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MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
TRANSFORMA A VIDA DOS MORADORES

Diversos bairros de Timóteo estão passando 
por uma verdadeira transformação com a 
instalação das modernas luminárias de LED 
em substituição às antigas lâmpadas de 
vapor metálico, de sódio e de mercúrio. O 

programa LED nos Bairros, Timóteo mais 
Iluminado começou pelo bairro Ana Moura, 
um compromisso assumido pela atual gestão 
da Prefeitura de Timóteo junto àquela 
comunidade.

Novos Caminhos já apresenta resultados 
positivos  em Timóteo
Uma parceria tocada por “muitas mãos”. É dessa forma que o programa Novos 
Caminhos Timóteo pode ser traduzido devido aos resultados obtidos com a 
produção e instalação de bloquetes de agregado siderúrgico. A produção é feita por 
indivíduos privados de liberdade na cadeia pública de Timóteo.

Com a finalidade de promover o cuidado com a saúde a partir do desenvolvimento 
de atividades físicas, recreativas e educativas em espaços públicos, o Município 
implantou o Programa Academia da Saúde, com atividades orientadas por um 
profissional de Educação Física em diversos núcleos espalhados pela cidade.

O Município continua com uma agenda intensa de 
pavimentação e recapeamento de ruas por toda 
a cidade. A Rua Paraná, no Bairro Timotinho, e as 
Ruas Rio Piracicaba, Rio de Janeiro, Rio Negro e 
Rio Tocantins, no Alvorada, por exemplo, foram 
contempladas com uma nova pavimentação, 
atendendo assim uma antiga reivindicação dos 
moradores dessas localidades.

Recapeamento de ruas 
nos Bairros Timotinho e 
Alvorada
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ANA MOURA FOI O PRIMEIRO
BAIRRO CONTEMPLADO

PÁG 03

Programa reforça ações preventivas em 
saúde por meio de atividade física
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A Prefeitura de Timóteo recebe até o dia 
27 de dezembro pedidos para a redução e/
ou isenção do IPTU para os anos de 2020 
e 2021.

O benefício é dirigido para aposentados, 
pensionistas e viúvos que recebem 
até o teto do INSS (R$ 5.839,45); 
desempregados há mais de um ano com 
renda mensal (no período em que estava 
empregado) menor do que R$ 4.245,00; e 

pessoas que recebem um salário mínimo e 
que estejam inscritas no CadÚnico. 

A solicitação de isenção e/ou redução 
do IPTU deve ser feita a cada dois anos. 
Quem não requereu há mais de dois anos 
tem direito ao benefício que pode ser 
pedido na Praça Cidadão ou no ponto de 
apoio da prefeitura no Terminal Rodoviário 
de Timóteo. Outras informações: 
(31)3847-4727/4739.
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Praça Cidadã - 3847-4700 Orientar e motivar os servidores 

quanto a importância da prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais no 
local de trabalho foi um dos principais 
objetivos da Semana de Prevenção 
de Acidentes e Doenças Ocupacionais 
(Sipat) que a Prefeitura de Timóteo, por 
meio da Secretaria de Administração 
e Gestão, realizou em parceria com 
a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA).

Pedidos de isenção e/ou redução se encerram 
no dia 27 de dezembro

Administração e CIPA retomam 
Sipat em Timóteo

Controle do patrimônio 
público é tema de curso

Workshop aborda Gestão 
Pública

IPTU 2020/2021

CIPATelefones da Prefeitura
Municipal de Timóteo

Foram cinco dias de atividades que 
incluíram palestras sobre depressão, 
ansiedade, síndrome de Burnout, 
primeiros socorros e trabalho em equipe; 
ginástica laboral e informações levadas 
a todos os servidores municipais. A 
importância dessa iniciativa está no fato 
de que há mais de 10 anos a CIPA não 
atuava na Prefeitura de Timóteo em 
prol da saúde e qualidade de vida do 
funcionalismo público.

“Gestão do Patrimônio na Administração 
Pública” foi tema de uma capacitação voltada 
para os servidores e organizada pela Escola 
de Governo, da Secretaria de Administração e 
Gestão. O objetivo do curso, realizado em dois 
dias, foi orientar sobre procedimentos eficien-
tes de controle do patrimônio público.

