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EFICIÊNCIA E PADRÃO DE 
QUALIDADE SE TORNAM 

DIFERENCIAIS EM OBRAS
DA PREFEITURA 

O sonho de ver a UPA 24h de Timóteo 
entregue à população avançou mais 
uma etapa com a chegada dos primeiros 
equipamentos médicos e mobiliário 
administrativo. Foram entregues Raio-X, 
macas, oxímetros, computadores, 
entre outros bens essenciais para o 
funcionamento da unidade.

Com a finalidade de aprimorar os serviços 
prestados às pessoas idosas, o Município 
de Timóteo instituiu o Projeto BelaIdade. 
A proposta prevê a realização de 37 
workshops ministrados pelo Senac para 
capacitar 720 pessoas, entre profissionais 
e membros da comunidade, com temas 
variados.

A Prefeitura de Timóteo lança no mês de 
outubro o Programa “LED nos Bairros” 
que vai substituir todo o sistema de 
iluminação pública por luminárias mais 
modernas. Além de gerar economia aos 
cofres públicos, a medida vai ampliar a 
sensação de segurança nas comunidades 
de Timóteo.

Projeto BelaIdade  qualifica 
atenção às pessoas idosas

Programa inova no sistema 
de iluminação pública

UPA recebe primeiros 
equipamentos

PÁG 3 PÁG 6

A conclusão da obra de contenção da 
Avenida Dr. Tadeu Damásio dos Reis (Antiga 

Rua 128), em um terreno particular no bairro 
Santa Maria, cumpriu à risca o cronograma 
para a sua execução emergencial. Trata-se 

de um serviço de grande relevância pela 
sua complexidade e por estar em um ponto 

estratégico de acesso a vários bairros da 
cidade e que ameaçava ceder levando junto 

parte da pista de rolamento.

O problema era antigo no local, que reúne 
várias redes de drenagem pluvial. Graças 
a um projeto de engenharia bem feito e 

dos investimentos da ordem de R$ 160 mil 
com recursos próprios do Município, a obra 

foi concluída com excelência e padrão de 
qualidade.
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Com o objetivo de promover a 
capacitação, treinamento e qualificação 
de servidores públicos, a Prefeitura 
de Timóteo, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, implantou a 
Escola de Governo e Gestão de Timóteo. 
Entre os objetivos da iniciativa estão 
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Gabinete do Prefeito – 3847-4712
Subsecretaria de Comunicação– 3847-4720
Corregedoria-Geral - 3847-4754 
Ouvidoria-Geral – 3847-4780
Procuradoria-Geral – 3847-4704
Secretaria de Administração – 3847-4715
Secretaria de Assistência Social – 3847-7640
Secretaria de Des. Econômico – 3847-4708
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

Os moradores de Timóteo interessados 
em solicitar a isenção e/ou redução do 
Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) 
para os anos de 2020 e 2021 devem ficar 
atentos ao prazo final: 13 de dezembro.

Aposentados (as), pensionistas e viúvos 
(as); desempregados (as); e pessoas cuja 
renda não ultrapasse a um salário mínimo 
e que estejam inscritas no CadÚnico 

podem requerer o benefício desde que se 
enquadrem nos critérios da lei. 

No caso de idosos, cadeirantes, pessoas 
acamadas ou com dificuldade de 
locomoção a solicitação pode ser feita por 
um representante com uma procuração 
simples (pode ser escrita de próprio 
punho) e uma cópia de um documento 
com foto do titular do imóvel.

PMT INOVA NA CAPACITAÇÃO PERMANENTE 
DE SERVIDORES PÚBLICOS

Prazo para pedido de isenção e/ou redução
do IPTU vai até 13 de dezembro

ESCOLA DE GOVERNO

IPTU

Para assegurar maior dinâmica ao setor 
educacional de Timóteo, a estrutura 
administrativa, pedagógica e de 
assistência ao educando da Secretaria de 
Educação foi centralizada em um imóvel 
próprio na Alameda 31 de Outubro, ao 
lado do Ginásio Poliesportivo Iorque 
José Martins, no bairro Centro Norte. 
Essa mudança facilita o acesso para o 
atendimento ao público e aos servidores, 
além de garantir economia aos cofres 
públicos.

