos da Secretaria de Planejamen-
to. O projeto, que levou uma semana 
para ser concluído, prevê a construção de 
pista de skate, pista de caminhada, aca-
demia de ginástica ao ar livre, reforma da 
quadra e playground para crianças, que 
deverão ser aprovados pela comunidade 
em reunião que acontecerá em breve.

convênio com o hospital vai depender 
do resultado da auditoria, o que definirá 
a responsabilidade de cada um.
O hospital atende moradores de Antônio 
Dias; Coronel Fabriciano; Córrego Novo; 
Dionísio; Timóteo; Jaguaraçu; Marliéria e 
Pingo D’Água. 
Um levantamento apresentado pela São 
Camilo em audiência na Câmara de Ti-
móteo, no fim de outubro de 2014, con-
firmou que, entre os pacientes, 50% são 
moradores de Timóteo, 33% de Coronel 
Fabriciano, e 17% dos demais municípios. 
Na ocasião, os gastos com atendimento 
de urgências e emergências  ficavam em 
torno de R$ 749 mil por mês. Como a re-
ceita é de R$ 531 mil, é gerado um déficit 
mensal no valor de R$ 218 mil.
Até setembro do ano passado, dos mu-
nicípios atendidos pelo hospital, apenas 
Timóteo repassava verba por meio de 
convênio. A situação levou à suspensão 
do recurso em setembro. O Ministério 
Público fez mediação entre os oito muni-
cípios atendidos no fim do ano passado, 
calculando um valor de contribuição  para  
cada município, com base na população 
atendida de cada cidade.

Nova sede do INSS será 
inaugurada em breve

A nova sede do Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) em Timóteo 
já exibe sua imponência no Centro 
Norte com estrutura moderna e con-
fortável, investimentos de aproxima-
damente R$ 1,8 milhão.  Segundo 

o gerente regional do INSS, Harvey 
Ramon Barros, faltam apenas alguns 
detalhes no acabamento, como pla-
cas de sinalização interna dos setores, 
grade externa e a ligação da energia 
pela Cemig. “A inauguração oficial 
está prevista para o mês de março”, 
adianta Ramon Barros. O mobiliário 
que vai compor os ambientes já está 
quase todo montado, bem como o 
sistema de ar condicionado central, 
incluindo sinalização para deficientes 
visuais nos corredores de acesso.
O prefeito Keisson Drumond e o se-
cretário de Obras,  Galba Gomes, que 
visitaram o novo prédio no último dia 
15, ressaltaram a importância de uma 
obra deste gabarito no centro da ci-
dade. O centro Norte ficou ainda mais 
valorizado, formando um complexo 
junto ao novo prédio do Cefet e do 
Terminal Rodoviário.

Recursos viabilizam projeto de drenagem 
urbana sustentável - Fundos de Vale

A Prefeitura de Timóteo obteve a aprova-
ção de recursos financeiros no valor de R$ 
1.584.915,28 do Orçamento Geral da União 
para a elaboração do Projeto Básico e Exe-
cutivo de engenharia para drenagem urba-
na sustentável, conhecido como tratamento 
de Fundos de Vale, conforme publicação da 
portaria n° 740 de 27 de novembro de 2014. 
A verba é oriunda do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC 2.
O prefeito municipal de Timóteo Keisson 
Drumond solicitou e conseguiu da presiden-
te Dilma Rousseff a aprovação dos valores 
necessários para o desenvolvimento do pro-
jeto técnico. Essa conquista é o resultado do 
empenho pessoal do prefeito e sua equipe 
técnica de governo na busca da melhoria da 
qualidade de vida da população da cidade.

Com o crescimento do município, as aten-
ções se voltam para as questões relativas 
à mobilidade urbana adequada. O objetivo 
é que todos os segmentos da população, 
como crianças, jovens, adultos e idosos te-
nham acessibilidade e mobilidade dentro do 
espaço urbano com segurança e conforto.
“Esse projeto vai mudar a “cara” da cidade, 
com novas vias para o transporte coletivo 
e ligações entre os bairros”, frisa o prefei-
to Keisson Drumond. Locais que hoje são 
utilizadas indevidamente como depósitos 
de lixo e de entulhos serão transformados 
em áreas de lazer e de proteção ambien-
tal. Também está prevista a construção da 
avenida sanitária, criando um novo eixo 
para o transporte coletivo e novos acessos 
aos bairros.