Timóteo foi o primeiro município mineiro a 
receber um workshop sobre Gestão Pública, 
ministrado por especialistas do Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais (CRA-MG). 
Durante o encontro, foi apresentado o Índice de 
Governança Municipal (IGM) que é uma métrica 
de governança pública baseado em Finanças, 
Gestão e Desempenho.
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A busca de parcerias tem sido 
determinante para o Município de 
Timóteo avançar em diversas áreas 
na gestão pública. O Projeto Novos 
Caminhos Timóteo é uma delas ao 
envolver entidades e instituições na 
produção de bloquetes intertravados 
com agregado siderúrgico para a 
pavimentação de praças, calçadas e 
vias públicas.

Os agregados siderúrgicos, também 
chamados de siderbrita, são 
doados pela Usiminas e o que 
antes era descartado e não tinha 

Mais segurança com economia 
é a base do programa LED 
nos Bairros - Timóteo mais 
Iluminado, implementado pela 
atual gestão da Prefeitura e 
que prevê a substituição das 
lâmpadas de vapor metálico, 
de sódio e de mercúrio por 
modernas luminárias de LED. 
A primeira etapa do Programa 
“Programa LED nos Bairros - 
Timóteo mais iluminado” teve 
início em outubro pelos bairros 
Ana Moura, Nova Esperança, 
Recanto Verde, Bela Vista e Santa 
Rita. O cronograma segue até os 
meses de junho e julho de 2020, 
quando está prevista a conclusão 
do programa de substituição 
das mais de 9 mil luminárias por 
LED em toda área urbana do 
município.

NOVOS CAMINHOS

Projeto pioneiro reintegra
presos por meio do trabalho

Programa moderniza 
comunidades de Timóteo

48 anos da 
Biblioteca 
transmitindo
o saber e o 
conhecimento 

LED NOS BAIRROS

DEPOIMENTOS

DEPOIMENTOS

“A inovação prevê desempenho, 
prevê relacionamento. Desem-
penho e prosperidade são a 
capacidade de se relacionar e é 
isso que estamos testemunhan-
do com as parcerias formadas 
em torno desse projeto”.

“A verdadeira explicação sobre o 
que significa a palavra sinergia é 
quando o seu resultado é maior 

que a soma das partes. Esse 
projeto representará um bem 

maior para a comunidade. É um 
trabalho que dignifica quem o 

faz e beneficia a quem o recebe”.

“É um prazer participar dessa 
iniciativa. Esse projeto tem um 
caráter educativo e nada melhor 
do que reeducar os apena-
dos pelo trabalho. Temos que 
fomentar esse tipo de iniciativa 
que traz benefícios para o Estado 
também”.

“Estamos muito felizes por essa iniciativa. 
Somos privilegiados por ser o primeiro 
bairro da cidade a receber a iluminação 
de LED que deixou as ruas mais claras 
ajudando assim na questão da segurança 
pública”.

“Deu pra notar a diferença entre a ilumi-
nação anterior e esta. Antes passava nas 
ruas e era bastante escuro, não dava pra 
ver direito. Agora tive uma surpresa boa 
na hora em que saí de casa”.

“Essa lâmpada de LED é a mesma coisa 
que a lua clara. Ficou todo mundo sa-
tisfeito, principalmente aqui nas proxi-
midades do acesso ao anel rodoviário. 
Melhorou muito”.

Henrique Santos - Gestão Corporativa de Coprodu-
tos e Sustentabilidade da Usiminas

Flaviano Gaggiato - Presidente da Federação das 
Indústrias do estado de Minas Gerais (Fiemg)

Regional Vale do Aço

Alexandre Leão - Secretário Adjunto de Estado de 
Segurança Pública

Zema do Camelô - morador do bairro Ana 
Moura

Sâmela Alvarenga - moradora do bairro 
Recanto Verde

Marcélio dos Santos - morador do bairro 
Nova Esperança

utilização sustentável, agora está 
sendo transformado em calçamento, 
beneficiando toda a população. A 
produção dos bloquetes é feita na cadeia 
de Timóteo por indivíduos privados de 
liberdade e a instalação por presos que 
cumprem regime semiaberto.