Mudança de Secretaria 
garante maior 
dinâmica e economia 
aos cofre públicos  

EDUCAÇÃO

a melhoria da qualidade da prestação 
de serviços públicos à população, o 
aperfeiçoamento dos servidores municipais 
por meio de cursos e capacitações, a 
formação dos servidores como agentes 
de mudança da cultura organizacional do 
serviço público, entre outros.

Telefones da Prefeitura 
Municipal de Timóteo
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PRIMAVERA

SAÚDE DA FAMÍLIA

UPA recebe primeiros equipamentos
e mobiliário administrativo

Bairros Timotinho, Alvorada 
e Bromélias passam a contar 
com uma equipe exclusiva

Conselho aprova revisão do
Protocolo de Enfermagem

O dia 11 de setembro marcou um novo 
capítulo na tão sonhada Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do bairro Primavera. 
Nesse dia, chegou ao Município a primeira 
remessa de equipamentos médicos e 
mobiliário administrativo, doados pelo 
Governo do Estado. 

Após gestões da Secretaria Municipal de 
Saúde e Qualidade de Vida, a Secretaria 
de Estado de Saúde encaminhou aparelho 
de Raio-X, processadores, oxímetros, 
termômetros, macas, suportes para soro, 
mesas, cadeiras, TV´s, equipamentos 
de informática, entre outros bens. Os 
equipamentos representam um valor de 
R$ 300 mil, ou seja, cerca de um terço do 

A população dos bairros Timotinho, 
Alvorada e Bromélias ganhou o reforço 
de uma equipe do Programa Saúde da 
Família (PSF). A unidade funciona no 
Centro de Especialidades Raimundo Alves 
de Carvalho (Avenida Ana Moura, nº 500) 
e é responsável pelo atendimento de uma 
população de aproximadamente cinco mil 
moradores.

Com isso, o Município passa a contar com 
17 equipes de PSF. A equipe do Programa 

O Protocolo de Enfermagem na Atenção 
Primária à Saúde foi revisado no Município 
de Timóteo, seguindo orientação da 
Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB). 

O documento, que detalha todas as 
operações necessárias para a realização 
de procedimentos por esses profissionais, 
foi aprovado dia 11 de setembro pelo 
Conselho Municipal de Saúde. Ele é 

RAIO-X
Parceria garante 
mutirão com 
centenas de 
procedimentos na 
área de saúde

Através de uma parceria com o 
Município de Ipatinga e com a Fundação 
São Francisco Xavier, a Administração 
Municipal de Timóteo realizou no mês 
de agosto um mutirão de exames de 
Raio-X. 

O objetivo da iniciativa foi o de priorizar 
a realização de 400 exames, de um 
total de 700 procedimentos diversos, 
normalizando assim o fluxo de usuários 
com essa prescrição médica.

no Timotinho é formada por uma médica 
generalista, uma enfermeira, uma 
técnica em Enfermagem e seis Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS).

imprescindível para a execução das ações 
e tarefas nas quais a enfermagem está 
envolvida.

Em outras palavras, o protocolo é uma 
padronização dos procedimentos feitos 
pela equipe de enfermagem como 
prescrição de medicamentos e exames 
previstos no PNAB e que conta com o 
endosso do Ministério da Saúde e do 
Conselho Federal de Enfermagem.

Os usuários do sistema de saúde de 
Timóteo têm à disposição um novo 
micro-ônibus para o transporte de 
pacientes atendidos pelo serviço de 
TFD (Tratamento Fora do Domícilio). 

Doado pelo Governo de Minas, por 
meio do Consaúde, o micro-ônibus é 
dotado de ar-condicionado e elevador 
para cadeirantes ou pessoas com 
dificuldade de mobilidade, possuindo 
25 lugares. 

Timóteo passa a 
contar com mais 
micro-ônibus para 
atender a área de 
saúde

material necessário para a unidade
começar a funcionar.

A boa nova foi comemorada por dois 
membros do Conselho Municipal de 
Saúde, representantes dos usuários 
dos serviços de saúde: João Amâncio 
Gomes e Haroldo Marcelo Givisiez, que 
acompanharam a entrega do itens. “Prá 
nós que representamos a comunidade é 
muito importante esse momento, pois é 
um sonho ver a UPA do bairro Primavera 
funcionando”, disse João Amâncio. “É 
realmente um dia histórico, especialmente 
porque vi descarregar um aparelho de 
Raio-X, cuja demanda em nossa cidade é 
muito alta”, explicou Haroldo.

