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MODERNA CRECHE MUNICIPAL 
ENTRA EM FUNCIONAMENTO NO 
BAIRRO LIMOEIRO

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO MELHORA ACESSO 
EM VÁRIAS RUAS DE TIMÓTEO

PREFEITURA EM MOVIMENTO

PÁG 03

PÁG 06

PÁG 08

A estátua de bronze do poeta mineiro Carlos Drummond de 
Andrade foi restaurada e devolvida ao seu lugar de origem, 
em frente à Biblioteca Pública Municipal Raquel Pacífico 
Drumond, no Timirim. 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do 
programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
participaram da primeira atividade do Calendário 
de Educação Permanente de Saúde, desenvolvido 
pela Secretaria de Saúde.  

A feira livre do Timirim, em Timóteo, passa a 
receber a Tenda da Saúde, projeto de cunho 
educativo que amplia informações sobre as 
diversas campanhas desenvolvidas pela Secretaria 
de Saúde. 

Quem utiliza o Terminal Rodoiviário de Timóteo 
passou a contar com serviços de  internet gratuita 
por meio  do programa Timóteo Digital. As 
cadeiras foram substituídas e os banheiros estão 
sendo reformados.

Biblioteca recebe estátua de 
Carlos Drummond de Andrade 

Projeto trabalha com 
conscientização e 
prevenção de doenças

Prefeitura promove 
melhorias no Terminal 
Rodoviário

Treinamento abre 
calendário de capacitação 
de servidores
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A Administração Municipal de Timóteo 
lançou o programa “Conversa com o 
Prefeito”. A finalidade é aprofundar o 
relacionamento dos moradores com a 
Prefeitura, por meio de um diálogo franco 
e aberto com a equipe de governo.  
 
O primeiro encontro foi feito com os 
moradores do bairro Novo Tempo, na 
regional Sudoeste. Na oportunidade, foram 
apresentadas as ações realizadas, ou em 
andamento, e os projetos e programas 
previstos para aquela comunidade. 
 
O encontro também abriu espaço para 
ouvir as demandas e reclamações dos 
moradores. Entre as principais queixas e 
dúvidas estavam questões relacionadas à 
prestação de serviço nas áreas de Saúde, 
Obras e Educação.

Com o objetivo de facilitar o acesso dos 
moradores aos serviços oferecidos pela 
Prefeitura de Timóteo, foi disponibilizado 
mais um ponto de atendimento. 

O distrito de Cachoeira do Vale foi 
contemplado com um espaço na Avenida 
Belo Horizonte, nº 289, onde presta 
atendimento e serve de acesso a serviços 
essenciais.

Ao concluir o pregão presencial nº 97/2018 
para a licitação pelo menor preço para a 
contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de transportes para 
o fornecimento de veículos, máquinas e 
equipamentos, o Município de Timóteo 
economizou mais de R$ 28 milhões. 

O processo que licitou dois lotes ficou 

em pouco mais de R$ 9,5 milhões. Os 
contratos anteriores, cancelados pela 
atual gestão da PMT, somavam cerca de 
R$ 38 milhões.

A empresa vencedora terá que instalar 
rastreadores nos veículos para a aferição 
de quilometragem e percurso feito 
durante a sua utilização pelo Município.

EXPEDIENTE
Informativo oficial da Prefeitura 
Municipal de Timóteo, produzido pela 
Assessoria de Comunicação da Secretaria 
Municipal de Governo e Comunicação.

Jair Eduardo Ribeiro (Secretário 
Municipal de Governo e Comunicação)

Fernando Alves
Karine Borges
Diego Nielsen
Lúcia Ferreira
Kenya Azevedo Ferreira
Júlio César Nascimento
Letícia Barros (Estagiária)
Lídia dos Santos Silva Fernandes
Oscar Fernández Llorente

SEMPRE EDITORA LTDA 
CNPJ: 26.198.515/0004-84 | Tiragem 30 mil

Telefones da Prefeitura Municipal de Timóteo

Assessoria de Comunicação - 3847-4710 
Contoladoria Geral  - 3847-4754 
Gabinete do Prefeito – 3847-4712
Ouvidoria-Geral – 3847-4780
Procuradoria-Geral – 3847-4704
Secretaria de Administração – 3847-4715
Secretaria de Assistência Social – 3847-7640
Secretaria de Educação – 3847-4763
Secretaria de Fazenda - 3847-4736
Secretaria de Governo – 3847-4602
Secretaria de Obras – 3847-4773
Secretaria de Planejamento - 3847-4751
Secretaria de Saúde -  3847-7632
Praça Cidadã – 3847-4700

A Prefeitura de Timóteo, por meio da 
Coordenadoria de Treinamento, Medicina 
e Segurança do Trabalho da Secretaria 
Municipal de Administração, retomou a 
entrega de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) para os servidores das 
Secretarias de Obras, Saúde, Educação, 
Administração e demais setores.