Assinaram o termo de parceria a 
Prefeitura, a Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 
a Usiminas, a APAC, o Consórcio 
Intermunicipal Multifinalitário do Vale 
do Aço (CIMVA), a FIEMG - Regional Vale 
do Aço e a Empresa Precomol.

Os 48 anos de fundação da Biblioteca 
Pública Municipal Raquel Pacífico 
Drumond neste mês de novembro 
foram comemorados com uma ampla 
programação cultural dirigida a alunos 
e à comunidade. A biblioteca conta 
atualmente com um acervo com mais 
30 mil livros, 15 mil associados e a 
presença de aproximadamente 900 
leitores todos os meses.
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Moradores apresentam demandas e 
reclamações durante encontros

Administração organiza
nova licitação para
limpeza pública

Ao se reunir com os moradores 
do bairro Primavera no Centro 
Comunitário, a atual gestão da 
Prefeitura de Timóteo estreitou os 
vínculos com mais uma comunidade 
por meio do programa “Conversa com 
o Prefeito”. 

A iniciativa, que já percorreu oito 
bairros (Novo Tempo, Limoeiro, Ana 
Moura, Macuco, Bela Vista,João XXIII, 
Bromélias e Primavera) e o distrito de 
Cachoeira do Vale, visa aproximar o 

cidadão do Poder Público por meios 
de questionamentos e sugestões feitas 
diretamente pelo morador ao prefeito 
e aos secretários municipais. 

Ao longo do programa foram 
apontadas demandas e sugestões para 
a melhoria da prestação de serviço 
pela Administração. O encontro 
também serve para esclarecer dúvidas 
dos moradores, especialmente nas 
áreas de saúde, limpeza e demais 
serviços públicos.

Uma nova concorrência pública (nº002/2019 
- processo administrativo Nº 286/19), 
agendada para o mês de janeiro, contratará 
empresa especializada em coleta de resíduos 
domiciliares e comerciais, varrição de vias e 
logradouros, coleta e transporte de entulho, 
fornecimento de equipes multitarefas, capina, 
roçada, limpeza de bocas de lobo e bueiros, 
entre outros.

Por causa de vícios encontrados no 
processo de licitação anterior, realizada 
no início de 2018, a Justiça determinou a 
realização de uma nova licitação. Dentre as 
especificações previstas no edital de licitação, 
a empresa vencedora assumirá novas 
responsabilidades como o recolhimento e 
transporte de entulho, operação do bota-fora 
e aumento de equipes de capina, multitarefas 
e pintura de meio fio.

A segunda edição das Olimpíadas 
Escolares de Timóteo superou as 
expectativas. A edição 2019 registrou a 
marca inédita de mais de 1500 alunos de 
15 escolas das redes pública e privada, 
participantes das modalidades futsal, 
handebol, voleibol, vôlei de praia e 
basquetebol, atletismo, natação, judô, 
corrida rústica, tênis de mesa e xadrez. 

Os campeões de cada modalidade 
representarão o Município de Timóteo 
na fase microrregional dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2020. 
Conheça todos os campeões no endereço 
eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Timóteo:
http://www.timoteo.mg.gov.br/diariooficial/8885/pdf

Olimpíadas Escolares
registram recorde de alunos

GOVERNO TRANSPARÊNCIA

ESPORTE E LAZER

Após sete anos sem convênio, a atual 
gestão da Prefeitura de Timóteo 
retomou a parceria com a Emater-
MG (Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais). A Emater dará assistência 
técnica aos produtores rurais e 
agricultura familiar do município. 
Além da retomada do convênio com 
a Emater, também foi sancionada 
a lei que torna a Associação de 
Agricultores familiares de Timóteo 
(Agrifat) entidade de utilidade 
pública.

Prefeitura de Timóteo 
retoma convênio com 
a Emater

DESENVOLVIMENTO
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Programa reforça ações preventivas
de saúde nos bairros

Gestão compartilhada
vai assegurar eficiência
da UPA 24h

Tenda da Saúde completa um ano com 
relevantes serviços prestados à comunidade

Vigilância Sanitária 
é premiada pelo 
governo do Estado

Centro de Atenção 
Psicossocial agiliza 
atendimento 
a usuários em 
espaço próprio

A prevenção em saúde é uma iniciativa 
que a Prefeitura de Timóteo tem 
priorizado. Em parceria com o Ministério 
da Saúde, o Município implantou o 
Programa Academia da Saúde, cujo 
objetivo é a promoção do cuidado com 
a saúde a partir do desenvolvimento de 
atividades físicas, recreativas e educativas 
em espaços públicos. As atividades são 
orientadas por profissional de Educação 
Física. 