As obras de construção da Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) do Centro Sul conti-
nuam avançando. Cerca de 35% da obra 
está concluída. A UBS está localizada na 
Rua Polônia, no bairro Ana Rita, e será re-
ferência para os moradores da regional.
A UBS tem 720 metros quadrados de 
área construída, e vai oferecer serviços 
básicos de clínica médica, atendimen-
to ambulatorial e especialidades como 

UBS do Centro Sul
em construção

ginecologia, odontologia e apoio para 
epidemiologia, além de espaços para 
treinamento, salas de vacinação e cura-
tivos e atendimento multiprofissional. 
Além disso, disponibilizará três equipes 
de Estratégia Saúde da Família (ESF) 
para atendimento aos bairros da Regio-
nal Sul. O investimento, em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde, é de R$ 
1,34 milhão.

Timóteo mobiliza lideranças regionais 
para buscar solução aos atendimentos

do SUS no Hospital Vital Brazil
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O estacionamento rotativo Faixa Azul em 
Timóteo voltou a funcionar na primeira 
semana de dezembro. O Faixa Azul dispo-
nibiliza 500 vagas no Centro Norte.
O funcionamento é nos moldes conven-
cionais, com a presença de 20 monitores 
para controlar as vagas e pagamentos. O 
sistema rotativo funciona no horário de 
7h30 às 18h, de segunda a sexta, e no ho-
rário de 7h30 às 13h aos sábados. O valor 
cobrado é de R$ 1,50 por hora. O limite 

A Secretaria de Obras e Serviços Urba-
nos de Timóteo reiniciou a operação 
tapa-buracos na segunda quinzena de 
janeiro. Segundo Galba Gomes, secre-
tário de Obras, por determinação do 
Prefeito Keisson Drumond, todas as ruas 
do município deverão estar inseridas no 

Usina de Asfalto agiliza 
operação tapa-buracos

Faixa azul retoma 
atividades no centro

máximo de permanência na vaga é de 2h.
O serviço é administrado pelo Instituto 
Maçônico de Gestão de Projetos Sociais 
de Timóteo (IMAG), que já comandou o 
sistema em anos anteriores, em parceria 
com a administração municipal. Além de 
oferecer maior comodidade aos conduto-
res para estacionar, o Faixa Azul atende a 
uma solicitação dos comerciantes da ci-
dade quanto à necessidade de aumentar 
o fluxo de clientes no comércio local.

Bombeiros já atenderam
cerca de 270 ocorrências

O 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais (CBM), instalado em Timó-
teo desde 22 de novembro, tem registrado 
média de quatro (4) ocorrências por dia. O 
que representa de novembro de 2014 até 
janeiro de 2015, aproximadamente 270 
chamados só no município. 
De acordo com o 10 sargento Correia, sub-
comandante do 5º Pelotão do CBM, quan-
do o número de ocorrências ultrapassa a 
capacidade de atendimentos, é solicitado 
apoio do Corpo de Bombeiros de Coronel 
Fabriciano e de Ipatinga. Nos casos de aten-
dimento hospitalar às vítimas socorridas, o 
apoio vem da Unidade de Pronto Atendi-
mento João Otávio do bairro Olaria. 
“A maioria das ocorrências tem sido in-
cêndios florestais, pelo fato de Timóteo 
ser coberto por uma grande área verde. O 
tempo seco também aumenta o número 
de chamados. Temos registros de acidentes 
de trânsito, afogamentos, queda de altura 
no local de trabalho e presença de animais 
silvestres e peçonhentos em residências”, 
cita o sargento Correia.
Há muito tempo a comunidade aguarda a 
vinda de uma unidade do Corpo de Bom-
beiros.  O efetivo da unidade de Timóteo 
conta com 30 bombeiros militares, além do 
comandante, tenente Joel Faria Mafra Jú-
nior. O convênio da corporação com a Pre-
feitura de Timóteo contou com apoio do 
deputado estadual Celinho do Sinttrocel, 

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) 
chama a atenção para os incêndios pro-
vocados que constituem crime contra a 
fauna e a flora. A pessoa que for pega 
colocando fogo será responsabilizada 
conforme a Lei Estadual 10.312/1990. 
O 5º Pelotão de CBM de Timóteo realiza 
palestras sobre prevenção e formação 
de brigadas de incêndio para empresas 
da região. 