Venha conhecer o

Ressocializar indivíduos privados de liberdade.
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SÃO JOSÉ
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Secretaria passa a funcionar em novo endereço

Município recebe certificação do 
Ministério do Turismo 

Com a finalidade de propiciar um melhor 
ambiente de trabalho para a promoção de 
uma política de desenvolvimento sustentável 
do Município, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo está 
funcionando em novo endereço, na Rua 
Antônio Carlos, nº 4, bairro São José.

Anteriormente a pasta estava subordinada 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CULTURA

TURISMO

Prefeitura dá posse a 
servidores aprovados em 
concurso público

Instalação de gradil 
garante mais segurança 
em cemitério

Estudo documenta manifestações
culturais em Timóteo

“Um sonho realizado!” Foi com esse 
sentimento que a maioria dos aprovados 
no concurso público nº 001/2014 e do 
processo seletivo 001/2019 comemorou 
a posse na Prefeitura de Timóteo. 

Os novos servidores já estão atuando nas 
áreas de Educação (concurso de 2014) 
e Saúde (processo seletivo de 2019). 
Ao todo foram empossados 32 novos 
servidores.

Como forma de assegurar mais 
segurança nas capelas velórios do 
Cemitério Jardim da Saudade, no bairro 
Santa Maria, a atual gestão da Prefeitura 
de Timóteo providenciou a instalação 
de uma grade metálica no entorno da 
área pública. Além dessa melhoria, 
foi instalado bebedouro e construídos 
novos bancos. Essa medida visa oferecer 
mais conforto e segurança às famílias 
timotenses na hora da despedida de um 
ente querido.

A feira livre do Timirim é tema de um 
inventário para documentar as tradições 
culinárias desse importante espaço de 
convivência do município. A ação faz 
parte da 9ª Jornada Mineira do Patrimônio 
coordenado pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais (Iepha-MG) cujo tema é “Culinária/
Patrimônio”. Pela primeira vez, o município 
de Timóteo se inscreveu na jornada. 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

SANTA MARIA

TELEFONES ÚTEIS
Iluminação Pública: 0800 276 2303
Recolhimento de galhadas:
3847-4776
Solicitações Secretaria de Obras: 
3847-4778
Limpeza Pública, recolhimento de 
animais mortos e coleta de animais 
soltos de grande porte: 3847-4773
Departamento de Limpeza Urbana: 
3847-4779
Vigilância Epidemiológica e Sanitária:  
3847-7629
Zoonoses: 3847-7612

Por meio do Programa de Regionalização 
do Turismo, Timóteo foi certificado e 
passou a integrar o Mapa do Turismo 
Brasileiro 2019–2021. O Município 
também teve reconhecido o seu Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur). Ao todo 
2.694 cidades brasileiras - dentre elas 
Timóteo -, de 333 regiões turísticas do país, 
foram validadas e incluídas na atualização 

da plataforma.

O Mapa do Turismo Brasileiro orienta 
a atuação do Ministério do Turismo no 
desenvolvimento das políticas públicas 
nessa área. É o Mapa do Turismo Brasileiro 
que define a área - o recorte territorial - 
que deve ser trabalhada prioritariamente 
pelo ministério.

à Secretaria de Planejamento, mas após 
a reforma da estrutura administrativa da 
Prefeitura de Timóteo, o Desenvolvimento 
Econômico ganhou status de secretaria. O 
seu objetivo é elaborar projetos, estratégias 
e diretrizes para valorizar as empresas locais, 
atrair novos empreendimentos e promover a 
geração de emprego e renda em Timóteo.

A iniciativa faz parte de um conjunto de 
ações que visa a difusão do patrimônio 
histórico, cultural e artístico local e o 
cumprimento do caderno de encargos e 
obrigações do município junto ao governo 
estadual para a regularização e pontuação 
junto ao programa ICMS Cultural, que 
prevê a prospecção e recebimento de 
recursos financeiros.



5

Como forma de reestruturar o atendimento da população na área 
de saúde pública, a Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria 
de Saúde e Qualidade de Vida, ampliou a quantidade de exames de 
ultrassonografia disponíveis à população. 

Inicialmente, foram priorizadas as pacientes grávidas, reduzindo 
assim o número de exames pendentes zerando a fila de 
ultrassonografias obstétricas.

