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Editorial

Há tempo para plantar e
tempo para colher os frutos

Em seus sonhos, o Faraó 
do Egito viu sete vacas ma-
gras devorando outras sete 
vacas gordas. Em sua sabedo-
ria, Deus deu a José o signifi-
cado dos sonhos do Faraó: As 
vacas representavam os anos. 
As sete vacas gordas repre-
sentavam 7 anos de fartura e 
abundância e as magras anos 
de fome. José, então, orien-
tou ao Faraó para economizar 
durante a fartura para assim, 
enfrentar os anos de penúria. 
Dessa forma foi feito e o Egi-
to poupou seu povo da fome 
durante os anos ruins.

Vivemos situação se-
melhante em Timóteo. Só 
que agora estamos vivendo 
os anos de escassez. Infeliz-
mente, não tivemos nenhum 
“José” para orientar os prefei-
tos que antecederam a esse 
Governo. 

Assistimos a queda verti-
ginosa da receita municipal, o 
aumento das demandas jun-
tamente com o crescimento 
populacional. São tempos 
de vacas magras. O desafio é 

enorme. Precisamos cortar gas-
tos, aplicar bem os recursos e 
aprender a viver com a crise que 
nos atinge. Esse tem sido o nos-
so procedimento. Já reduzimos 
ao máximo os cargos comissio-
nados, foram mais de 40% fun-
cionários exonerados. Cortamos 
e reduzimos contratos com pres-
tadores de serviços que vai ga-
rantir a continuidade dos servi-
ços essenciais na área da Saúde 
e Educação, os pagamentos dos 
salários em dia e a conclusão de 
obras já iniciadas. Mesmo com 
dificuldades políticas e financei-
ras, temos conseguido algumas 
vitórias.

Quando assumimos a ad-
ministração em 2013, acertamos 
os pagamentos atrasados her-
dados da gestão anterior e os 
mantivemos em dia, como for-
ma de valorização do servidor. 
Além disso, concedemos pro-
gressão horizontal, histórica rei-
vindicação dos servidores, que 
contemplou aproximadamente 
1.200 funcionários públicos, pro-
porcionando aumentos de 4% a 
53,9% nos salários.

Garantimos que o Hospi-
tal e Maternidade Vital Brasil 
(atual Hospital São Camilo de 
Timóteo) continue a atender 
a comunidade pelo SUS. Para 
isso, empreendemos uma luta 
por verba do governo esta-
dual para subsidiar os atendi-
mentos. As negociações ga-
rantiram o repasse mensal de 
hum milhão e duzentos mil ao 
Hospital. Hoje, conquistamos 
um novo prédio para o Cefet, 
a sede do INSS, reformamos 
escolas, unidades de saúde e 
praças. Adquirimos novos ve-
ículos e uma usina de asfalto 
e estamos inaugurando várias 
obras como mostramos nesta 
edição.

Enfim, temos consegui-
do avançar apesar de tudo. A 
participação e contribuição de 
todos é importante para man-
termos o bom ritmo. 

Plantamos, cuidamos e 
colhemos. Tudo isso nesse 
tempo de vacas magras.

Keisson Drumond
Prefeito de Timóteo
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O Centro Norte agora está melhor
Obras e serviços realizados pelo atual governo eliminam risco

de inundações, melhoram trânsito, segurança e lazer

Uma grande obra realizada em 2014 resolveu os problemas de drenagem do Centro Norte, que também 
ganhou asfalto novo e outras melhorias

O novo prédio do CEFET-MG é uma das belas obras que mudaram a paisagem do Centro Norte

O terreno público abandonado por vários anos 
ganhou uma moderna agência do INSS

A iluminação da praça 1º de Maio proporciona 
mais segurança e lazer noturno à população

Pintura de faixas de pedestres nas principais vias 
trazem mais segurança ao trânsito da cidade.

A praça pública construída no início da avenida 
Ana Moura é mais um espaço de lazer em Timóteo.

O Centro Norte mudou muito, e para melhor. 
O atual governo realizou uma série de obras e 
melhorias, em vários setores, e o cenário atu-
al é diferente do que se via até 2012. Morado-
res e comerciantes não precisam mais temer 
a repetição dos estragos e prejuízos causados 
por enchentes, pois a Prefeitura resolveu os 
problemas de drenagem no local.
O movimento no Centro Norte também é 
diferente do de três anos atrás. Novos e mo-
dernos prédios se destacam na paisagem, 
como o campus do CEFET-MG e a sonhada 
sede própria do INSS, que atraem pessoas de 
várias cidades.
O trânsito foi outro setor que teve melhorias 
consideráveis. As vias públicas do Centro 
Norte ganharam novas faixas, com mais se-
gurança para pedestres, o estacionamento 
rotativo foi reativado e a limpeza pública 
também melhorou.
Segurança e lazer também melhoraram no 
Centro Norte nos últimos três anos. A praça 1º 
de Maio (Coreto) ganhou nova iluminação e 
vive cheia de gente, e outra praça pública foi 
construída no início da avenida Ana Moura.

Para eliminar o risco de inundações no 
Centro Norte, comuns até 2012, o atual 
governo trocou as manilhas para esco-
amento da água da chuva, por outras 
maiores, e ampliou em mais de 200 
metros a extensão da nova rede, entre a 
alameda 31 de Outubro, a avenida Almir 
de Souza Ameno e a rua 20 de Novem-
bro. Também foram feitos novos ramais 
e bocas de lobo, dando uma solução de-
finitiva para esse antigo problema.

Adeus, inundações
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Da poeira para o asfalto

Rua Mamona - Recanto Verde

Rua Pitangol - Macuco

Rua Santa Catarina - Timotinho

Dezenas de ruas e avenidas de Timó-
teo receberam asfalto com o atual gover-
no. Vias públicas antes intransitáveis, cujos 
moradores sofriam com a poeira e a lama, 
hoje estão pavimentadas e levam mais de-
senvolvimento e qualidade de vida a milha-
res de moradores.

Um dos bairros que tem recebido 
atenção especial é o Macuco. Várias ruas 
receberam infraestrutura, e até o fim de 
2016, quase todos os cantos do bairro te-
rão asfalto, redes de água e de esgoto, ilu-
minação pública, muros de contenção e 

outras obras e serviços.
Hoje, os moradores de diversas ruas 

já contam com mais segurança e conforto, 
com transporte coletivo acessível e poden-
do receber, em casa, os entregadores de gás 
e do supermercado, por exemplo. Que o di-
gam os moradores das ruas Beija-flor, Sa-
biá, Inhambu, Pitangol e Pintassilgo (par-
te), todas do Macuco, Mamonas (Limoeiro), 
que foi reconstruida, e Ceará (Cachoeira do 
Vale), por exemplo.

Sonho antigo de melhoria dos mo-
radores da rua Contagem no bairro Ana 

Malaquias também foi concretizado pelo 
atual governo. Depois de muitos anos 
“engolida” por um buraco, a via foi re-
construída pelo atual governo. Outras 
ruas que tiveram melhorias de infraes-
trutura foram Portugal, Albânia, Itália, 
Ana Malaquias e Rubi.

VIAS RECUPERADAS – O atual go-
verno fez um grande esforço para recu-
perar outras importantes vias públicas de 
Timóteo, que receberam nova infraestru-
tura, como a avenida Acesita, no Primave-
ra, e a rua 1º de Maio, no Centro Norte.

Obras melhoram infraestrutura e qualidade de vida da população

“TUDO MUDOU
PARA MELHOR”

Para falar sobre a melhoria da infraestrutura 
da cidade, ninguém melhor que os próprios 
moradores. Para muita gente, como a ven-
dedora Mariana Teixeira Ferreira, ter a rua 
pavimentada, com rede de esgoto e outros 
serviços públicos, “mudou tudo para melhor”.
Moradora do bairro Ana Malaquias, Mariana 
considera a pavimentação da rua Contagem 
como “o melhor serviço que a Prefeitura 
poderia ter feito”. Ela lembra, sem saudade, 
que nos períodos de chuvas só era possível 
chegar ou sair de casa à pé, no meio do bar-
ro. Quando não chovia, o problema era a 
poeira.
“Hoje, a gente só tem a agradecer, por-
que o asfalto possibilitou que carros e até 
caminhões transitem normalmente, e a 
gente não tem mais dificuldade de deslo-
camento nos períodos de chuva”, aprova 
Mariana Ferreira.
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Rua Contagem
Bairro Ana Malaquias

Rua Santa Catarina
Bairro Timotinho

Rua Vinhático
Bairro Limoeiro

Depois Depois Depois

Antes Antes Antes

Rua São Paulo
Bairro São Cristóvão

Rua Carmem Cotta
Bairro João XXIII

Rua Otávio Rodrigues Bastos
Bairro São Cristóvão

Antes Antes

DepoisDepoisDepois

Antes

Rua Beija-flor
Bairro Macuco

Rua Rubi
Bairro N. Sª. das Graças

Rua Albânia
Bairro Ana Rita

Depois Depois

Antes Antes

Depois

Antes

Asfaltamento e reformas de ruas
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O bairro Macuco, na Regional Leste, nunca 
recebeu tantas melhorias como no atual 
governo. Em pouco menos de três anos, a 
comunidade comemora uma série de con-
quistas, como a construção da Unidade Bási-
ca de Saúde, instalação da torre de telefonia, 
reforma da escola e, principalmente, obras 
de infraestrutura.
São várias frentes de obras espalhadas pelo 
Macuco, em dois grandes projetos. Os inves-
timentos previstos passam de R$ 8 milhões.

A pavimentação e manutenção de vias pú-
blicas de Timóteo foram ampliadas e acele-
radas no atual governo (2013-2016). Se an-
tes ficava na dependência de fornecedores, 
hoje a Prefeitura produz o próprio asfalto. 
Isso representa ganho de tempo e redução 
de gastos.
Desde o início de funcionamento da usina, 
mais de 10 mil metros quadrados de vias 
públicas foram asfaltadas pela Prefeitura. 
Entre outros locais, esse asfalto foi colocado 
nas ruas dos Portuários, Vinhático e Caratin-

ga, e trechos das ruas São Paulo, Otaviano 
Rodrigues de Bastos, Ciro Cotta Pogialli e 
Carmem Cotta, entre outras.
MANUTENÇÃO – A usina de asfalto monta-
da pela atual Administração, tem capacidade 
de produção de 30 toneladas diárias. O equi-
pamento opera em ritmo acelerado para me-
lhorar a infraestrutura de toda a cidade. Isso 
inclui também a manutenção das vias públicas 
– apenas com o chamado “tapa buracos” fo-
ram gastos, de 2013 a 2015, quase 1,5 mil to-
neladas de asfaltos e investidos R$ 518,32 mil.