O repasse dos materiais de proteção 
individual foi retomado em outubro 
após licitação pela atual Administração, 
fato que não ocorria há muitos anos. A 
Coordenadoria também tem realizado 
capacitações e treinamentos constantes 
como forma de conscientizar os servidores 
sobre a importância da prevenção a riscos 
químicos, físicos e biológicos.

Prefeitura descentraliza atendimentos 
Programa discute 
demandas da população 
nos bairros

Timóteo economiza mais de R$ 28 milhões

Município retoma entrega de EPIs

CACHOEIRA DO VALE

ECONOMIA

SEGURANÇA DO TRABALHO
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O termo de fomento nº 001/2019 
assinado entre a Prefeitura de 
Timóteo e a Liga Acesitana de 
Desportos (LAD) vai assegurar a 
realização dos campeonatos de 
futebol nas categorias Sub-12, Sub-
14, Juniores, Amador e Master em 
2019.  

O convênio no valor de R$ 164.996,00 
será usado para a aquisição de 
uniformes, material esportivo e 
pagamento da arbitragem.

 O valor será repassado em cinco 
parcelas e é válido até dezembro 
deste ano. 

Para acompanhar a prestação 
de contas foi constituída uma 
comissão de monitoramento e 
acompanhamento, uma exigência da 
nova legislação do marco regulatório 
do 3º Setor, instituída pela Lei 
13.019/2014.

A posse de 15 diretores e 23 vices 
diretores da rede municipal de ensino de 
Timóteo, no dia 21 de janeiro, consolidou 
o processo eleitoral que indicou 
democraticamente as novas direções das 
escolas.

Realizada na Praça Cidadã, a solenidade  
foi um momento de confraternização da  
comunidade escolar. 

LIMOEIRO Depois de muita 
espera, creche é 
entregue para a 
comunidade 

Palestra e capacitações 
preparam educadores 
para ano letivo de 2019

Convênio com a LAD 
garante campeonatos 
de futebol amador 

Solenidade consolida 
processo de eleição 

Os profissionais da área de Educação de 
Timóteo participaram de uma capacitação 
antes do início das aulas, que neste ano 
começaram em 11 de fevereiro. Foram dois dias 
intensos com discussões, aprendizagem e troca 
de experiências. 

No dia 7, a sede da Igreja Assembleia de Deus, 
no bairro Olaria, foi o local onde os professores, 
diretores e vices receberam as boas-vindas. O 
Seminário de Abertura do Ano teve sequência 
no dia seguinte na Faculdade Única com 
capacitações específicas.

ANO LETIVO
ESPORTE E LAZER

Gostei muito do 
espaço da escola (UMEI 
Prof. Ruimar Bertelli 
Machado) e da rapidez 
com que eu consegui 
matricular o meu filho. 
Inscrevi num dia e logo 

Pra gente é um 
sonho ter essa creche 
aqui no bairro. 
Principalmente 
porque nós 
acompanhamos a 
obra que começou, 

É um sonho 
que se realizou. 
Essa creche levou 
alguns anos pra ser 
construída, mas 
agora, com a graça de 
Deus, ela foi entregue 

DEPOIMENTOS

em seguida ele já começou a estudar. Foi 
muito bom.

Juliana Vieira Ramos, 30 anos, 

moradora do bairro Recanto Verde; mãe 
de Kelyson Victor Vieira Silva Ramos de 1 

ano e 4 meses.

depois parou e agora finalmente foi 
entregue. É uma alegria muito 
grande pra todos nós.  

Damiana Santos da Silva, 28, moradora 
do bairro Limoeiro e mãe de Marimília 
Oliveira da Silva de 3 anos.

para a comunidade da regional Leste. É 
uma grande conquista para os 
moradores. 

Pastora Sandra Pereira Damasceno 

Fonseca, da Igreja Filadélfia do bairro 
Limoeiro.