Câmara Municipal, forúm de entidades do 
município e CONSEP. A unidade que funcio-
na à Avenida Acesita, 617, no bairro Olaria, 
atende pelo número (31) 3847-7726 ou 193.

Assistência Social recebe 
mobiliário e computadores novos

A Secretaria de Assistência Social de Timó-
teo recebeu equipamentos e mobiliários 
novos para compor os centros de referên-
cia da Assistência Social (CRAS) e Especiali-
zado de Assistência Social (CREAS), no últi-
mo dia 5 de fevereiro. Estes equipamentos 
foram adquiridos com recursos do governo 
federal, orçados em R$ 189 mil. São mesas, 
cadeiras, arquivos, armários, fogão, geladei-
ra e computadores que serão distribuídos 
entre os seis CRAS e CREAS. 

Em 2014, a Secretaria investiu mais de 
R$260 mil na adequação da estrutura e 
no reordenamento dos serviços. Foram 
adquiridos materiais, equipamentos, mo-
biliários e um automóvel Fiat Palio que é 
utilizado no acompanhamento das famí-
lias cadastradas no Programa Bolsa Famí-
lia no município.  “A estrutura adequada 
influencia na qualidade dos serviços ofer-
tados”, declara a secretária de Assistência 
Social, Patrícia Nunes Silva Elias.

cronograma de trabalho do tapa-bura-
cos. O secretário informou os locais onde 
a operação já passou: todo o Centro Sul, 
incluindo a Alameda 31 de Outubro, os 
bairros John Kennedy, Quitandinha e 
Cruzeirinho, locais onde tem sido utiliza-
da a Usina de Asfalto.
A Usina de Asfalto, usada na recupera-
ção de ruas, gera economia e agiliza as 
operações do tapa-buracos produzin-
do até 30 toneladas de massa asfáltica 
por dia, o que representa cerca de 750 
metros quadrados de cobertura. O equi-
pamento, que produz asfalto do tipo Pré 
Misturado a Frio (PMF), é manuseado 
pelos próprios funcionários do setor que 
receberam treinamento. 
De acordo com Galba Gomes, a previsão 
para término da operação tapa-buracos 
é de 30 dias com sol.

Prefeitura de Timóteo amplia a 
luta contra o câncer de mama

A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida 
de Timóteo atingiu o total de 1800 exames 
realizados pela Unidade Móvel de Mamo-
grafia. As mulheres na faixa etária de 50 a 69 
anos fizeram os exames dentro da unidade 
móvel que esteve localizada na Praça 29 de 
Abril, em frente à Unidade Básica de Saúde 
do Centro Sul, durante o mês de janeiro.
 O Secretário de Saúde, Ricardo Martins, 
lembrou a importância de fazer a prevenção 
contra o câncer de mama. “As mulheres de 
Timóteo tiveram o acesso facilitado ao exa-
me de mamografia no mês de janeiro gra-
ças a uma ação conjunta da Prefeitura com a 

Secretaria de Estado da Saúde e a Organiza-
ção Não Governamental (ONG) “Amigos do 
Peito”. Os primeiros 200 exames que foram 
realizados já têm resultado. Havendo sinais 
de tumoração, a paciente será encaminha-
da a um serviço de referência do SUS para 
tratamento.

IDENTIFICAÇÃO PRECOCE
A mamografia é capaz de identificar preco-
cemente lesões mamárias de tamanho mí-
nimo, possibilitando um tratamento menos 
agressivo e um melhor prognóstico quanto 
à cura.