Um dos principais investimentos no Macuco 
é o de drenagem de diversas ruas, de modo 
a acabar com enchentes e inundações. Uma 
segurança com a qual já contam os mora-
dores das ruas B, Pavão e Patativa.
Da mesma forma, dezenas de muros de 
contenção estão sendo construídos para 
prevenir problemas em épocas de chuva. As 
primeiras ruas a receberem essa proteção 
foram Maritaca, Catatau, Cidrinha, Arara, 
Jaó, Sanhaço, Papagaio, Juriti e Trinca Ferro.
Foi também no atual governo que várias 
ruas do Macuco, que por muitos anos fi-
caram na terra batida, hoje contam com 
asfalto e redes de esgoto e pluvial, como 
Beija-flor, Inhambú, e partes das ruas Pin-
tassilgo, Pintangol e Sabiá.

Usina acelera asfaltamento
de ruas e avenidas

Macuco vira
um canteiro de obras
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Reforma e construção de praças públicas, quadras e parques 
reforçam os cuidados com a população de Timóteo

“Coliseu” ganha reforma, parque, 
equipamentos de ginástica 

e sinal livre de internet

As praças públicas voltaram a ser locais de 
lazer e de integração em Timóteo. Nunca se in-
vestiu tanto nesses espaços como no atual go-
verno (2013-2016), que construiu novas praças 
e reformou outras em vários bairros.

A praça é um bom lugar também para 
quem está sempre “ligado”, prefere prati-
car algum esporte ou um bate papo virtu-
al, e mesmo para quem precisa de serviços 
públicos. Dotadas de equipamentos e pro-
jetos comunitários, as praças de Timóteo 
foram “devolvidas” à população com uma 
série de melhorias.

É o caso da praça do Coliseu, proje-
tada pelo arquiteto Éolo Maia e que, por 
muitos anos, ficou abandonada. No final 
de outubro deste ano a Prefeitura inau-
gurou a “nova” praça do Timirim, que foi 
revitalizada e ganhou um parque infantil, 

Mais espaço para o Lazer e a integração

academia de ginástica ao ar livre, pista de 
caminhada e rampa de skate.

INTERNET LIVRE – A reforma da 
“Coliseu” marcou também o lançamento 
do projeto “Boa Praça”, uma parceria com 
entidades, como a Associação de Mora-
dores do Timirim, e grupos culturais para 
“ocupação” do espaço com uma série de 
atividades. Quem quiser terá, ainda, sinal 
livre de internet (wifi) para “navegar” no 
mundo virtual.

Boa Praça

Com bancos e mesas novas, ilumina-
ção e, em muitos casos, equipamentos de 
ginástica, as praças estão sempre cheias, 
de manhã até a noite. São crianças, ado-
lescentes e idosos, em busca de atividades 
físicas e de lazer, de brincadeiras ou, sim-
plesmente, de uma boa conversa.

As praças de Timóteo também vira-
ram lugares de famílias, como a do mon-
tador Lucas Geraldo Aleixo, morador do 
bairro Alvorada. Ele é o típico frequenta-
dor das praças da cidade, que considera 
“lugares bonitos, frescos e confortáveis 
para se passar um dia agradável com a 
família, com ginástica, caminhadas, brin-
cadeiras e outras atividades prazerosas”.

 Outras praças que foram construídas 
ou reformadas pela atual Administração 
foram as do Quitandinha, Timotinho, Bro-
mélias, Cachoeira do Vale e a do bairro Vila 
dos Técnicos está sendo reformada.

7Timóteo - Prestando Contas
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Uma das principais obras realizadas pelo 
atual governo de Timóteo, não em volume 
de investimentos mas em termos de ganhos 
sociais, é a praça CEU – Centro de Artes e 
Esportes Unificados, entre os bairros Novo 
Tempo e Vale Verde, inaugurada em julho de 
2015. São 3.000 metros quadrados de área 
construída e uma série de serviços e oportu-

“LUGAR BONITO E
AGRADÁVEL”

Apesar do pouco tempo de funcionamento, a praça 
CEU vive cheia de gente, de todas as idades, prati-
cando algum esporte, lendo um livro, participando 
de uma oficina ou buscando atendimento social. A 
auxiliar de serviços gerais Heloisa Joventina Corrêa, 
de 46 anos, é uma frequentadora assídua do espaço 
inaugurado pelo atual governo.
Moradora do Alvorada, Heloisa considera a praça 
CEU “um lugar bonito, agradável e super confortá-
vel”. Além de fazer curso de corte e costura, que é 
oferecido pelo CRAS, ela sempre leva os filhos para 
brincarem no parquinho e interagirem com outras 
crianças, de outros bairros.
“A praça CEU oferece condições para que as crianças 
possam se divertir à vontade. É um ótimo lugar para 
se passar o dia, fazer os esportes ou algum curso, 
além da biblioteca, do cinema e do teatro que o es-
paço oferece”, destaca Heloisa Corrêa.

Praça Ceu
Lazer e serviços no mesmo espaço

nidades para a população, com investimen-
tos de mais de R$ 2 milhões.
Na Praça CEU a comunidade conta com qua-
dra poliesportiva coberta, parque infantil, 
pista de caminhada, equipamentos de gi-
nástica e uma das maiores pistas de skate de 
Minas Gerais. O espaço é gerido pela própria 
comunidade, em parceria com a Prefeitura.

SERVIÇOS
Vários serviços também foram centralizados 
na praça CEU, que conta com um Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS), 
além de biblioteca pública, telecentro, cine/
teatro/auditório com60 lugares e salas mul-
tiuso, onde são promovidos cursos, oficinas e 
reuniões comunitárias.
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Quadra nova depois de 20 anos

Moradores do São Cristóvao e de outros bairros 
da Regional Sudoeste esperaram mais de 20 
anos para conseguir realizar, no atual governo, 
um sonho: a construção de um espaço de convi-
vência, esportes e lazer. Desde o dia 15 de julho 
de 2015, eles contam com uma quadra modelo, 
com investimento de R$ 300.000,00.
A antiga quadra de esportes do São Cristóvão 
deu lugar a um novo espaço, com 407 metros 
quadrados, equipamentos e várias benfeitorias.

A comunidade do bairro Alvorada também 
ganhou, no atual governo, um novo espaço 
de esportes e lazer. A quadra de esportes 
do bairro é uma das maiores da cidade, com 
área coberta de 772,4 metros quadrados e 
mais conforto e segurança para os seus usu-
ários. A obra está em construção, os inves-
timentos na obra totalizam R$ 186.237,72.

Construção da 
Quadra coberta 
do alvorada
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Bairro Timotinho

Cachoeira do Vale

Bairro Santa Cecília

Em breve, a população de Ti-
móteo poderá contar com mais 
quatro espaços para o esporte e 
o lazer. Mais de R$ 500 mil são os 
investimentos previstos para a 
construção de quatro Academias 
da Saúde, no distrito de Cachoei-
ra do Vale e nos bairros Timoti-
nho, Ana Rita e Santa Cecília.

Cidade terá quatro
Academias da saúde
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O atual governo de Timóteo resgatou 
um antigo projeto e realizou um dos maiores 
sonhos da população: canalizar e tratar todo 
o esgoto doméstico da cidade. Esse projeto 
começou a ser esboçado quase 30 anos atrás, 
mas só foi viabilizado com a ação firme do 
prefeito Keisson Drumond, que assumiu to-
dos os desgastes para que esse grande salto 
em qualidade de vida fosse possível.

As obras de construção e ampliação da 
rede coletora, estações de bombeamento, 

elevatórias e de tratamento estão a todo 
vapor. Trata-se da maior obra em execu-
ção em Minas Gerais, com investimento de 
aproximadamente R$ 78 milhões. Uma obra 
importante para o presente, mas também 
para o futuro, já que permitirá a limpeza dos 
cursos d’água da cidade e outros ganhos am-
bientais e de saúde.

Atualmente, 13 frentes de serviço estão 
atuando em várias partes da cidade: Macuco, 
Limoeiro (2), Santa Terezinha (2), Timirim, 

Timotinho, Primavera (2), John Kennedy, 
Nossa Senhora das Graças, São José e Rua 
Ouro Branco (Fazenda Boa Vista). A pedido 
da Administração, a Copasa, responsável pela 
obra, tem priorizado a contratação de mão 
de obra local: são 120 empregos diretos e 40 
indiretos, o que representa um ganho social e 
também econômico para o município.

A previsão é que as obras de tratamento 
de esgoto, iniciadas em dezembro de 2014, 
sejam concluídas até novembro de 2016.

Construção da Estação Elevatória do 
bairro Limoeiro

Construção da Estação Elevatória do 
bairro Santa Terezinha

Frente de trabalho no bairro São José

Construção da Estação Elevatória 
perto da ponte nova 

Frente de trabalho no bairro Macuco

Frente de trabalho no bairro
John Kennedy

“Governo resgata 
projeto antigo e garante 
uma das maiores 
obras de Minas Gerais, 
com investimento de 
R$ 78 milhões para 
tratamento de esgoto e 
melhoria da qualidade 
de vida”

Sonho Realizado
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As parcerias firmadas pelo atual gover-
no romperam as fronteiras de Timóteo. Uma 
delas veio da Bélgica e permitiu a implan-
tação do Centro de Referência em Educação 
Inclusiva Ativa (CREIA) “Padre Jean Marie 
Lemare” no imóvel do antigo Centro de Con-
vivência Virginie Petit, no Córrego do Caça-
dor (João XXIII).

A ampliação do CREIA, que agora conta 
com mais espaço e mais projetos de edu-
cação especial, é resultado de convênio da 
Prefeitura com o Rotary Clube Acesita e o 
Rotary Internacional Charleroi, da Bélgica. 
Além de repassarem o imóvel ao município, 
os dois clubes de serviços doaram móveis e 
equipamentos.

EDUCAÇÃO ESPECIAL – Nas mãos da 
Prefeitura, o antigo Centro de Convivência 
ganhou uma reforma completa e adap-
tações do espaço, que recebeu o nome de 
CREIA “Padre Jean Marie Lemare”, em ho-
menagem ao padre belga que por muitos 
anos atuou em Timóteo, e agora atende es-
tudantes com deficiências visual e auditiva 
e os que necessitam de atendimento educa-
cional especializado.

Aproximadamente 92 alunos são aten-
didos no Centro, que oferece oficinas de 
braille, libras, acompanhamento pedagó-
gico para cegos e surdos, assistente educa-
cional para surdos, oficinas de orientação 

e mobilidade, aulas de artesanato, dança, 
música (coral), programa Dos Vox, labora-
tório de Informática, Educação Física para 
Idosos e aulas da EJA 1(1ª a 4ª série)  e EJA 
2 (5ª a 8ª série).