Timóteo conta com quatro polos localizados 
nos bairros Santa Cecília, Ana Rita e 

Timotinho; no distrito de Cachoeira do Vale, 
além de dois anexos: um no bairro Macuco, 
que funciona  no Centro de Formação de 
Atleta e Cidadão e o segundo na Unidade de 
Saúde do Bairro Primavera. 

O programa atende crianças, 
adolescentes, adultos e idosos com 
atividades gratuitas. A comunidade 
tem acesso a aulas de yoga, pilates, 
alongamento, treinamento funcional, 
ginástica localizada para mulheres, 
iniciação esportiva para crianças do 1º ao 
5º ano, caminhada e corrida orientada. 

No mês de outubro, a Tenda da Saúde 
completou um ano de atividades em 
Timóteo ao promover serviços de 
prevenção e conscientização em saúde 
nos bairros da cidade. O objetivo da 

A Vigilância Sanitária de Timóteo teve o seu 
trabalho reconhecido ao ser premiada em 
um concurso promovido pela Secretaria 
de Estado de Saúde devido às ações 
desenvolvidas na cidade. Ao mesmo 
tempo, por causa desse reconhecimento, 
o Município foi convidado a participar pela 
primeira vez do 8º Simpósio Nacional de 
Vigilância Sanitária (SIMBRAVISA), realizado 
no período de 23 a 27 de novembro em Belo 
Horizonte.

Com previsão de inauguração em breve, 
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
24h, no Bairro Primavera, está em passo 
acelerado para iniciar os atendimentos. 

Após a aquisição de equipamentos 
hospitalares e mobiliário administrativo, 
teve início em novembro o processo 
de seleção da Organização Social de 
Saúde (OSS) para fazer o gerenciamento 
da unidade. De nove instituições 
participantes do processo de escolha, 

No primeiro mês de atendimento em 
um espaço próprio, o CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial), localizado 
no bairro Bromélias, já realizou mais 
de 400 atendimentos. Esse número 
demonstra o acerto da iniciativa da 
Prefeitura de Timóteo em centralizar os 
serviços de atenção à saúde mental. 

O objetivo dos CAPS é oferecer 
acompanhamento clínico e a reinserção 
social dos usuários por meio de 
atividades de terapia ocupacional, 
exercício dos direitos civis e 
fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários.

Inaugurado no dia 3 de outubro deste 
ano, o Centro de Atenção Psicossocial 
funciona na Avenida Jovino Augusto 
da Silva, nº 348, com duas assistentes 
sociais, dois psiquiatras, quatro 
psicólogos, uma terapeuta ocupacional 
e uma técnica de enfermagem.

SAÚDE MENTAL

PRIMAVERA

iniciativa é aproximar 
as equipes de saúde da 
comunidade, ouvindo as 
demandas e sugestões 
que proporcionem 
qualidade de vida. 

Estruturada como um 
mecanismo de saúde 
itinerante, a Tenda da 
Saúde no seu Bairro 
tem marcado presença 
em vários locais do 
Município, sempre 
nos fins de semana ou 
feriados. A equipe da 
Tenda da Saúde já passou 

pela feira livre do Timirim, praças e eventos 
como o Pedalando pela Vida, entre outros, 
desenvolvendo campanhas de vacinação 
e mobilizações como Outubro Rosa e 
Novembro Azul.

três foram qualificadas para a fase final do 
certame.

A autonomia administrativa da UPA trará 
algumas vantagens para o Município. 
Entre elas podemos citar: a agilidade na 
aquisição de medicamentos, insumos 
e serviços; contratação e gestão de 
pessoas; implantação de processos 
estruturados com uma gestão efetiva 
dos recursos financeiros, humanos e 
materiais.
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O grito da torcida 
“União do Leste 
é campeão” veio 
em dobro na final 
do Campeonato 
Acesitano de Futebol 
na temporada 2019, 
nas categorias Adulta e 
Juniores. Os jogos finais 
foram disputados no 
Estádio José de Oliveira 
Freitas, o Jucão, com 
uma boa presença de 
público.