Os exames, que anteriormente eram realizados fora de Timóteo, 
passaram a ser centralizados no Centro de Saúde João Otávio, em 
consequência da recuperação de um aparelho novo que estava 
parado há anos no almoxarifado do município.

A Tenda da Saúde é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde e 
Qualidade de Vida que tem como finalidade descentralizar e ampliar 
a oferta de serviços, melhorando o acesso dos usuários às ações de 
prevenção, educação e promoção à saúde.

No último dia 21 de setembro, a ação foi realizada no Distrito 
de Cachoeira do Vale com testes de glicemia, acuidade visual, 
distribuição de material informativo, entre outras iniciativas que 
visam proporcionar a melhoria na qualidade de vida da população e a 
elevação dos indicadores de saúde.

As ações na área de saúde foram reforçadas em Timóteo com a 
abertura do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), situado na Avenida 
Jovino Augusto da Silva, bairro Bromélias.

A iniciativa é inédita no Município, pois passa a concentrar o 
atendimento à demanda na área de saúde mental num espaço 
apropriado e dedicado exclusivamente para essa finalidade, 
garantindo mais qualidade e discrição no atendimento médico 
especializado. 

O local conta com uma equipe multiprofissional que inclui médicos, 
psiquiatras adulto e infantil, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta 
ocupacional e enfermeiros. O atendimento no CAPS de Timóteo será 
feito de 7h às 18h.
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Município recupera aparelho 
parado e reduz fila de espera

Secretaria amplia o acesso a serviços 
em saúde para a população 

Atenção Psicossocial passa a 
contar com espaço exclusivo

A Prefeitura de Timóteo, por meio de uma 
iniciativa conjunta das Secretarias Municipais 
de Saúde e Qualidade de Vida e de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, implantou o 
programa Sorriso Saudável na Escola. 

O programa consiste na distribuição de 
kits de cuidado dental para os alunos das 
16 escolas da rede municipal de ensino, 
além da Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE). Ao todo serão 
contemplados 5.300 estudantes. O kit é 
composto por escova, creme e fio dental. 

A entrega dos kits nas escolas é 
acompanhada de palestra sobre cuidados na 
escovação e ações de prevenção de cáries, 
doenças periodontais e a importância de uma 
escovação correta, principalmente após as 
refeições.

SORRISO SAUDÁVEL

ULTRASSOM

CACHOEIRA DO VALE

BROMÉLIAS

Prefeitura implanta programa e distribui kits de higiene bucal para alunos
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Conferência reafirma compromisso
do Município com as políticas públicas

Festival Gastronômico vira tradição no 
calendário turístico da cidade

Projeto aprimora 
serviços de atenção 
às pessoas idosas em 
Timóteo

“Assistência Social, Direito do Povo com 
Financiamento Público e Participação 
Social”. Com esse tema, o Município de 
Timóteo sediou no dia 13 de setembro a 
XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social no auditório da prefeitura. 

Dentro da política de Assistência 
Social, proporcionar essa mobilização 
é fundamental para dar acesso às 

Workshops, música, comida de boteco 
e muita animação foram  destaques do 
II Festival Gastronômico de Timóteo, 
promovido nos dias 7 e 8 de setembro na 
Praça 1º de maio, Centro-Norte. O evento 
reuniu aproximadamente 3,5 mil pessoas 
e foi importante do ponto de vista social, 
pois movimentou a economia local e gerou 

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social implantou o Projeto BelaIdade, 
cuja finalidade é o aprimoramento e a 
otimização dos serviços prestados às pessoas 
idosas. Dentro do Projeto foram definidas 
a realização de 37 workshops ministrados 
pelo Senac que até o fim deste ano 
capacitarão 720 pessoas, entre profissionais e 
comunidade. 

O Projeto BelaIdade estabelece o 
aperfeiçoamento no atendimento às pessoa 
idosa, como o preparo e administração 
de medicamentos, primeiros socorros 
e emergência, biossegurança e risco 
microbiológico, educação financeira, mitos e 
verdades sobre o envelhecimento, Estatuto do 
Idoso e Direito da pessoa idosa, entre outros.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

BELAIDADE

Lei de incentivo a 
produção artesanal e 
orgânica é sancionada 
no município
O Município de Timóteo passou a 
contar com a Lei Municipal nº 3.706 
que instituiu o Programa Municipal de 
Desenvolvimento da Produção Artesanal 
e Orgânica Associada ao Turismo – Pró-
Artesão de Timóteo. 