Educação especial com apoio belga

12 Timóteo - Prestando Contas
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A atual Administração liderou uma importante 
parceria que tornou possível outro sonhado projeto 
da população de Timóteo: a instalação do Corpo de 
Bombeiros. O governo estadual, a Câmara Municipal, 
a ACIATI, a CDL e Associações de Moradores ajudam a 
Prefeitura nessa outra conquista.

Desde o início de 2015, Timóteo é sede do 7º 
Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Ge-
rais, que funciona em imóvel alugado pela Prefeitura 
na avenida Acesita, nº 617, no bairro Olaria. A unidade 
conta com viaturas, equipamentos e policiais qualifi-
cados para ações de combate a incêndios, resgates e 
salvamentos.

Atualmente, a Prefeitura trabalha para viabilizar 
a construção da sede própria do Corpo de Bombeiros, 
novamente em parceria com o governo mineiro.

O comércio timotense é o 
principal parceiro da Prefeitura na 
solução para um dos mais anti-
gos – e crônicos – problemas do 
trânsito na cidade: a falta de vagas 
para estacionamento, sobretudo 
no Centro Norte.

Em parceria com a ACIATI-
CDL e com o Instituto Maçônico de 
Gestão de Projetos Sociais, o atual 
governo reformulou e reativou o 
sistema de estacionamento “Faixa 
Azul”. Hoje ficou mais fácil encon-
trar vagas de estacionamento, gra-
ças a esse projeto, que ainda gera 
renda para várias pessoas.

União de forças para
reativar o “Faixa Azul”

Corpo de Bombeiros reforça o
sistema de segurança da cidade
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PMT e Emalto garantem novo
Campo de futebol do Limoeiro

Poder público e iniciativa privada po-
dem, sim, trabalhar em parceria para garan-
tir melhorias para a população. Que o digam 
os moradores e desportistas do Limoeiro, que 
ganharam um novo campo de futebol, gra-
mado e com alambrado, graças a uma parce-
ria entre a Prefeitura de Timóteo e a Emalto.

Nessa parceria, cada lado contribuiu 
com R$ 80 mil para a construção da nova 
praça de esportes, com vestiários e lavan-
deria. Mais importante que o investimento é 

“Um campo mais alambrado que oferece 
condições dignas para a prática do espor-
te. É importante lembrar da parceria en-
tre a Fundação Emalto e Prefeitura para a 
reforma do campo que beneficiará toda a 
comunidade e aos alunos do projeto da 
Fundação Emalto que oferece aulas de 
futebol. Fazemos um trabalho de sociali-
zação através do esporte”.
Geraldo Roberto Loureiro, 52 anos,
professor de futebol.

o ganho em qualidade de vida, por meio do 
esporte e do lazer.

PROJETO SOCIAL – Além dos morado-
res do Limoeiro e de outros bairros da Regio-
nal 7, que, por muito tempo, ficaram sem um 
local para suas “peladas” de fim de semana e 
sem jogos do Campeonato Acesitano, o novo 
campo, com dimensões oficiais, é utilizado 
pelos alunos da Escola Municipal do Limoeiro 
e do projeto “Atleta Nota 10”, mantido pela 
empresa parceira da Prefeitura.

INSS mais perto de quem precisa
O dinheiro não saiu dos cofres do muni-

cípio, mas a atuação política do atual gover-
no (2013-2016) foi fundamental para que, 
depois de quatro décadas, Timóteo ganhasse 
sua sonhada agência do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS).

Essa conquista beneficia também mo-
radores de outras cidades da região – como 
Antônio Dias, Jaguaraçu, Marliéria e Pingo 
D’Água –, que, até pouco tempo atrás, tinham 
que se deslocar a Coronel Fabriciano, Ipatinga 
ou Governador Valadares para resolver suas 
questões previdenciárias.

SONHO ANTIGO – A sede própria do 
INSS de Timóteo era esperada desde 1976, 
quando a Prefeitura doou pela primeira vez 
uma área na rua 19 de Novembro, no Centro 
Norte. O prazo para construção expirou e só 
em outubro de 2013 a Prefeitura conseguiu 
“desagarrar” o projeto junto ao Ministério da 
Previdência Social. Em 2015, a sede do INSS 
de Timóteo tornou-se realidade. Foram inves-
tidos quase R$ 2 milhões para a construção de 
um moderno prédio, com 575 m², 12 guichês, 
três consultórios de perícia médica e um con-
sultório de assistência social.

“ Ação política 
concretiza um sonho de 
quase quatro décadas”
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Foi por meio de parcerias que o atual go-
verno também viabilizou um importante 
projeto de saneamento em Timóteo. Desde 
2014, os moradores do Recanto do Sossego 
recebem água tratada nas torneiras das suas 
casas, resultado de um esforço que envol-
veu o poder público e a comunidade. Esse é 

Construção da Estação Elevatória do 
Santa Terezinha

Depois

Antes

Antes

Fim dos alagamentos na
Avenida dos Rodoviários

Paralelamente às novas obras que a cidade 
necessita, a Prefeitura tem buscado soluções 
para problemas antigos. É o caso da Avenida 
dos Rodoviários, no bairro Alegre, onde foi 
feita uma nova rede de drenagem para evitar 
que aquela via seja alagada em períodos de 
chuva, como acontecia com frequência.
Foram instaladas manilhas de maior diâmetro, 

para captação da água da chuva, e construídos 
diques de contenção em areia, atrás do Distri-
to Industrial do Limoeiro. A obra trouxe mais 
segurança e tranquilidade para quem mora 
às margens da avenida e para toda a Regional 
Leste, que, historicamente, sofria com alaga-
mentos e inundações num longo trecho da 
Avenida dos Rodoviários.

Construção de
diques no Distrito 
Industrial

Recanto da
Água limpa

também um exemplo de parceria que ajuda 
a melhorar a qualidade de vida da nossa 
gente.
Moradores do Recanto do Sossego sofriam 
com a falta de água e com doenças relacio-
nadas a problemas de saneamento, até que, 
no atual governo, aconteceu o que antes pa-
recia impossível. O morador da comunidade 
Nivaldo dos Santos, cedeu a área para a ins-
talação de um reservatório, com capacidade 
para 25 mil litros de água, e a Prefeitura e a 
Copasa fizeram a rede de abastecimento e a 
estação de tratamento.

15Timóteo - Prestando Contas
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Regularização fundiária
Beneficia dezenas de famílias

A atual Administração Municipal tem 
feito um grande esforço para regularizar 
imóveis em toda a cidade. Isso representa 
segurança quanto à propriedade do imóvel e 
inclusão dessas famílias na rede de serviços 
públicos.

Dezenas de famílias do Centro Sul e do 
Bela Vista já receberam as escrituras de seus 
imóveis graças ao Programa de Regulariza-
ção Fundiária criado pelo atual governo. Para 
famílias de baixa renda, a Prefeitura custeia 

O atual governo (2013-2016) retomou a cons-
trução da Usina de Triagem de lixo, obra que 
ficou paralisada por vários anos. O antigo pro-
jeto foi atualizado e a Prefeitura conseguiu R$ 
426.876,16 do governo federal para reativar a 
Usina de Triagem. As obras foram reiniciadas 
e até 2016 serão concluídas, permitindo que 
Timóteo dê mais um passo em direção à re-
ciclagem de lixo e geração de renda para os 
trabalhadores do setor.

COLETA SELETIVA

Investimento de R$ 426 mil 
para retomar usina

as despesas de registro da escritura. Em ou-
tros casos, a Administração faz todo o proces-
so burocrático e acompanha até a finalização 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, com 
os proprietários assumindo todos os custos.

O programa está reduzindo o número de 
imóveis em situação irregular, que passava 
de 3 mil no início do atual governo (2013-
2016). A liberação das escrituras é feita em 
parceria com a Câmara Municipal e a Admi-
nistração Fazendária.
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FUNDOS DE VALE

Um sonho de muitos anos da popu-
lação de Timóteo está perto de se tornar 
realidade. O projeto de tratamento de 
Fundos de Vale começa a sair do papel, 
com a previsão de melhorias em vários 
bairros e de criar uma nova artéria de 
tráfego na cidade e novas vias de inter-
ligação de bairros.

Desde o início, o atual governo tem 
trabalhado para tornar esse sonho uma 
realidade. O primeiro passo foi regula-

rizar a cessão das áreas, pela Aperam, 
processo que ficou paralisado por vá-
rios anos. Em seguida, foi elaborado o 
anteprojeto e apresentado ao governo 
federal em busca de financiamento. Em 
junho de 2015, o Ministério das Cidades 
liberou R$ 1.584.915,28 para contrata-
ção dos projetos Básico e Executivo.

Mais que um sonho, hoje o proje-
to de tratamento de Fundos de Vale é 
uma esperança. Após a conclusão dos 

projetos técnicos, que deverá ocorrer 
até o segundo semestre de 2016, será 
iniciada uma nova fase de captação de 
recursos para o projeto “Fundos de Vale”, 
que prevê uma série de intervenções no 
córrego Timotinho, num trecho de quase 
seis quilômetros, do Novo Tempo até o 
Quitandinha, abertura de novas ruas, ci-
clovia e construção de um parque linear 
com pista de caminhada e equipamen-
tos de ginástica.  

Esperança de um
Futuro melhor

17Timóteo - Prestando Contas
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Em Timóteo, desde 2013, a assistência so-
cial deixou de ser um “favor” para se tor-
nar um direito público, com programas e 
ações para melhoria da qualidade de vida 
e desenvolvimento de pessoas com vulne-
rabilidade. Uma ampla rede de assistência 
atende a milhares de pessoas, em todas 
as faixas etárias, com cursos, palestras, 
oficinas, acompanhamento psicossocial e 
outras atividades.