Selma e Mara (Centro da foto) esposa e 
irmã do prof. Ruimar durante solenidade

Um grande anseio da comunidade do 
bairro Limoeiro se tornou realidade 
com o início do funcionamento da 
Unidade Municipal de Educação 
Infantil (UMEI) Ruimar Bertelli 
Machado. Seis meses após a 
assinatura do contrato, em agosto 
de 2018, a obra foi retomada e 
entregue. 

Licitada em 2011, ela sofreu várias 
interrupções, na maioria das vezes 
por falta de repasses do Governo 
Federal. Somente em setembro 
de 2018, a obra foi reiniciada e 
concluída.  

A creche custou R$ 800 mil e terá 
capacidade para atender 65 crianças 
de 4 meses a 3 anos e 11 meses em 
período integral.

DIRETORES
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A Secretaria de Assistência Social é responsável pelos 
serviços na proteção social dividida em:

Timóteo é o primeiro município mineiro a realizar 
Conferência do Idoso em 2019

Proteção Básica  - Os Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) são responsáveis 
pela organização e oferta dos serviços 
socioassistenciais da Proteção Social Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas 
áreas de vulnerabilidade e risco social. 

Proteção Especial

Média Complexidade - Oferece atendimento 
socioassistencial às famílias e indivíduos que 
se encontram em situação de risco pessoal ou 
social. Ele é feito pelo Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social (CREAS).

Alta Complexidade - Os serviços de proteção 
social especial de alta complexidade são 
aqueles que garantem  a proteção integral, 

como acolhimento institucional. Em Timóteo 
são três entidades: Sodalício Tio Questor 
com capacidade para abrigar 35 idosos;  Lar 
Jesus de Nazaré, com capacidades para 
abrigar 20 crianças e adolescentes e Instituto 
Presbiteriano Êxodo (Ipê), que recebe até 12 
crianças e adolescentes. 

Timóteo realizou a terceira Conferência dos 
Direitos da Pessoa Idosa no dia 14 de março 
e elegeu os delegados que representarão o 
município na Conferência Estadual. Realizado 
no Grêmio Recreativo da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas, o evento teve 
como tema “Os desafios de envelhecer no 
século XXI e o papel das políticas públicas”.

Organizada pelo Conselho Municipal do 
Idoso e a Prefeitura de Timóteo, por meio da 
Secretaria de Assistência Social, a conferência 
contou com a presença de 130 participantes, 
além de lideranças políticas e comunitárias. 
Na abertura do evento, houve a apresentação 
do Grupo de Seresta Grãos de Sonhos, 

do Programa Andanças e, em seguida, 
Palestra Magna proferida pelo médico 
Alysson da Silveira Campos, especialista em 
Terapia Intensiva (UTI) e pós-graduado em 
Administração Hospitalar.

A conferência teve como objetivo contribuir 
para o estabelecimento, consolidação e 
avanços das políticas de proteção e defesa 
dos direitos da pessoa idosa. O encontro 
debateu a formulação das políticas públicas 
voltadas para os idosos, com foco nas 
questões ligadas às áreas de assistência 
social, saúde, previdência, cultura, controle 
social, garantia de direitos e enfrentamento à 
violência contra a pessoa idosa.  

O Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) é o 
pagamento de um salário 
mínimo por mês aos idosos 
com mais de 65 anos ou 
pessoas que tenham alguma 
deficiência, seja ela visual, 
mental, física ou múltipla. É um 
benefício assistencial previsto 
na Lei da Assistência Social 
(LOAS). 

O BPC é um benefício 
individual, não vitalício e 
intransferível que assegura 
a transferência mensal de 1 
Salário Mínimo. Em Timóteo, 
468 idosos e 822 deficientes 
recebem o BPC.

É uma unidade pública da política de 
Assistência Social onde são atendidas 
famílias e pessoas que estão em 
situação de risco social ou tiveram seus 
direitos violados.

Rua Amor Perfeito, 800 - Primavera

Endereço: Seis de Janeiro, 207, Centro 
Norte - 3849 6716 

Assistência Social - Criança e Adolescente 
- Idoso - Pessoa com Deficiência - Mulher 
- Conselho Tutelar

ATUAÇÃO MÚLTIPLA E ABRANGENTE

CONFERÊNCIA DO IDOSO

ENTENDA O BPC
CREAS

CRAS

CONTROLE SOCIAL E 
AÇÕES INTERCONSELHOS

SODALÍCIO TIO QUESTOR

A S S I S T Ê N C I A 
S O C I A L

Nos CRAS são realizados Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para idosos, crianças e adolescentes e o 
Programa de Assistência Integral à Família. 
Também são realizados atendimentos do 
Cadastro Único e Programa Bolsa Família. 