A lei tem como finalidade valorizar a 
identidade e cultura local; a expansão 
e renovação da produção artesanal e 
orgânica; a identificação dos artesãos 
e produtores artesanais e orgânicos 
conferindo a eles maior visibilidade 
e valorização social; incentivo e 
qualificação da produção local, bem 
como o aperfeiçoamento dos métodos e 
processos de produção; além da criação e 
proposição de formas de incentivos fiscais.

No mês de setembro foram feitas 
duas oficinas de diagnóstico rápido 
participativo sobre o Plano de Manejo 
da Área de Proteção Ambiental Serra do 
Timóteo. A finalidade dessas oficinas, que 
reuniu representantes da comunidade, de 
entidades e instituições do município, foi 
o de promover esclarecimentos e coletar 
informações que subsidiarão o estudo 
sobre a Unidade de Conservação.

PLANO DE MANEJO

PRÓ-ARTESÃO

informações e proporcionar a articulação, 
debates, exercendo a garantia de direitos e 
o acesso da população às políticas públicas 
no setor.

Participaram da conferência, 
trabalhadores da área de Assistência 
Social, representantes de entidades 
socioassistenciais, delegados eleitos nas 
pré-conferências e usuários do sistema.

empregos temporários.

Como parte da programação 
foram oferecidas palestras 
e oficinas numa parceria 
da Prefeitura de Timóteo 
com o Senac e Sindicato 
do Comércio Varejista 
(Sindcomércio) do 
Vale do Aço, nos dias 
4, 5 e 6 de setembro. 
Outras instituições que 
contribuíram para o sucesso 
do evento foram o Circuito 
Turístico da Mata Atlântica 

de Minas (CTMAM), a InterTV dos Vales, 
Emalto e Supermercado Big Plus.

Paralelamente ao festival, foi realizada a feira 
de artesanato "Feito em Casa" que levou 
para a praça a produção de artesãos de 
Timóteo e Coronel Fabriciano que agregou 
ainda mais valor à iniciativa.

Oficinas recolhem informações sobre 
Unidade de Conservação Serra do Timóteo
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Desfile cívico valoriza escolas, entidades
e instituições de Timóteo

Estudantes recebem quimonos para 
a prática de judô

O desfile cívico de 7 de Setembro neste 
ano em Timóteo foi uma grande festa 
que reuniu escolas da rede pública 
e particular de ensino, entidades 
assistenciais, clubes de serviços, Corpo 

Solenidade reforça 
apoio ao esporte 
amador na cidade

SETE DE SETEMBRO

Alunos de seis escolas municipais de Timóteo receberam quimonos e 
camisetas para as aulas de judô. O Projeto Ajudôu, que é custeado pela 
Prefeitura de Timóteo, atende a 700 jovens com idades entre 4 e 14 
anos. 

As aulas de judô são 100% gratuitas para os alunos das Escolas 
Municipais Angelina Alves de Carvalho, no bairro Bela Vista; Infantil João 
Bolinha no Cachoeira do Vale; Clarindo Carlos Miranda no Macuco; do 
Limoeiro; Ana Moura, no Vale Verde; do Novo Tempo; e APAE.

O incentivo à prática esportiva é 
um dos pilares da atual gestão da 
Prefeitura de Timóteo. Dessa forma, 
foi renovado neste ano o convênio 
com a Liga Acesitana de Desportos 
(LAD) para a promoção e custeio 
do Campeonato Acesitano nas 
categorias Infantil, Juniores, Amador 
e Máster. Em julho foram entregues 
os uniformes para as equipes inscritas 
nas competições.

Os desembolsos para a LAD estão 
condicionados à prestação de contas 
por parte da entidade. Também 
foi constituída uma comissão de 
monitoramento e acompanhamento 
para a prestação de contas dos 
recursos transferidos, uma exigência 
da nova legislação do marco 
regulatório do 3º Setor, instituída pela 
Lei 13.019/2014.

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Timóteo, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, realiza as Olimpíadas Escolares, evento que 
reúne centenas de alunos, professores, diretores e toda a 
comunidade escolar. 