“Os programas de Assistência Social da Pre-
feitura são de extrema importância para a 
minha família. Desde pequenos, meus três fi-
lhos participam de várias atividades no CRAS, 
e atualmente fazem karatê e balé. Enquanto 
eu trabalho eles estão aprendendo, fazendo 
atividades que possam virar profissão futu-
ramente. Eu também me matriculei na aula 
de zumba, e começarei no ano que vem. Uma 
forma de eu me socializar mais, me divertir 
e adquirir melhor qualidade de vida. E o me-
lhor, poder participar das atividades gratuita-
mente.”
Judite Atanâncio da Cruz, 39 anos, costurei-
ra e moradora do Limoeiro

• Mais de 500 crianças e adolescentes atendidos por serviços de acompanhamento so-
cial e atividades socioeducativas (karatê, futebol, futsal, vôlei, dança, música, informá-
tica, artesanato e corte/costura).
• Reestruturação do Conselho Tutelar e das equipes do CRAS, CREAS e Bolsa Família 
e retomada dos serviços de acompanhamento de famílias em situação de vulnera-
bilidade social.
• Mudança da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social para prédio público.
• Implantação do Serviço de Abordagem Social/ CREAS: 153 ações só em 2015.
• Convênio com a APAE para atendimento a 120 famílias, por meio do Serviço de 
Proteção Social Especial.
• Investimento técnico e financeiro nos Serviços de Acolhimento Institucional de 
Crianças e Adolescentes: 26 reinseridas em suas famílias e 10 adoções.
• Implantação do “BCP na Escola”.
• Implementação do Auxilio Natalidade.
• Aquisição de equipamentos e mobiliários para estruturar os CRAS, CREAS, Cadastro 
Único/Bolsa Família, Casa dos Conselhos e SEMAS.
• Inauguração de quatro Telecentros.
• Aquisição de um veículo para atender o setor de Cadastro Único/Bolsa Família.
• Atualização da Lei Municipal que institui a Política de Assistência Social à legislação 
do SUAS.

Ações do atual governo ajudam
a melhorar a vida de milhares de pessoas

Além de novas ações, a Prefeitura de Ti-
móteo tem investido na reformulação e 
modernização da legislação, de modo a 
garantir mais direitos e conquistas sociais. 
Uma política que alia inclusão social e 
qualidade de vida, e que tem gerado bons 
frutos e mudado a realidade de milhares 
de pessoas.
MAIS ASSISTÊNCIA – Foram muitos os 
esforços para que o setor desse um gran-

Inclusão Social e Qualidade de Vida

de salto de qualidade, méritos que são 
compartilhados com os servidores e os 
integrantes do Conselho Municipal de As-
sistência Social.
Dentre as mudanças mais visíveis estão 
as obras realizadas nos últimos três anos. 
Foram feitas reformas, adequações e até 
mudanças de imóveis para garantir me-
lhores condições de trabalho para os ser-
vidores e de atendimento aos usuários.

ISTO É ASSISTÊNCIA SOCIAL
Veja algumas ações realizadas pelo atual governo
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• Reforma geral e adequação do CRAS Leste (Núcleo Alegre)
• Reforma e adequação do CRAS Leste (Núcleo Limoeiro)
• Mudança do CRAS Sudoeste para prédio próprio (Praça CEU)
• Mudança do CRAS Sul para imóvel com mais espaço e conforto
• Reforma e ampliação do CRA Oeste
• Aquisição de móveis e equipamentos
• Acesso à internet em todas as unidades
• Implantação de sistema de informação para preenchimento do Prontuário SUAS
• Reforma administrativa conforme o “Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS”

Quatrocentos e cinquenta famílias partici-
pam dos acompanhamentos nos Centros de Re-
ferência da Assistência Social (CRAS), e mais de 
1.500 pessoas passam mensalmente por aten-
dimentos em busca de orientações e de bene-
fícios, mas, também, da sua dignidade própria.

Até 2012 os CRAS funcionavam de forma 
precária, e hoje a cidade conta com seis uni-

dades de referência, sendo que cinco foram 
totalmente reformadas e ganharam novos 
equipamentos e mobiliários.

Uma série de programas e serviços, sobre-
tudo os de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF) e de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) foram reorganizados.

Para se ter uma idéia da importância des-

A política de assistência social em 
Timóteo garante também os chamados 
“benefícios eventuais” para quem en-
frenta alguma situação adversa ou que 
comprometa sua manutenção. São os 
casos de auxílio funeral, natalidade, ali-
mentação, transporte, documentação 
e emergencial. Em 2015, até o mês de 
outubro, 895 famílias receberam algum 
benefício eventual.

MELHORIAS NA REDE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS

Programas e ações, devolvem dignidade

se trabalho, nos dez primeiros meses de 2015 
foram feitos 14.836 atendimentos, com a in-
clusão de mais 477 famílias no Cadastro Único 
dos programas sociais. Nesse mesmo período, 
foram feitas 566 visitas domiciliares e reali-
zadas atividades coletivas (oficinas de corte e 
costura e artesanato, e encontros com familias) 
para 1.358 pessoas.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Um destaque à parte da política de as-

sistência social são para as crianças e ado-
lescentes acompanhadas pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 
mais de 500 participam de oficinas e aulas 
de karatê, futebol, vôlei, dança, artesanato, 
recreação, contos e brincadeiras. As oficinas 
acontecem de forma sistemática, duas vezes 
na semana, em todos os CRAS.
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Na Assistência Social, a tecnologia 
também tem espaço. Além da utilização de 
programas específicos para atendimento às 
inúmeras demandas, a Prefeitura disponi-
biliza essas ferramentas para a população.

Quatro “Telecentros” foram inaugura-
dos pelo atual governo: na Biblioteca Mu-
nicipal, no Centro de Referência da Assis-
tência Social (CRAS) do Limoeiro, no Centro 
Municipal de Educação Integrada (CMEI) e 
na Fundação Vovô João Azevedo em Cacho-
eira do Vale. Nesses locais, a população tem 
à sua disposição computadores conectados 
à internet, programas e cursos de informá-
tica básica.

Quase 300 famílias de Timóteo rece-
bem hoje uma atenção da Prefeitura pela 
Proteção Especial. São os casos mais com-
plexos, atendidos no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). 
Nessa unidade, que funciona no bairro Bro-
mélias, são atendidos indivíduos e famílias 
em “risco social e pessoal” que tiveram seus 
direitos violados.

Esse acompanhamento é feito de di-
versas formas, mas, principalmente, com 
ações de proteção e prevenção que buscam 
dar novas perspectivas de vida para crian-
ças, adolescentes, idosos e pessoas com 
deficiência.

Política pública se faz com participação 
e controle social. Com este compromisso, a 
atual administração, em ação conjunta com 
conselhos municipais, realizou em três anos 
diversas conferências municipais e foi sede 
de regionais. Nessas conferências foram en-

PROTEÇÃO ESPECIAL

Participação Popular

INCLUSÃO DIGITAL
COMO FERRAMENTA

Os avanços sociais alcançados por 
Timóteo vão além dos números. Eles tra-
zem, principalmente, histórias de vida, e 
possibilitam a inclusão social e até mes-
mo a volta pra casa de quem, um dia, foi 
afastado da família.

Os resultados dessa política séria 
implantada pelo atual governo merecem 
ser comemorados. Em 2014/2015, por 
exemplo, 26 crianças e adolescentes re-
tornaram ao convívio de suas famílias de 
origem e dez crianças foram adotadas, 
graças ao trabalho da rede socioassisten-
cial e do Sistema de Garantias de Direito.

Os Conselhos da Criança e do Ado-
lescente e Tutelar, bem como o Minis-
tério Público e as polícias Militar e Civil 
são parceiros nesse trabalho.

As ações são executadas com o su-
porte de entidades - como Lar das Me-
ninas, Instituto Presbiteriano Êxodo e 
Projeto Socorrer -, que, com o aumento 
de 50% do volume de recursos repas-
sados pela Prefeitura, puderam con-
tratar mais cuidadores e técnicos para 
o acompanhamento psicossocial das 
crianças, adolescentes e famílias, con-
tribuindo para os resultados positivos.

DE VOLTA
PRA CASA

OPORTUNIDADE
É no “Telecentro” que muitos jovens 

buscam uma oportunidade para melhorar 
de vida. Gente como o estudante Julho 
Cesar de Carvalho, de 14 anos, morador 
do Limoeiro. Participar das aulas de Infor-
mática e de dança, perto de casa, tem aju-
dado a melhorar seu desempenho escolar 
e a qualidade de vida.

“A dança, para mim, é um bom exer-
cício para a saúde e para a mente, e a in-
formática veio em um momento em que 
precisava me socializar mais. Isso tudo tem 
me ajudado muito, tenho aprendido a fazer 
muita coisa nova”, aprova Julho Cesar.

ABORDAGEM SOCIAL - O êxito dessa po-
lítica se deve também ao serviço de “Aborda-
gem social”, em que educadores sociais iden-
tificam famílias e pessoas em situação de risco 
nos espaçõs públicos, como os moradores de 
rua. Em 2015, até outubro, aproximadamente 
60 pessoas foram “abordadas” pela equipe, 
muitas delas com riscos para sua saúde.

volvidas aproximadamente cinco mil pessoas 
para deliberar sobre as prioridades e diretri-
zes das respectivas áreas.

Desta forma, vamos garantindo a parti-
cipação da sociedade civil no controle social 
das políticas públicas do município e região, 
permitindo estabelecer uma sociedade na 
qual a cidadania deixe de ser apenas um di-
reito, mas uma realidade. Outro ponto a ser 
destacado é o investimento no fortalecimen-
to dos conselhos municipais como espaços 
legitimos de participação popular.
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SUPERANDO DESAFIOS
O trabalho é um importante aliado no 

resgate da dignidade. Com esse pensamento, 
o atual governo (2013-2016) implantou em 
Timóteo um projeto de grande alcance social, 
mas que tem contribuído também para deixar 
nossa cidade mais bem cuidada. Trata-se do 
projeto “Superação”, que aproveita a mão de 
obra de apenados do presídio da cidade.

Inicialmente, dez apenados foram incor-
porados pela Prefeitura, e fazem serviços de 
manutenção e limpeza, como pintura de meio-
fio, varrição, capina e roçada. Eles cumprem jor-
nada de trabalho de segunda à sexta-feira, de 
8h às 17h, e aos sábados de 8h às 12h.

Um desses trabalhadores que agarraram 

“Além de praticar atividades que fazem bem para a minha 
saúde, me divirto e faço novas amizades”

Alegria dita o ritmo no “Humanizar”

essa oportunidade é Marciley Leonardo Rodri-
gues, de 29 anos, que está perto de ganhar a 
liberdade e, com o projeto, já vislumbra novas 
possibilidades de vida. Ele sabe que o trabalho 
é duro, mas que vale a pena: ajuda a melhorar a 
cidade e a reduzir o tempo que falta para voltar 
ao convívio da família.

DESAFIOS – Parceria da Prefeitura com 
a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) 
e o Judiciário, o projeto implantado pelo atual 
governo tem superado muitos desafios, um dos 
quais o preconceito. Marciley confirma: “Nós 
somos muito discriminados pela sociedade, só 
que agora surgiu essa oportunidade, que é uma 
novidade para Timóteo e única para gente. Es-
tamos pagando nossa dívida com a sociedade, 
e, além de trabalhar e cooperar com a nossa 
cidade, esse projeto ajuda a garantir o sustento 
das nossas famílias.”