Cada CRAS é composto por uma 
equipe formada por Assistentes Sociais, 
Psicólogos, profissionais como Educadores 
Físicos, Oficineiros, dentre outros.
Timóteo conta com 4 CRAS funcionando 
em 6 equipamentos que atendem cerca 
de 5 mil famílias referenciadas.

3848 2419

3847 7645

3847 8121

3849 3734

3847 7641

3845 3385

Proteção e garantias 
de direitos por meio de 
políticas sociais públicas
5.000 Famílias referenciadas para os 
CRAS

6.391 Famílias inscritas no CADÚNICO 

80 Famílias assistidas pelo PAEFI (Serviço  
de Atendimento Especializado à Família e 
Indivíduos).

1.290 Idosos e pessoas com deficiência  
contemplados com o Benefício de 
Prestação Continuada - BPC. 

A Secretaria de Assistência Social tem 
papel fundamental na articulação das 
políticas sociais públicas em Timóteo.

A pasta possui interface com outras 
importantes áreas do governo como 
a Educação,  Saúde, Previdência e o 
Desenvolvimento Econômico.

Responsável pela gestão de uma série de 
programas que tentam minimizar o risco 
social e garantir dignidade às famílias, a 
Secretaria de Assistência Social também 
desenvolve um papel importante ao 
injetar na economia do município cerca 
de R$ 1 milhão em benefícios.
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O risco do Município ter uma epidemia de 
dengue provocou uma ação governamental 
que mobilizou diversos setores da 
Administração contra os focos do mosquito 
da dengue.

Além do trabalho de rotina das equipes de 
Endemias, foram realizadas mutirões com 
voluntários e servidores nos bairros Macuco, 
alto do Ana Rita e Novo Tempo. 

Divididos por equipes, o pessoal percorreu 
ruas, fazendo busca ativa dentro dos 
domicílios e conscientizando os moradores 
sobre o risco de epidemia. 90% dos focos 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
do bairro Primavera, em Timóteo, que está 
praticamente pronta a edificação, entrou na 
fase de preparação de documentação para a 
licitação e compra de equipamentos médicos 
e mobiliário.

A UPA de Timóteo representa investimentos 
de aproximadamente R$ 2,6 milhões, sendo 
R$ 846 mil contrapartida do Município. A 
unidade é classificada como tipo 2 e contará 
com 12 leitos de observação e capacidade 
para atender até 300 pacientes.

A Secretaria Municipal de Saúde 
realizou mais um mutirão de catarata. 
Trinta e oito pacientes foram 
submetidos ao procedimento em Rio 
Piracicaba, numa iniciativa conjunta 
com a Secretaria de Estado da Saúde e 
o Ministério da Saúde.

Desde que a atual gestão assumiu 
já foram viabilizadas mais de 350 
cirurgias em cinco mutirões realizados 
em oito meses. O processo é 
conduzido por uma equipe técnica 
da Secretaria de Saúde que atua na 
assistência no pré e pós-operatório. 

A Administração também é 
responsável pelo transporte de ida 
e volta e acompanhamento dos 
pacientes ao hospital para a realização 
do procedimento. 

Ação integrada contra a dengue

UPA prepara licitação para compra de 
equipamentos e mobiliário

Mutirões de catarata 
beneficiam mais de 350 
pacientes

Um sentimento de agradecimento e emoção 
marcou a solenidade que entregou no dia 9 
de março aos moradores do bairro Alphaville 
a sede do Programa de Saúde da Família 
(PSF) que leva o nome da pioneira Maria de 
Lourdes Damasceno (in memoriam), a Tia 
Lú, como era carinhosamente conhecida, era 
muito querida pela comunidade. 

O esposo Oswaldo Magno, 61 anos, e os 
filhos Agnes, Taís e Matheus marcaram 
presença na solenidade. “É muito importante 
lembrar a memória e valorizar quem se 
dedicou tanto a essa comunidade. É uma 
satisfação muito grande e uma homenagem 
justa”, citou Oswaldo Magno. Aguardada há 

24 anos (o bairro foi fundado em abril de 
1995), a nova unidade contará com médico, 
enfermeiro, técnico de enfermagem, seis 
Agentes Comunitários em Saúde (ACS), além 
da equipe administrativa para atender a uma 
população de quase 3 mil habitantes.  