O União do Leste conquistou o título de 
2019 ao derrotar o Industrial por 1 a 0 no 
Adulto. Nos Juniores a equipe do União 
venceu o São Francisco também pelo 
placar de 1 X 0. 

Além do título, o União do Leste levou 

A quadra poliesportiva do Recanto Verde vai 
passar por uma reforma, feita com recursos 
próprios da Administração Municipal. No 
local está programada a substituição de 
parte do alambrado, restauração e pintura 
dos vestiários, melhorias do corrimão 
da escada e guarda-corpo, além de 
melhorias na iluminação da quadra. Após 
as intervenções, que devem durar cerca de 
um mês, a expectativa é que a comunidade 
passe a cuidar com mais zelo desse 
patrimônio que é de todos.

União do Leste é campeão do Campeonato 
Acesitano nas categorias Adulta e Juniores

Quadra do Recanto 
Verde passa por 
reparos

Proposta regulamenta uso de áreas públicas 
para torres de telecomunicação

A Prefeitura de Timóteo elaborou 
e encaminhou para a Câmara de 
Vereadores um projeto de lei que 
regulamenta o uso de áreas públicas 
para a instalação de torres e antenas 

ESPORTE

Levar arte e poesia às praças e espaços 
públicos de Timóteo é a proposta 
do projeto cultural Ponto da Poesia. 
A iniciativa, viabilizada por meio da 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 
tem patrocínio da Valemassa e apoio 
institucional da Prefeitura de Timóteo, 
entre outros parceiros.

Um dos locais que recebeu a Cia Trupe 
da Alegria de Timóteo foi a feira livre 
do bairro Tirimim.  “A apresentação 
desse grupo é uma coisa diferente, que 
emociona. Timóteo precisava disso há 
muito tempo. Temos muitas demandas 
no município e a cultura é uma delas”, 
comentou o autônomo Tobias Pedro 
Claver.

O Ponto da Poesia também fez 
apresentações na Escola Estadual João 
Cotta Figueiredo Barcelos, no Paço 
Municipal, na Biblioteca Pública Raquel 
Pacífico Drumond, na Praça CEU e 
na Escola Municipal João Bolinha, no 
Cachoeira do Vale.

Projeto leva arte e 
cultura aos espaços 
públicos de Timóteo

LAZER

Timóteo sedia nos dias 7 e 8 de dezembro, 
o 1º Encontro de Carros Antigos. A iniciativa 
é uma parceria da Prefeitura com os grupos 
Clube do Fusca Vale do Aço, Antigos do Vale, 
Associação Mineira de Antigomobilismo e 

Timóteo recebe 1º Encontro
de Carros Antigos

TURISMO

de telecomunicação, através de 
licenciamento. Em áreas particulares, 
a autorização para a instalação de 
infraestrutura de telecomunicações 
deve ser feita diretamente com o 
proprietário do imóvel. 

Com a iniciativa, o Município de 
Timóteo vai corrigir a ausência de uma 
legislação específica para regulamentar 
a ocupação do Pico do Ana Moura, 
por exemplo. Atualmente, pelo menos 
10 empresas de telecomunicações 
possuem torres instaladas no pico. 
Com a regulamentação, essas empresas 
terão que se adequar à nova legislação. 
Os recursos arrecadados serão 
destinados ao Fundo Municipal de 
Turismo.

Clássicos sobre Rodas.  

O Encontro vai reunir na Praça 1º 
de Maio (Praça do Coreto), veículos 
antigos e contará também com 
diversas atrações para a população 
como barracas de artesanato, 
comidas típicas, petiscos e som ao 
vivo. 

Na oportunidade a equipe da 
Tenda da Saúde no seu Bairro, 
programa da Secretaria de Saúde 

e Qualidade de Vida, também marcará 
presença com aferição de pressão, teste 
de glicemia capilar e distribuição de 
material informativo sobre prevenção à 
saúde.

os troféus de melhor goleiro, com Elton; 
melhor artilheiro, com Carlos Henrique, 
e como a equipe mais disciplinada da 
competição. 