Além de saírem da ociosidade e de ajuda-
rem na melhoria da cidade, os participantes do 
“Superação” são remunerados (¾ do Salário 
Mínimo) e ainda podem reduzir um dia da sua 
pena a cada três dias trabalhados.

“Essa parceria com a Prefeitura nos dá 
a chance de voltar a fazer parte da so-
ciedade e de provar que somos capazes 
de mudar o nosso comportamento, 
pois temos famílias e vontade de voltar 
a viver em sociedade.”

Marciley Leonardo Rodrigues,
participantes do projeto “Superação”, 
criado pelo atual governo.

Lugar de gente feliz. Assim pode ser definido 
o programa “Humanizar”, que, em 13 núcleos espa-
lhados pela cidade – além do Sodalício Tio Questor 
–, atende a quase 1.700 pessoas na faixa etária 
acima de 55 anos. Mais que um local de ginástica e 
lazer, é um ponto de encontro e de integração.

A alegria dita o rito das atividades do “Huma-
nizar”, que é mantido pela Prefeitura e foi amplia-
do no atual governo. Nos núcleos, os participantes 
– a maioria, mulheres – também fazem aulas e 
apresentações de dança e participam de palestras, 
mostras culturais, eventos sociais, passeios e via-
gens durante todo o ano.

AMIZADES – É no “Humanizar” que gente 
como a dona Dejanira de Oliveira da Silva 
– moradora do bairro Ana Rita de 64 anos de 

•  São José •  Primavera •  Alvorada •  Novo Tempo •  Ana Moura •  Santa Maria 
•  Alegre •  Recanto Verde •  Macuco •  Alphaville •  Petrópolis •  João XXIII 
•  Cachoeira do Vale •  Sodalício Tio Questor - Mais informações: 3847-4769

NÚCLEOS DO “HUMANIZAR”

idade – faz novas amizades e “desenferruja” o 
corpo e a mente.

“É muito bom!”, aprova dona Dejanira, que, 
dia sim, dia não, sai de casa às 13h30 e só retorna às 
17h, cheia de alegria. “Além de praticar atividades 
que fazem bem para a minha saúde, me relaciono 
com outras pessoas e faço novas amizades.”

Os participantes do “Humanizar” têm encon-
tros quatro vezes por semana, e, sob a supervisão 
de professores e especialistas, fazem cursos e exer-
cícios de alongamento e ginástica rítmica. São seis 
cursos: dança rítmica, dança de salão, ginástica, 
alongamento, hidroginástica e artesanato.
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Só não vê quem não quer: a educação melho-
rou muito em Timóteo nos últimos anos. Desde o 
início do atual governo (2013-2016), mais de um 
quarto do Orçamento municipal tem sido inves-
tido no setor. Novas escolas foram construídas, as 
antigas receberam reformas, carteiras e mesas fo-
ram trocadas, novos projetos foram implantados, 
os professores estão cada vez mais qualificados, 
e, principalmente, mais crianças, adolescentes e 
adultos estão hoje nas salas de aula.

A melhoria da qualidade da educação pública 
em Timóteo é atestada pelo Ministério da Educa-
ção: a cidade é a primeira cidade do Vale do Aço no 
ranking do Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (IDEB), bem acima da média nacional.

TEORIA E PRÁTICA
Sem falsa modéstia, como podem confirmar os 
pais e mães de alunos da rede municipal, esses 
resultados refletem o trabalho realizado desde 
2013. O comprometimento dos professores, 
aliando a teoria com a prática, foi fundamen-
tal para escrevermos esse capítulo na história 
de Timóteo.

IDEB/Ministério da Educação
BRASIL TIMÓTEO

Anos iniciais (1º ao 5º) 5.2 5.8
Anos finais (6º ao 9º) 4.2 4.9

EDUCAÇÃO DE TIMÓTEO 
EM 1º LUGAR

“Indicadores oficiais
confirmam evolução
da educação pública
no município”

O Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) foi criado em 2007, pelo go-
verno federal, e vai de zero a 10. O IDEB 
avalia, principalmente, a aprovação e a 
média de desempenho dos estudantes 
em Língua Portuguesa e Matemática. 
Esse indicador é calculado com base em 
critérios como aprovação escolar e o de-
sempenho nas avaliações do INEP, o Sis-
tema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) e a “Prova Brasil”.

Timóteo também se deu bem na “Prova Brasil”. A cidade ficou em primeiro lugar, em nível regional, 
na avaliação dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. O exame, 
de caráter nacional, também avalia os profissionais da educação e as condições de trabalho.

O QUE É 
IDEB?

NOTA MÁXIMA NA
“PROVA BRASIL”

A Prefeitura tem feito a sua parte. Os avanços 
na educação do município foram impulsionados 
também por novos projetos pedagógicos implan-
tados, ou reformulados, nos últimos anos, como o 
“Ressignificando a Aprendizagem”, o Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE), o Plano de 
Intervenção Pedagógica (PIP), O “Bom Começo”, 
a “Roda de Leitura” e o “Cirandolê”, entre outros.
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Diagnosticar com clareza a real situação de 
aprendizagem dos alunos, através de avaliações 
externas e internas, é mais um desafio vencido 
pela educação em Timóteo. Mérito para os pro-
fessores e gestores, que aderiram à proposta do 
atual governo para tornar o ensino público da 
cidade uma referência.

Um exemplo dessa mudança de comporta-
mento, e de conceito, é o projeto “Ressignificando a 
Aprendizagem”, que aposta na qualificação dos pro-
fessores para criar novos espaços e oportunidades 
para estudantes com necessidades educacionais es-
peciais, apontadas por laudos médicos, e que apre-
sentam ritmos diferentes de aprendizagem.

Entre vários esportes praticados nas es-
colas municipais, os estudantes contam agora 
também com o xadrez. Timóteo é uma das 21 
cidades mineiras que integram o Clube Bra-
sileiro de Xadrez Escolar (CBXE), e hoje o jogo 
de tabuleiro e estratégia faz parte da rotina de 
alunos, professores e da comunidade, ajudando 
a melhorar o desempenho em sala de aula e no 
dia-a-dia de crianças e adolescentes.

A professora de Matemática da Escola 
Municipal de Timóteo Cláudia Reis confirma 
o avanço no aprendizado dos alunos. “Por ser 
um jogo que exige maior concentração, o xadrez 
contribui para melhor concentração em todas as 
disciplinas.”

HABILIDADES – O xadrez é um jogo que 

O Clube de Xadrez de Timóteo funciona na Escola Municipal do bairro Alvorada, 
e é aberto a toda a comunidade. No local, enxadristas e pessoas interessadas 
na sua aprendizagem podem participar de cursos, palestras, web conferências e 
torneios, numa integração que já apresenta resultados positivos.

Projeto oferece atendimento especial a alunos
com dificuldades de aprendizagem

NOVOS SIGNIFICADOS

ATENDIMENTO ESPECIAL – O projeto 
oferece um atendimento especial a pequenos 
grupos de alunos, principalmente aqueles com 
defasagem de escolaridade e alfabetização. E os 
resultados são evidentes, como avalia a profes-
sora Rosilene Aparecida da Silva. “A gente 
percebe o desenvolvimento dos alunos no dia 
a dia, nas salas de aula, na autoestima. É um 
ganho para toda a equipe, porque sanadas as 
dificuldades dos alunos hoje, teremos resulta-
dos melhores para os dias e anos posteriores. E 
isso facilita o trabalho dos outros professores”, 
aprova Rosilene, que é vice diretora da Escola 
Municipal José Moreira Bowen.

XEQUE MATE! Xadrez ajuda a melhorar 
desempenho escolar

desenvolve várias habilidades e desperta no 
aluno a capacidade de realizar estratégias e re-
solver problemas. “A gente fica muito honrada, 
porque temos alunos que estão conquistando 
medalhas em várias competições”, comemora 
a professora, com o aval de Jhenifer Viana 

CLUBE DE XADREZ

de Freitas, 14 anos, aluna do 8º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Municipal de Timóteo: 
“Para jogar o xadrez precisamos ter bastante 
concentração e estarmos atentos aos detalhes, 
e isso é como na sala de aula, devemos estar 
sempre atentos ao que os professores ensinam.
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“Só tenho que agradecer, 
pelo bom atendimento dos 
profissionais e pelo ensino 
de qualidade que é ofe-
recido à minha neta e aos 
demais alunos. Melhorou 
tudo na escola, os alunos 
têm aprendido bastante e 
o desempenho melhora a 
cada dia que passa.”

“A escola é excelente no ensino, na estru-
tura, no atendimento aos pais e alunos. 
A merenda melhorou muito e a qualida-
de do ensino também. Eles preocupam 
com a inclusão social, pois aqui estudam 
crianças com necessidades especiais e os 
professores os tratam de forma igual, 
como devem ser tratados. O corpo de 
professores é excelente, a direção é mui-
to bem feita e meu filho tem apresenta-
do um desempenho cada vez melhor.”

Que Timóteo é uma terra de gente talentosa e criativa não é novida-
de. O que nem todo mundo sabe é que parte desses talentos está nas es-
colas mantidas pela Prefeitura, e que o número de prêmios conquistados 
pela rede municipal de ensino tem crescido desde 2013.

Os estudantes das escolas de Timóteo hoje são reconhecidos em nível 
nacional. A melhoria na qualidade da educação produz campeões.

Nos últimos anos, saíram das escolas de Timóteo 18 campeões na-
cionais em matérias tão distintas como Lingua Portuguesa, Matemática, 
Astronomia, Trânsito e Segurança Pública, dentre outras.