O PSF responde pelo atendimento médico 
a mais de 700 famílias, prevenção à saúde, 
pré-natal, consultas para recém-nascidos, 
programa para pacientes com hipertensão e 
diabetes.

Também são feitas pelas ACS visitas 
domiciliares a idosos, acamados, pacientes 
com sequelas de AVC e dificuldades de andar 
e crianças.

Oswaldo Magno e os filhos Agnes, Taís e 
Matheus: Familiares da Tia Lú

Emoção marca inauguração do PSF 
Maria de Lourdes Damasceno 

ALPHAVILLE

MACUCO, ANA RITA E NOVO TEMPO  

PRIMAVERA

MUTIRÃO

DEPOIMENTOS
Sou um dos 
primeiros 

moradores desse 
bairro e também fui 
líder comunitário por 
9 anos. Sei bem o 
que representa essa 
conquista pra nós 
moradores. É excelente, 

pois quando o PSF era no Limoeiro era 
difícil para algumas pessoas se 
deslocarem até lá.

Acho que vai 
facilitar o trabalho 
da equipe (do PSF) 

junto aos moradores. 
Antes eles eram 
atendidos no Limoeiro 
e o espaço era dividido 
com os moradores de 
lá. Com a mudança, a 
equipe do PSF, que já é 

muito boa, vai ter condições de 
desempenhar um trabalho ainda 
melhor.

Sebastião Ferreira de Souza - Lambaré, 
65 anos, aposentado.

Pr. Eduardo dos Santos Torres, 48 anos, 

pastor da Igreja Batista Nacional.

se encontram dentro das residências. Daí 
a necessidade de os moradores dedicarem 
pelo menos 10 minutos por semana para 
identificar e eliminar os focos do mosquito.
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Asfaltamento melhora acesso às ruas 
Peroba e Jequitibá 

Obra de Capela velório em fase final

Prefeitura retoma 
programa habitacional no 
Córrego Caçador

Posto no Terminal 
Rodoviário agiliza 
atendimento à 
comunidade

Timóteo se habilita 
ao ICMS Turístico

As ruas Peroba e Jequitibá, no bairro 
Limoeiro, tiveram as suas obras de 
pavimentação concluídas três meses 
após a assinatura da ordem de serviço 
no fim do mês de novembro. 

A obra foi executada a um valor de R$ 

213.001,84 por meio de um convênio 
com o Ministério das Cidades/Caixa 
Econômica Federal. O documento 
havia sido assinado em 2016, mas as 
intervenções só começaram a sair do 
papel a partir de dezembro de 2018.

A construção da capela velório, uma 
antiga demanda dos moradores de 
Cachoeira do Vale, está com cerca de 
90% da parte estrutural finalizada. 

Os moradores do distrito não dispunham 
de um espaço apropriado para velórios, 

daí a necessidade da construção desse 
equipamento público. 

A obra foi realizada por meio de um 
convênio com o Governo de Estado no 
valor de R$ 126.401,30 e foi executada 
pela Construtora Silva & Lopes. 

O credenciamento do Município 
de Timóteo junto a Agência de 
Desenvolvimento Turístico do 
Circuito Mata Atlântica de Minas 
para participar do Programa de 
Regionalização do Turismo em 2018, 
da Secretaria de Estado de Turismo 
de Minas Gerais, foi uma conquista.

A inclusão do município no 
programa significa que Timóteo terá 
direito a uma parcela dos recursos 
arrecadados pelo ICMS estadual. 
Com isso, a Administração poderá 
estimular a formatação e implantação 
de programas e projetos voltados 
para o desenvolvimento de turismo 
sustentável.

Essa certificação assegura maior 
credibilidade aos projetos turísticos 
a serem desenvolvidos em parceria 
com os entes federativos, entidades e 
iniciativa privada.

Com a finalidade de descentralizar 
a prestação dos serviços e facilitar 
o acesso dos usuários, a Prefeitura 
abriu um Posto de Atendimento 
Tributário no Terminal Rodoviário de 
Timóteo, situado no bairro Centro 
Norte. 

No local, podem ser feitos protocolos, 
negociação de dívidas, emissão 
de 2ª via do IPTU e emissão de 
taxas diversas. O posto funciona de 
segunda a sexta-feira de 12h às 17h.