O campeonato é uma realização da 
Liga Acesitana de Desportos (LAD) com 
apoio da Prefeitura de Timóteo.
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Educação inclusiva é pauta de seminário 
regional em Timóteo

Novo Conselho Tutelar toma posse em janeiro

“A Educação Inclusiva na Sociedade 
Contemporânea” foi o tema principal do XI 
Seminário de Educação Inclusiva, evento 
regional que envolveu educadores, pessoas 
com deficiência e comunidade de todo o Vale 
do Aço.

O encontro foi realizado através de uma 
parceria envolvendo a Prefeitura de 
Timóteo, por meio do Centro de Referência 
em Educação Inclusiva (CREIA) Pe. Jean 
Marie Lemaire, Prefeitura de Coronel 
Fabriciano, Aperam e Rotary. A iniciativa 

serviu para trazer à discussão temas 
relevantes, desafios e avanços para esse 
setor da educação. 

O Seminário de Educação Inclusiva foi 
um evento de referência, fomentou a 
reflexão sobre a inclusão, trazendo temas 
fundamentais como Acessibilidade para 
a Diversidade Surda; Escola Bilíngue para 
Surdos; Autismo: um olhar que conecta; 
e Práticas Educativas para uma Vida 
Independente das Pessoas Deficientes 
Visuais, entre outros.

O Município de Timóteo conta com 
um Conselho Tutelar renovado, após a 
diplomação dos conselheiros eleitos no 
9º processo eleitoral. A diplomação foi 
feita pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA). 
Os cinco novos conselheiros, titulares e 
oito suplentes responderão pela gestão 

O Programa Sorriso Saudável, iniciativa 
das secretarias municipais de Saúde e de 
Educação, cumpriu mais uma etapa ao 
entregar kits de higiene bucal aos alunos da 
Escola Municipal Clarindo Carlos Miranda, 
no bairro Macuco. A iniciativa atende aos 
mais de 5,3 mil alunos matriculados nas 
16 escolas da rede municipal de ensino 
de Timóteo. O kit é composto por escova, 
creme e fio dental.

Com o foco no desenvolvimento econômico 
e social foi lançada no dia 19/11, a revisão 
do Plano Diretor Participativo de Timóteo. 
Participaram representantes de vários 
segmentos da sociedade organizada. 

“Qual a cidade que queremos planejar para 
o futuro?” Foi com esse questionamento 

Fórum lança revisão do Plano Diretor Participativo de Timóteo

Kit de higiene bucal 
é entregue em 
escola do Macuco

EDUCAÇÃO SORRISO SAUDÁVEL

de 2020/2024, tendo como 
missão zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do 
adolescente, além de cumprir as 
atribuições previstas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA). 

A nomeação e posse dos 
conselheiros titulares e 
suplentes ocorrem em janeiro 
de 2020. Foram eleitos 

conselheiros titulares por voto direto da 
população: Késsia Ruvênia Tavares de 
Almeida Narciso; Maria Aparecida Soares 
Almeida; Joceane Martins Gandra Quintão 
Carvalho; Erma Almeida Costa Ribeiro; e 
Fernanda de Oliveira Garcia.  Os demais 
oito participantes foram eleitos como 
conselheiros suplentes.

O município de Timóteo agora 
conta com o Conselho Municipal da 
Juventude, empossado no último 
dia 12 de novembro. O Conselho é 
fundamental para assegurar espaço na 
definição e interlocução da juventude 
com o poder público no planejamento 
e acompanhamento da execução das 
Políticas Públicas de Juventude. 

A composição é paritária, ou seja, 50% de 
conselheiros são governamentais e 50% 
de jovens representando a sociedade 
civil, como ONGs, igrejas, movimentos 
ou coletivos de juventude. Em Timóteo o 
Conselho e formado por 12 integrantes, 
sendo seis titulares e o mesmo número 
de suplentes.

Juventude ganha 
conselho próprio

que os representantes do consórcio 
Ecotécnica Detzel - empresa que venceu 
a licitação, apresentaram a dinâmica do 
trabalho a ser feito ao longo de dez meses.