Sara Alves dos Santos Matuzinhos (Escola Municipal Limoeiro) - Olimpíada de Língua Portuguesa - Memórias.
Kelly karolayne Rodrigues Barbosa (Escola Municipal Angelina Alves de Carvalho) - Olimpíada de Língua Portuguesa/Poema.
Karolyn Cristina Santos Vieira (Escola Municipal Ana Moura) - Olimpíada de Língua Portuguesa - Poema.
Luiz Gabriel Rodrigues Moraes (IMETT) - OBMEP 2013 (ouro).
Rayssa Pedrosa de Melo (IMETT) - OBMEP 2013 (prata).
Jhenifer Viana de Freitas (Escola Municipal de Timóteo) - OBMEP 2014 (ouro).
Luiz Gabriel Rodrigues Moraes (IMETT) - OBMEP 2014 (prata).
Fillipe de Oliveira Almeida (IMETT) - OBMEP 2014 (bronze).
Victor Hugo Teixeira (Escola Municipal Novo Tempo) - Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica.
Juliana Cristina dos Santos Araújo (Escola Municipal Novo Tempo) - Olimpíada Brasileira de Astronomia/Astronáutica.
Ester Silva Pedroso (Escola Municipal Professora Maria Aparecida Martins Prado) - Movimento Trânsito Seguro.
Alyda de Almeida Lima (Escola Municipal de Timóteo) – Movimento Trânsito Seguro.
Thiago Alvarenga Simão (Escola Municipal Novo Tempo) – Movimento Trânsito Seguro.
Eduarda Brunelle Jardim Valadares (Escola Municipal Professora Maria Aparecida Martins Prado) - Campanha Evite as Drogas 
Prefira a Vida.
Carla Martins Rodrigues (Escola Municipal Virgínia de Souza Reis) - Campanha Evite as Drogas Prefira a Vida.
Emanuele dos Santos (Escola Municipal Professora Maria Aparecida Martins Prado) - Texto literário sobre a campanha de enfren-
tamento ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Helen Souza Lima (Escola Municipal Joaquim Ferreira de Souza) - Texto literário sobre a campanha de enfrentamento ao abuso 
sexual contra crianças e adolescentes.
Izadora de Souza S. Ferreira (Escola Municipal de Timóteo) - Texto literário sobre a campanha de enfrentamento ao abuso sexual 
contra crianças e adolescentes.

Alunos Destaque Redação e Olimpíada Astronomia

Estudantes da rede pública colocam 
Timóteo em destaque nacional

CAMPEÕES DA EDUCAÇÃO
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Gema Araújo Fernandes, 58 anos, pensionista, moradora 
do bairro Ana Rita e avó de aluna da rede municipal

Tatiele Cristina Almeida, 26 anos, moradora do bairro São José, mãe de 
aluno matriculado na rede municipal
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Dezoito anos após a sua construção, o prédio do 
Instituto Municipal de Educação Técnica de Timó-
teo (IMETT) ganhou uma nova “cara” no atual go-
verno. Foram feitas várias melhorias, como pin-
turas e reparos, instalação de corrimão, bancos, 
serviços de hidráulica e elétrica.
A escola do bairro Novo Horizonte também ga-
nhou novos jogos de carteiras e ventiladores. 

As salas de aula de Timóteo estão 
mais confortáveis, com melhores 
condições para alunos e professo-
res. Desde o início do atual governo, 
a Prefeitura adquiriu milhares de 
conjuntos de carteiras e mesas, de 
acordo com as faixas etárias atendi-
das pelas Escolas Municipais. Entre 
os equipamentos, carteiras especiais 
para alunos com deficiência.

Uma das escolas municipais que receberam melho-
rias no atual governo é a “Joaquim Ferreira de Souza”.
A quadra da escola de Ensino Fundamental do 
bairro São José ganhou uma cobertura, e hoje as 
aulas de Educação Física e outras atividades são 
feitas à sombra, com mais conforto para todos. Os 
investimentos totalizaram R$ R$ 127.150,88.
A “nova” quadra agradou aos alunos, como Maria 
Clara Araújo, moradora do Ana Rita.

 “A escola é muito boa. 
As salas são confortá-
veis, e agora podemos 
fazer as aulas de 
Educação Física mes-
mo quando estiver 
chovendo, porque a 
quadra foi coberta”, 
aprova a estudante 
do 4º ano do Ensino 
Fundamental.

Quadra da Escola Joaquim Ferreira de Souza

Conforto para estudar

IMETT recebe primeira
reforma após 18 anos

Outra conquista dos seus aproximadamente 900 
alunos foi a reforma e cobertura da quadra de 
esportes da escola.
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Trabalhar fora e cuidar de casa e dos filhos 
não são tarefas fáceis. Pensando nessas 
mães de famílias – e também nos pais –, 
a Prefeitura de Timóteo tem investido, 
desde 2013, na estruturação da rede de as-
sistência e educação às crianças. São, apro-
ximadamente, R$ 3,3 milhoes distribuídos 
anualmente a 13 entidades que cuidam de 
quase 1.100 crianças de zero a quatro anos.
Em três anos, mudou muita coisa. Que o 
diga a dona-de-casa Jaqueline Aparecida 
Bonini, moradora do bairro Bela Vista. Se 
antes tinha que deixar as pequenas Ellen 
e Eyshilla com parentes, hoje ela curte a 
segurança e a tranquilidade de saber que 
suas filhas têm uma “escolinha” de quali-
dade perto da sua casa, onde são tratadas 
com carinho e atenção.
“MELHOR COISA” – A família de Jaqueline 
Bonini é uma das beneficiadas pela cons-
trução da Unidade Municipal de Educação 
Infantil (UMEI) “Angélica Araújo Costa”, que 

Artesãos de Timóteo e de outras cidades da 
região contam com um importante espaço 
para mostrar o seu trabalho. Na Feira Me-
tropolitana de Artesanatos (Femart), criada 
pelo atual governo e realizada mensalmen-
te na área da feira livre do Timirim, 
esses artistas populares divulgam seus tra-
balhos e fazem negócios.
A Femart virou fonte de renda para muitas 
famílias e já começa a se firmar como even-
to de lazer. Uma iniciativa que, na avaliação 
da presidente da Associação dos Artesãos 

“A inauguração da creche foi a melhor 
coisa que aconteceu. Além do conforto 
que oferece, perto da minha casa, ela 
também ensina.”
Jaqueline Aparecida Bonini, dona-
de-casa, moradora do Bela Vista e mãe 
de Ellen Vitória e Eyshilla Vitória

Perto de casa, 
com carinho e 
atenção

CRECHES

atende em tempo integral e oferece café da 
manhã, frutas, almoço, lanche e jantar. No 
local, as crianças contam ainda com play-
ground, brinquedoteca e jogos de boliche e 
de letras, e, antes de irem para suas casas, 
tomam banho e fazem um lanche.
Para Jaqueline e dezenas de outras mães, 
“a inauguração da creche do Bela Vista em 
maio de 2014 foi a melhor coisa que aconte-
ceu. “Antes, para qualquer coisa, tinha que 
deixar as meninas com minha cunhada. 
Quando uma delas passava mal, ou tinha 
consulta médica, precisava levar as duas. 
Agora não preciso me preocupar com quem 
deixar minhas filhas, pois sei que, lá na 
creche, elas são bem tratadas”, comemora 
Jaqueline.

Femart abre Espaço
para os artesãos

de Timóteo (Assoartt), Geralda Deia Gon-
çalves, “valoriza e fortalece” a arte popular, 
“além de incentivar a interação entre os ar-
tesãos e a comunidade”.
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Proinfância Novo Tempo
As crianças do bairro Novo Tempo 
também ganharam, no atual go-
verno, um espaço para a apren-
dizagem, o lazer e a prática  de 
esportes. Trata-se do “ProInfân-
cia”, um centro de educação que 
atende 120 crianças com idade até 
quatro anos, com 565 metros qua-
drados de área construída.
Outros bairros contemplados com 
unidades do ProInfância são o Li-
moeiro e o Macuco, totalizando 
360 crianças atendidas.

A Prefeitura de Timóteo mantém hoje 13 
entidades, que atendem a 1.100 crianças 
de 0 a 48 meses de idade. Se até 2012 as 
entidades não sabiam quando poderiam 
contar com a ajuda do poder público, ou 
quando receberiam os repasses aprovados 
em lei, hoje elas têm na Prefeitura uma im-
portante parceira.
Mesmo com as dificuldades financeiras e as 
dívidas que “herdou”, o atual governo não 

ENTIDADE VALOR

Projeto Ajudôu R$ 90.000,00

Corporação Santa Cecília R$ 48.000,00

Associação Motociclistas R$ 45.000,00

Associação Maratonistas R$ 2.100,00

Corrida São Sebastião R$ 16.000,00

Recursos para entidades somam
mais de R$ 8 milhões desde 2013

CONVÊNIOS 
ENTRE 

ENTIDADES
E PMT

poupou esforços para regularizar o paga-
mento das creches. Desde 2013, já foram 
repassados R$ 6.744.074,01 milhões para 
essas entidades, que se somam a inves-
timentos feitos em outras ações, como o 
esporte (Ajudôu, Associação dos Marato-
nistas e Corrida São Sebastião), a música 
(Corporação Musical Santa Cecília) e o lazer 
(Associação dos Motociclistas), resgatando 
ou mantendo tradições do município.
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Valorização a quem
serve à população

Atual governo reconhece direitos históricos, amplia
conquista e mantem pagamento dos servidores em dia

O servidor público é essencial na estrutura da Prefeitura de Timóteo e no atendimento à população. Não só como “operador” da má-
quina administrativa, mas, sobretudo, por ser o elo entre a gestão pública e a comunidade. Por isso o servidor municipal é prioridade 
na atual Administração, que não tem poupado esforços para valorizar sempre a categoria.
Em quase três anos de governo, os servidores já tiveram muito o que comemorar. A começar pelo pagamento dos salários atra-
sados de 2012, sem contar as correções salariais anuais e a normalização de vários benefícios, alguns dos quais suspensos havia 
muitos anos.
A moralização do serviço público é outra bandeira da atual Administração, que reduziu o número de cargos comissionados, promo-
veu concursos e retomou o pagamento de progressões, adicionais e outros benefícios aos servidores municipais.