Depois de muita espera, as 44 
unidades habitacionais no bairro João 
XXIII, na localidade conhecida como 
Córrego do Caçador, foi praticamente 
finalizada. O valor do contrato 
assinado com a Século Engenharia, 
responsável pela obra, foi da ordem 
de R$ 1.107.869,44. 

Embora as casas estejam prontas, 
uma nova determinação do Ministério 
da Economia estabelece que o serviço 
de urbanização seja executado pelo 
Município que a partir de agora, inicia 
uma nova etapa para a busca de 
recursos para viabilizar esses serviços.

CENTRO NORTE

ICMS TURÍSTICO

CACHOEIRA DO VALE

JOÃO XXIII

LIMOEIRO
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Licitação escolhe empresa para fazer obras 
da Rua 128
A Rua 128, bairro Santa Maria, vai receber 
obras de contenção em gabião, aterro 
compactado, obras de drenagem pluvial e 
pavimentação. 

A exemplo do problema ocorrido na 
Avenida Alexandre Torquetti, no Alegre, 
e na Rua Mesquita, no Bela Vista, 
o problema não estava previsto no 
orçamento e por isso precisou que a 
Administração Municipal se desdobrasse 
para obter os recursos e viabilizar os 
serviços. No caso do Santa Maria, parte 
da Rua 128, próximo à rotatória de acesso 

ao bairro, cedeu e foi isolada. Na encosta 
onde o problema ocorreu desembocam 
quatro manilhas de diversos sistemas de 
drenagem pluvial.

Anteriormente, a Administração já havia 
promovido a limpeza para facilitar o acesso 
das equipes que fizeram o serviço de 
desassoreamento de uma das manilhas 
que estava completamente obstruída. Ao 
mesmo tempo foi feito um levantamento 
topográfico e contratada uma empresa de 
engenharia especializada em elaboração 
de projetos técnicos. 

O Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental (APA) Serra de 
Timóteo vai finalmente sair do papel. A 
Copasa, responsável pela contratação 
do plano anunciou a empresa Detzel 
Consultores, do Paraná, para elaborar 
o estudo.

A elaboração do plano atende ao 
Termo de Compromisso nº 180202, 
de 26 de janeiro de 2018, que trata da 
condicionante ambiental como medida 
compensatória referente às obras de 
ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Timóteo. 

O prazo para a execução do Plano 
de Manejo APA Serra de Timóteo 
é 15 meses e a sua produção será 
acompanhada por uma comissão 
supervisora integrada também por 
servidores do Município e do Codema. 

Com o objetivo de organizar os 
serviços administrativos dos cemitérios 
do município, Prefeitura de Timóteo, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Obras, iniciou o recadastramento dos 
títulos de perpetuidade dos jazigos. 

O trabalho começou pelo cemitério 
Jardim da Saudade, no bairro Santa 
Maria. A iniciativa também vai facilitar 
a localização dos jazigos e covas pelas 
famílias. O recadastramento é um 
serviço gratuito e se estende até 30 de 
junho. 

Município recadastra 
títulos de áreas 
adquiridas em cemitério

Plano de Manejo da 
APA Serra de Timóteo

SANTA MARIA SÃO JOSÉ

MEIO AMBIENTE

Um mês antes do prazo programado, a obra 
de drenagem profunda da Avenida Alexandre 
Torquetti, próximo à rotatória do bairro 
Alegre, foi entregue para a comunidade. 

A obra, orçada em cerca de R$ 500 mil 
foi executada com recursos próprios da 
Prefeitura de Timóteo. 
 
O serviço foi concentrado na limpeza 
de um buraco de cerca de 5 metros de 
profundidade, que cedeu com a chuva e por 

causa de uma construção irregular.  
 
No local foi executada a escavação do trecho 
de aproximadamente 10 metros da via; 
desobstrução e limpeza das margens do 
córrego Alegre; estabilização de uma adutora 
da Copasa; remoção de dois postes pela 
Cemig; recuperação de talude com rip-rap; 
substituição de tubulão Armco por aduelas de 
concreto; recomposição asfáltica; instalação 
de meio-fio; reconstrução de passeio e 
ciclovia.

Obra na Avenida Alexandre Torquetti é 
finalizada antes do prazo programado 

ALEGRE 

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO 
- A empresa ARS Serviços de 
Pavimentação venceu o certame 
nº. 006/2019, com o menor preço 
global, no valor R$ 366.821,92 para 
realizar serviços de infraestrutura e 
pavimentação da avenida São João, 
no bairro São José.  