A abertura esportiva das Olimpíadas neste ano ocorreu com a 
largada da Corrida Rústica e fez parte das comemorações da 
Semana da Pátria. A competição estudantil abrange 15 escolas 
das redes pública e particular de ensino com cerca de 1,3 mil 
alunos-atletas disputando onze modalidades esportivas: futsal, 
vôlei, basquete, handebol, natação, xadrez, tênis de mesa, 
atletismo, vôlei de praia e judô, além da corrida rústica.

Jogos estudantis mobilizam alunos 
de escolas públicas e particulares 

OLIMPÍADAS DE TIMÓTEO

de Bombeiros e Polícia 
Militar e o público em 
geral. O tema do desfile 
neste ano foi “Esporte: 
Saúde e Qualidade de 
Vida”.

A novidade do desfile 
neste ano foi o local 
escolhido para celebrar 
o Dia da Pátria: a Praça 
1º de Maio. A escolha 

do tradicional cartão postal do Município 
para sediar o evento possibilitou uma 
maior interação do público e serviu 
também para valorizar um espaço público 
que é um símbolo histórico do município.

Biblioteca Volante em Timóteo

A Escola Municipal Limoeiro recebeu por cinco dias a Biblioteca 
Volante do Serviço Social do Comércio (SESC), numa parceria da 
Secretaria de Educação e o Sindicato do Comércio Varejista do 
Vale do Aço (Sindcomércio). O objetivo da iniciativa, direcionada 
para os alunos da Regional Leste, foi o de proporcionar maior 
acesso aos livros, despertar o desejo pela leitura e formar novos 
leitores.

Comunicação Ajudôu.Org
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O Centro Comunitário Capela Velório 
“José João Barboza - Sr. Zico”, situado 
à rua João Pedreiro 628, no Distrito 
de Cachoeira do Vale foi entregue à 
população no dia 14 de setembro.

CACHOEIRA DO VALE

Distrito recebe Centro Comunitário
Capela Velório

Praça Dirce Torquetti é revitalizada e entregue 
aos moradores da Regional Leste

Município moderniza 
sinalização com 
semáforos novos e 
contadores regressivos

A Administração Municipal, por meio 
da Subsecretaria de Mobilidade Urbana 
iniciou uma ampla modernização do 
sistema de sinalização nas principais vias 
da cidade. A finalidade é garantir mais 
segurança para pedestres, ciclistas e 
condutores de veículos. 

A medida prevê a substituição de 
semáforos para pedestres e para veículos, 
troca das lâmpadas de leds dos grupos 
focais, módulos de CPU para controlador, 
dentre outros. A grande inovação do 
projeto é a instalação de contadores 
regressivos de tempo junto aos semáforos, 
equipamento que contabiliza o tempo de 
espera para o sinal abrir ou fechar. 

A incorporação de contadores regressivos 
no sistema de sinalização tem um papel 
importante para “destravar” e dar maior 
fluidez nas vias, haja vista que a duração 
do tempo de um sinal fechado pode ser 
programado de acordo com o volume e 
tráfego de veículos.

A obra de 102,6 metros quadrados, é 
resultado de convênio com a Secretaria 
de Estado de Governo de Minas Gerais 
(SEGOV) no valor de R$ 150 mil, com 
contrapartida do município de R$ 
16.610,44, totalizando R$ 166.610,44.

A comunidade do bairro Alphaville, na 
Regional Leste, passou a contar com 
um espaço totalmente reestruturado 
pela Prefeitura de Timóteo. O espaço 
de convivência recebeu o nome de 
Dirce Torquetti e foi revitalizado com 
investimentos da ordem de R$ 105 mil.

A intervenção incluiu a reforma de calçada, 
cobertura do telhado na área de jogos 
de tênis de mesa; construção da quadra 
de peteca; iluminação de dois quiosques; 
instalação de parquinho infantil. Também 
foram instalados no local bancos e mesa 
de jogos, banheiros com acessibilidade e 
barras para exercícios.

ALPHAVILLE

ANTES

R. RIO PIRACICABA R. RIO NEGRO

ANTES

DEPOIS DEPOIS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ALVORADA - As Ruas Rio Tocantins, Rio Negro e Rio Piracicaba, de 
uma total de 10 vias públicas, já receberam camadas de asfalto, um antigo desejo dos moradores. Ao todo 
serão investidos R$ 452.761,76 para pavimentar uma área total de 10 mil m².