SALÁRIOS EM DIA E CORRIGIDOS - Mesmo com as dificuldades econômicas do município, o atual governo devolveu a segu-
rança aos servidores quanto ao pagamento e à correção dos seus salários. Pagamento com atraso ficou no passado e, depois 
de muitos anos, os servidores voltaram a receber correção integral da inflação.
PROGRESSÕES HORIZONTAIS: IGUALDADE PARA TODOS - A atual Administração Municipal regularizou a concessão da cha-
mada “progressão horizontal”, que concede aumento do nível salarial do servidor a cada dois anos, previsto no Plano de Car-
reira. Em vez de dois índices – um de 4% para concursados até 2007 e outro de 2,5% para quem entrou posteriormente –, hoje 
todos recebem 4%.
REGULARIZAÇÃO DO QUINQUÊNIO - A Prefeitura também regularizou, em 2014, de forma retroativa, o pagamento de quin-
quênio aos pedagogos concursados em 2007. Isso representa um aumento de 10% sobre os vencimentos. Antes da regulariza-
ção, esses profissionais recebiam 5%. 
AUMENTO DO VALE-ALIMENTAÇÃO - O vale-alimentação, que antes era pago de acordo com o salário do servidor, agora tem 
valor único para todos. Além disso, o valor repassado mensalmente pela Prefeitura teve um aumento de quase 40%.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Outro direito que os servidores municipais tiveram atendido pelo atual governo é o de 
pagamento do adicional de periculosidade para os vigilantes da Prefeitura.
PISO SALARIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS - Timóteo foi uma das primeiras cidades a pagar o piso salarial nacional aos 
agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate às endemias (ACE), o que representou um ganho considerável para a classe.
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - Desde agosto de 2014 a Prefeitura conta com uma Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA), com três membros eleitos pelos servidores e outros três indicados pela Administração.
ELEIÇÃO DIRETA NAS ESCOLAS - Outra reivindicação antiga dos professores foi atendida pela atual Administração. Depois 
de 24 anos de espera, foi instituída a eleição para diretores de escolas. Desde 2013, os cargos de direção são escolhidos pela 
comunidade escolar, de forma democrática.
AUMENTO DE LICENÇA PRÊMIO - O atual governo de Timóteo também regularizou a concessão de licença-prêmio aos servi-
dores municipais. Agora, após cada cinco anos de trabalho, o servidor tem direito a três meses de “licença-prêmio”.
CONCURSOS PÚBLICOS - Dois concursos públicos foram promovidos pelo atual governo, para contratação de profissionais 
para as áreas de Saúde e de Educação. Esses concursos ampliaram o quadro de efetivos e possibilitaram o aumento e a melhoria 
dos serviços públicos oferecidos à população.
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO - A realização de cursos de qualificação é outra conquista dos servidores municipais no atual 
governo. Um exemplo é o curso técnico em Secretariado, em parceria com a UFJF, que tem a participação de 50 funcionários 
da Educação.
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - Os servidores de Timóteo também são beneficiados com a criação de cursos de pós-gradu-
ação no atual governo. Sessenta funcionários estão se especializando em Gestão Pública e em Gestão Municipal, em busca de 
melhorias na sua carreira e na prestação de serviços à população.
SEMANA DO PROFESSOR - No atual governo, os auxiliares de serviços gerais e agentes administrativos da Secretaria de Edu-
cação também passaram a ter direito ao recesso na Semana do Professor, no mês de outubro.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - O pagamento do adicional de insalubridade, regularizado no atual governo, beneficia 400 
servidores, que recebem um percentual a mais nos salários, de acordo com o ambiente de trabalho.
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Redução de despesas com
aluguéis de veículos particulares

Em menos de três anos de governo, a situ-
ação da Prefeitura de Timóteo é outra. A 
política de contenção de gastos e de com-
bate aos desperdícios implantada em 2013 
trouxe grandes avanços, como em relação à 
frota do município.

Nova Frota de Veículos da Prefeitura
Mais veículos, menos custos

Até 2012, a maior parte dos veículos da 
Prefeitura era alugada – pagava-se um alto 
preço e o serviço tinha falhas.
Toda a frota alugada foi substituída por 
veículos próprios, 63 no total (entre car-
ros, motos, caminhões e máquinas), que 

agora rodam com adesivos que facilitam 
o controle.
Além da economia para os cofres munici-
pais, a frota própria melhorou o transporte 
e ampliou o atendimento aos serviços pú-
blicos e à população.
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Mais unidades básicas, mais médicos, mais exames, mais cirurgias e mais medicamentos são alguns 
dos elementos que formam a equação que levou a saúde pública em Timóteo a avançar muito no atual 
governo (2013-2016). Nunca se viu tantas obras no setor como têm ocorrido nos últimos três anos.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) passaram por amplas reformas, com consultórios amplos e 
arejados com ar condicionado e ventiladores, banheiros adaptados para cadeirantes e mobiliário novo.  
O atual governo também comprou adquiriu materiais de consumo, contratou mais profissionais, em 
todas as especialidades. Hoje a rede municipal conta com 15 UBS e oito Centros de Especialidade, além 
de 70 médicos.

Um dos maiores avanços foi a reativação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), para 
16 em 2014 alcançando uma cobertura de 66,73%. As Unidades Básicas oferecem atendimento médi-
co em clínica geral, pediatria e de enfermagem, além de disponibilizarem diversas ações e programas 
preventivos e de tratamento.

Antes

Depois

UBS do Macuco• 15 Unidades Básicas de Saúde
•  7 Centros de Especialidades
•  10 Salas de Imunização
•  1 Centro de Distribuição de Imunobiológicos
•  1 Unidade de Urgência e Emergência
•  1 Laboratório Municipal de Análises Clínicas
•  1 Centro de Distribuição de Medicamentos
•  10 Farmácias Públicas
•  1 Farmácia Popular

Números mostram aumento do atendimento nos últimos
três anos e melhoria da saúde pública

População
bem cuidada

UBS de Cachoeira do Vale

UBS João XXIII

UBS e CRAS do Alegre

REDE MUNICIPAL
DE SAÚDE DE TIMÓTEO
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O combate à dengue é outra ação posi-
tiva do atual governo, que, nos últimos três 
anos, reduziu consideravelmente o núme-
ro de casos da doença que, até o início de 
2013, colocavam a cidade como uma das 
mais “contaminadas” pelo mosquito aedes 
aegypty.

O atual governo iniciou o mandato em 
meio a uma epidemia de dengue, com mais 
de 6 mil casos da doença de 2012 para 2013 
– aproximadamente 15 mil, conforme as es-
tatísticas do Ministério da Saúde.

Mutirões de limpeza, campanhas de 
conscientização e uma atenção permanente 
dos agentes de controle de endemias fizeram 
com que a cidade chegasse, em novembro de 
2015, com apenas 91 casos da doença notifi-
cados. E o melhor: sem nenhuma morte.

TODOS CONTRA A DENGUE – Com o 
envolvimento da população, a Prefeitura 
também conseguiu, nos últimos três anos, 
reduzir o índice de infestação do mosquito 
transmissor da dengue e de outras doenças 
mais graves. Se até 2012 o aedes aegypti es-
tava presente em 5,2% das residências de Ti-
móteo, conforme o levantamento do LIRAa, 
esse índice chega ao fim de 2015 em 2,4%.

ANO Nº CASOS
2013 6.062
2014 62
2015 91

ANO ÍNDICE
2012 5,2 %
2013 3,0 %
2014 3,2%
2015 2,4 %

Quem deseja largar o cigarro tem na 
Prefeitura de Timóteo uma importante alia-
da. O atual governo implantou um programa 
de combate ao tabagismo que, desde 2013, 
tem ajudado muita gente a se livrar desse 
vício que pode causar mais de 50 doenças, 
dentre elas o câncer.

As Unidades de Saúde da Prefeitura 
oferecem acompanhamento profissional e 
medicamentos para quem deseja parar de 
fumar. Atualmente, 215 pessoas participam 
desse programa. Os interessados podem 
procurar as UBS do Ana Moura, Macuco, Ana 
Rita, Quitandinha e Novo Tempo.

Combate ao Aedes - LIRAa (*)Redução da Dengue

COMBATE AO TABAGISMO

Esforço conjunto
contra a Dengue

(*) Levantamento do Índice Rápido de infestação do Aedes aegypty
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A Prefeitura não tem poupado esforços 
para garantir a saúde e a qualidade de vida 
da população de Timóteo. Se for necessá-
rio, mais recursos são buscados fora daqui. 
Atualmente, 40 moradores fazem trata-
mentos em outras cidades e estados, com 
tudo custeado pela Administração.
Dentre esses pacientes, 13 são atendidos 
em São Paulo (Hospital das Clínicas, Incor, 
Dante Pazzanese, AACD e Sírio Libanês) e 
outros 15 em Bauru (SP). Outras cidades 
paulistas que recebem moradores de Ti-
móteo estão Sorocaba (4), Campinas (2), 
Ribeirão Preto (2) e Barretos. Hospitais de 
Curitiba (2) e de Juiz de Fora também rece-
bem pacientes encaminhados pela Prefei-
tura de Timóteo.

A reativação e ampliação do Labora-
tório Municipal, que funciona no Centro 
de Saúde João Otávio, e a contratação 
de mais serviços da rede privada fizeram 
com que, no atual governo, o número de 
exames de saúde realizados na rede pú-
blica praticamente dobrasse em relação 
a 2012, para uma média anual de quase 
150 mil.

Para se ter uma ideia desse aumento, 

Ao contrário do que acontecia anterior-
mente, as farmácias das Unidades de Saúde 
de Timóteo estão com as prateleiras cheias, 
inclusive com medicamentos que não cons-
tam da “Lista Básica” do SUS. Desde 2013, a 
Prefeitura aumentou o atendimento em suas 
farmácias, que atualmente recebem uma 
média anual de 240 mil receitas de medica-
mentos, de usos variados. A população conta 
ainda com a “Farmácia Popular”, uma parce-
ria com a rede privada que distribuiu mais de 
14 mil medicamentos por ano.

UNIDADE                     ATENDIMENTOS(*)
Centro de Saúde João Otávio............................................................179.326
Centro de Reabilitação e Fisioterapia.................................................41.437
Centro de Saúde da Mulher................................................................21.913
Centro de Saúde Mental....................................................................10.905
Centro de Saúde Raimundo Alves Carvalho (Timotinho)...................69.877
TOTAL..........................................................................323.458

(*) Números referentes ao período de janeiro de 2013 a novembro de 2015

ATENDIMENTOS UNIDADES DE SAÚDE (JANEIRO/JULHO DE 2015)
CONSULTAS    MÉDICAS........................................................................26.918
CONSULTAS PEDIATRIA.......................................................................3.610
CONSULTAS ENFERMAGEM...............................................................13.433
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS...........................................................8.626
CONSULTAS ESPECIALIZADAS (Ortopedista, alergista, endocrinologista, 
cardiologista etc.)..............................................................................7.285
TOTAL...........................................................................59.872

A T E N D I M E N T O S

VOCÊ SABIA?

Mais medicamentos
A “Lista Básica” fornecida pela Prefei-

tura atualmente é composta de 140 itens, 
distribuídos em 26 classes farmacológicas, 
como antibióticos, por exemplo. Os medica-
mentos podem ser obtidos, gratuitamente, 
nas 10 farmácias da rede municipal e na Far-
mácia Popular.

SATISFAÇÃO – No período de janeiro a 
abril de 2015 foram “aviadas” 80.800 receitas 
médicas, com a entrega de 4.035.563 medi-
camentos, que beneficiam moradores como a 
aposentada Lourdes Oliveira Vilela, de 65 
anos, moradora do bairro Santa Cecília.

Hipertensa, ela necessita de vários me-
dicamentos e atesta que os serviços de saúde 
oferecidos pela Prefeitura de Timóteo me-
lhorou muito nos últimos três anos. “A atual 
administração se preocupa com a saúde da 
população e oferece condições para todos as 
pessoas que dependem do serviço público de 
saúde. A minha satisfação é receber gratui-

tamente o medicamento de que tanto preci-
so”, aprova dona Lourdes.