O processo de revisão do Plano Diretor 
terá oito etapas. Os timotenses serão os 
responsáveis pela elaboração e definição 

das diretrizes/propostas.

Um dos principais pontos do Plano é 
a o estímulo à participação popular 
e a transparência na divulgação das 
informações. O passo a passo do processo 
será disponibilizado no site e nas 
mídias sociais da Prefeitura de Timóteo. 
Também foi criada uma comissão de 
acompanhamento que contará com 60% de 
participação da sociedade civil organizada e 
40% do Poder Público.

Para acompanhar o andamento da 
Revisão do Plano Diretor escaneie 
o QR Code ao lado por meio do seu 
Smartphone Android ou iOS.
Acesse também pelo link:
http://www.timoteo.mg.gov.br/planodiretor/
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A rotatória existente entre as ruas 
dos Estudantes e Bancários, no bairro 
Santa Terezinha, começou a receber 
intervenções da Administração 
Municipal. 

O local, que antes servia de depósito 
de lixo com mato alto, está se 
transformando em uma praça com 
pista de caminhada e academia ao ar 

livre. A obra é realizada com recursos 
próprios da Prefeitura de Timóteo e 
atende a uma antiga demanda daquela 
comunidade.

A futura praça terá o pavimento 
feito com bloquetes intertravados de 
agregado siderúrgico, produzidos por 
meio do programa Novos Caminhos 
Timóteo.

Um trecho de calçada de 
aproximadamente 150 metros nos 
dois lados da avenida JK, entre os 
bairros Centro Norte e Funcionários, 
foi reconstruído com a aplicação 
dos bloquetes feitos de agregado 
siderúrgico.

A iniciativa da Prefeitura de Timóteo atende 
a uma solicitação dos moradores. A calçada, 
que era de pedra portuguesa, apresentava 
muitas imperfeições e buracos o que 
provocava quedas constantes de pedestres e 
dificultava a locomoção de pessoas idosas e 
cadeirantes.

SANTA TEREZINHA

Município inicia a construção de praça, 
pista de caminhada e academia

Intervenção corrige rede 
de drenagem na Rua 
Patativa

Recapeamento 
soluciona demanda 
de moradores da  
Rua Paraná

Obra de drenagem põe 
fim a antigo problema

Calçada da avenida JK recebe novo pavimento

A Prefeitura de Timóteo interditou a 
Rua Patativa, no bairro Macuco, entre os 
números 630 e 740 para continuidade das 
obras de drenagem e pavimentação no 
local.

Para resolver em definitivo o problema 
que atormenta os moradores há muito 
anos, a rede de drenagens está sendo 
refeita para desviar das redes de água e 
esgoto. 

A intervenção compreende a retirada da 
camada de asfalto, o aprofundamento da 
rede de drenagem e, posteriormente, a 
recomposição do asfalto num trecho de 
aproximadamente 130 metros.

MACUCO

CENTRO NORTE

TIMOTINHO
Os moradores da Rua Paraná tiveram 
solucionada uma antiga demanda com a 
execução do recapeamento asfáltico daquela 
via no bairro Timotinho pela Prefeitura de 
Timóteo.

O projeto é resultado de recursos destinados 
por meio de emenda parlamentar. Ao todo 
estão sendo investidos mais de R$ 500 
mil na pavimentação de ruas dos bairros 
Alvorada e Timotinho.

Um grave problema de drenagem 
registrado há muito anos entre as Avenida 
Ana Moura e Rua Sul II, no bairro Ana 
Moura, está prestes a ser resolvido. 
No local, foram construídas seis casas 
sobre um tubo ARMCO em chapa de aço 
construído há mais 30 de anos. 

Em função de carreamento de material em 
decorrência da chuva e de construções na 
extensão da rede, a estrutura do tubo ficou 
comprometida causando vazamentos e 
risco às residências que foram interditadas 
por medida de segurança.

Um projeto de drenagem foi desenvolvido 
para a substituição do tubulão por tubos 
de concreto armado, numa extensão de 
71 metros. A obra teve início no fim da 
primeira quinzena de novembro e a sua 
previsão é de estar concluída em três 
meses.

ANA MOURA