Programa Timóteo Digital leva internet 
gratuita para espaços públicos
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Licitação promovida pela Prefeitura de 
Timóteo definiu a empresa ARS Serviços 
como a responsável pela execução de 
serviços de asfaltamento de dez ruas no 
bairro Alvorada. 

As vias estão pavimentadas com 
paralelepípedo e, depois de limpas e 
niveladas, receberão camadas de asfalto. A 
proposta vencedora foi de R$ 452.761,76. 

O prazo para a execução dos serviços 

é de sete meses a contar da assinatura 
da ordem de serviço. Após a licitação, o 
processo foi remetido para a CEF para 
análise e posterior liberação para início das 
obras. 

As ruas beneficiadas são as seguintes: 
Rio Tocantins, Treze, São Paulo, Rio 
Manhuaçu, Rio Piracicaba, Rio Santo 
Antônio, Paraná, Rio Negro, Sergipe e Rio 
de Janeiro.

A Rua Alpercata, no bairro Ana 
Malaquias, começou a receber obras 
de drenagem e, posteriormente, será 
asfaltada. Atualmente, cerca de 40% 
dos serviços de drenagem já foram 
executados.

A intervenção faz parte de um pacote 
no valor de R$ 493.100,00 e contempla 
também as Ruas 140, 141 e 147, no 
bairro Eldorado. A previsão é de que 
assim que a Rua Alpercata entrar na fase 
de asfaltamento, a empreiteira comece a 
trabalhar nas vias do bairro Eldorado.

ALVORADA

ANA MALAQUIAS

Dez ruas serão asfaltadas na Regional 
Sudoeste

Cerimônia devolve estátua restaurada de 
Carlos Drummond de Andrade 

Rua Alpercata 
recebe obras de 
drenagem 

A Biblioteca Pública Municipal Raquel 
Pacífico Drumond, em Timóteo, recebeu 
de volta a estátua do poeta mineiro Carlos 
Drummond de Andrade, que ornamentava 
o hall de entrada daquele espaço público. 

A escultura de bronze, em tamanho 
natural, foi alvo de vândalos e teve 
uma das pernas arrancadas. A peça foi 
restaurada pela artista plástica Ângela 
Athaíde. 

A reinstalação da escultura tem um 
simbolismo cultural que reafirma o 
compromisso com a preservação da 
memória de um dos principais escritores 
brasileiros. 

A disponibilidade de internet gratuita de 
alta velocidade para os moradores tem se 
tornado realidade por meio do Programa 
Timóteo Digital.  
 
A iniciativa tem como objetivo dar 
acesso à rede mundial de computadores 
por meio sinal de Wi-Fi nas principais 
praças e espaços públicos do município. 

Os links são de mais de 100 megabytes 
disponibilizados por meio de fibra ótica.  
 
Já contam com o acesso a internet 
liberada o Terminal Rodoviário de 
Timóteo e a Praça 1º de Maio, no Centro 
Norte; a Feira Livre do bairro Timirim; a 
Praça 29 de Abril, no Centro Sul; a Praça 
do Olaria e a Praça do Coliseu.

Obra na Rua Mesquita 
se depara com bloco 
de concreto de mais 
de 5 toneladas
O desaterro irregular feito por um 
morador na Rua Mesquita, no bairro Bela 
Vista, provocou a queda de um muro 
de arrimo e a interdição da via para o 
tráfego de veículos. A obra está sob a 
responsabilidade da Construtora Silva 
Lopes e foi orçada em R$ 142 mil. 

O projeto técnico incluiu também um 
diagnóstico e a sondagem do terreno 
a um custo de R$ 10,7 mil. O serviço 
compreende a construção de um muro de 
arrimo de 4,65 metros de altura por 15 
metros de largura. 

No decorrer da obra, a empreiteira se 
deparou com um problema inesperado: 
o muro de arrimo que caiu, pesando 
aproximadamente 5 toneladas, atrapalhou 
o andamento dos serviços. 

Com o período chuvoso, os cuidados 
tiveram que ser redobrados já que existia 
o risco de desmoronamento. A solução 
era esperar o tempo firmar, demolir e 
remover o bloco do canteiro de obras para, 
posteriormente, iniciar a construção de um 
novo muro de arrimo.

BELA VISTA 