A exemplo de dona Lourdes, pessoas 
com diabetes e hipertensão são atendidas 
na rede pública e têm garantidos os remé-
dios para sua saúde. Além disso, esses usuá-
rios contam com o “Hiperdia”, que é feito nas 
Unidades Básicas com acompanhamento de 
profissionais.

nos sete primeiros meses deste ano o nú-
mero de exames laboratoriais, de imagem e 
especializados – muitos deles feitos em con-
sultórios conveniados – passou de 82 mil.

Outro avanço foi a redução, em 50%, 
da “fila” de usuários para a realização 
de exames em diversas especialidades. 
Além disso, foi reativado o serviço de en-
doscopia, no Centro de Especialidades do 
bairro Primavera.

MAIS EXAMES

EXAMES LIBERADOS (JANEIRO/JULHO DE 2015)
LABORATORIAIS - (Hemograma, Colesterol, Triglicérides, Uréia, Creatinina, etc.).........75.638
IMAGEM - (RX, Ultra-som)...................................................................................................6.571
ESPECIALIZADOS - (Ecodopler, Ressonância, Tomografia, Biópsia, Densitometria)............700
TOTAL..................................................................................................................................82.909
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Não faltam motivos para sorrir na área de saúde bucal, se-
tor que melhorou muito no atual governo de Timóteo. O serviço 
foi reorganizado e o atendimento ampliado. Outras ações do 
atual governo foram a reativação dos consultórios odontológi-
cos das Unidades Básicas de Saúde, implantação do serviço de 
atendimento a pacientes especiais, fornecimento de próteses e 
redução das “filas” de periodontia e de odontopediatria.

A atenção especializada à saúde foi outro ser-
viço ampliado nos últimos três anos em Timóteo. O 
atual governo reformou o Centro de Especialidades 
“Raimundo Alves de Carvalho”, no bairro Timotinho, 
construída há 21 anos, e hoje conta com 12 consultó-
rios e especialistas em diversas áreas médicas.

Em pouco menos de três anos – de janeiro de 
2013 a novembro de 2015 –, foram feitos 69.877 
atendimentos pelos profissionais do Centro de Es-
pecialidades.

Saúde
bucal

Atendimento especializado

Mais cirurgias
O atual governo mudou, literalmente, 

a visão de muita gente sobre a saúde pública 
em Timóteo. Desde 2013, a Prefeitura realizou 
aproximadamente 4 mil cirurgias de cataratas, 
que, até então, eram feitas apenas em outras 
cidades. A fila de espera foi “zerada”, e hoje o 
atendimento é imediato.

Outras cirurgias eletivas também tive-
ram suas filas de espera reduzidas, 50% em 
média, como as adenóide, amígdalas, ortope-
dia, urologia, hérnia, vesícula e histerectomia, 
entre outras. 

São pessoas como a dona Nilma Imacula-
da Silva, 45 anos, moradora do bairro Ana Mala-

quias, que pode nos dizer um pouco mais: “Após 
uma queda precisei fazer muitos exames até 
constatar que eu precisava fazer uma cirurgia 
no ombro. Eu tive todo o atendimento e assis-
tência, além de poder fazer a cirurgia gratuita-
mente oferecida pela rede municipal de saúde. 
Foi muito rápido todo esse processo pré-cirur-
gico. Além de todo o tratamento, a prefeitura 
oferece a Casa de Apoio em Belo Horizonte e a 
gente é muito bem acolhida. Eu sou muito sa-
tisfeita por tudo que a Prefeitura tem feito pela 
minha saúde”, pontua dona Nilma.

No primeiro quadrimestre de 2015, foram 
realizadas 245 cirurgias eletivas e de urgência.
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UPA reforçará
atendimento de urgência

Até o fim de 2016, Timóteo ganhará uma mo-
derna unidade de saúde de urgência e urgência, um 
verdadeiro pronto-socorro. A sonhada Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) está sendo construída 
na Avenida Monsenhor Rafael, no Primavera, e vai 
aumentar e melhorar o atendimento à população.

A Unidade de Pronto Atendimento terá 12 leitos 
de observação, salas de emergência, raio X, sutura e 
gesso, reidratação, exames, farmácia e laboratório, 
e contará com o que há de mais moderno em equi-
pamentos e aparelhos. A capacidade de atendimento 
será de até 300 pessoas por dia.

A construção da UPA de Timóteo tem investi-
mentos totais de R$ 3,2 milhões, sendo R$ 2 mi-
lhões do Ministério da Saúde e R$ 1,2 milhão de 
recursos próprios do município, arrecadados com o 
IPTU e outros impostos e taxas.

Obra para a saúde de todos

A UPA de Timóteo terá 12 leitos de observação 
e capacidade de atender até 300 pacientes por 
dia. Outras seis cidades serão beneficiadas pela 
obra: Jaguaraçu, Marliéria, Antônio Dias, Córrego 
Novo, Dionísio e Pingo D’Água.
A capacidade de atendimento da UPA será equi-
valente ao dobro do número de pacientes que 

VOCÊ SABIA?
passam diariamente pelo Centro de Saúde João 
Otávio. Após a construção da unidade de urgên-
cia e emergência, o “João Otávio” continuará 
funcionando, como Unidade Básica e com outros 
serviços especializados (colonoscopia, endosco-
pia e pequenas cirurgias), além do Laboratório 
Municipal.
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Uma ação política do atual governo foi 
decisiva para garantir o atendimento de casos 
de urgência e emergência à população de Ti-
móteo. Além de manter o funcionamento do 
Centro de Saúde João Otávio, foi firmado um 
convênio que “abre as portas” do Hospital Vital 
Brazil para o atendimento de urgência/emer-
gência e internações aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O convênio foi acertado após uma marato-
na de reuniões, viagens e muito diálogo com o 
governo do Estado e a Sociedade Beneficente 
São Camilo, mantenedora dos hospitais Vital 
Brazil e São Camilo (Fabriciano). Agora, a po-

Governo 
“abre as 
portas do 
Hospital 
Vital Brazil

Após 10 anos, fim do impasse!
pulação conta com todos os atendimentos hos-
pitalares, inclusive os da área de pediatria, e 89 
leitos para internações.

REPASSES
O convênio custa aos cofres públicos R$ 

1,2 milhão por mês (mais R$ 1,6 milhão com 
o hospital de Fabriciano), recursos divididos 
entre os governos municipal, estadual e fede-
ral. Além da população de Timóteo, também 
foram beneficiadas as cidades de Antônio Dias, 
Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Ja-
guaraçu, Marliéria  e Pingo D’Água, cujos mo-
radores agora podem buscar atendimento no 
“Vital Brazil” ou no “São Camilo”.
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As crianças e as mães recebem um cuidado 
especial em Timóteo. São vários programas nas 
áreas de saúde e assistência social para garantir 
uma gestão e um parto tranquilo, com o acom-
panhamento de profissionais de diversas áreas.

Consultas mensais, exames, medicamentos 
e palestras educativas são rotina na vida das 
mães de Timóteo e dos filhos pequenos. Para as 
grávidas, esse acompanhamento inclui orienta-
ções sobre cuidados com o bebê, alimentação 
saudável, amamentação e higiene, dentre ou-
tros temas.

CUIDADO COM CARINHO – Os cuidados 
com as futuras mamães e seus bebês vão além da 
saúde. O atual governo criou em 2013, o programa 

Às Mães, com carinho
“Cuidar, Mães de Timóteo – Assistência do Pré-Na-
tal à Criança”, que oferece às gestantes que fazem 
pré-natal nas Unidades Básicas um “kit enxoval”, 
composto  por manta, conjunto pagão, macacões, 
meias, toalha de banho, álcool absoluto e uma bol-
sa para guardar os pertences do bebê.

Mais do que uma ajuda, o kit distribuído 
pela Prefeitura é “uma demonstração de cari-
nho, cuidado e preocupação com as gestantes”, 
conforme opinião de Brenda Carolina Olivei-
ra Martins, moradora do bairro Alvorada que, 
recentemente, ganhou enxoval para o seu bebê. 
“Além do kit, recebemos um tratamento de 
qualidade durante toda a gestação”, completa a 
jovem mãe do Alvorada.

Entre os cuidados com as mães e seus 
bebês, a atual Administração também 
oferece suplementação alimentar, de 
diversos tipos. São aproximadamente 
R$ 120 mil por ano, em média. No pe-
ríodo de janeiro a julho de 2015, por 
exemplo, foram distribuídos dietas 
para adultos, dentre elas: sem açúcar 
(31 Kg), hipercalóricas (287 Kg), fibras 
(4,5 Kg), albumina (2 Kg), leite de soja 
(90,6 Kg), fórmulas infantis (677 latas).

VOCÊ SABIA?
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As ações do atual governo em defesa da 
vida se refletem em outros indicadores positivos: 
Timóteo é hoje a cidade do Vale do Aço com me-
nor taxa de mortalidade infantil. Esse índice vem 
caindo consideravelmente nos últimos anos, e 
em 2014 foi o menor da história, com uma taxa 
de 10,1, o que representa 11 óbitos por 1.000 
nascidos vivos. Em Ipatinga e Coronel Fabriciano 
esse índice é de 10,4/1.000 e 11,3/1.000, respecti-

Nos últimos três anos, mais de 40 mil aten-
dimentos foram feitos pelo Centro de Reabilita-
ção e Fisioterapia, que ganhou novos aparelhos, 
equipamentos e profissionais, e novo local de 
funcionamento, na UBS do Primavera. Isso sig-
nifica reinserção social, mais qualidade de vida 
e até mesmo um lugar no mercado de trabalho 
para milhares de moradores.

No primeiro ano de gestão foi preciso re-
estruturar e equipar o setor de fisioterapia para 
reduzir a fila de espera. Em 2013 foram feitos 
19.972 atendimentos.

Os resultados da melhoria do serviço apa-
receram nos anos seguintes, com 12.130 aten-
dimentos em 2014 e 9.335 em 2015. Por trás 
da redução desses números está o aumento da 
qualidade de vida da população de Timóteo.

Em defesa da Vida

Fisioterapia - Novo Espaço

Cuidados com a saúde colocam Timóteo em primeiro lugar
na taxa de mortalidade infantil da região

vamente. A média de Minas Gerais é de 12/1.000.
A taxa de mortalidade infantil de 2014 foi 

a menor dos últimos 10 anos, e representa uma 
redução de 62,7% em relação a 2004, quando o 
índice chegou a 27,2 óbitos por 1.000 crianças até 
um ano de idade. Comparando-se ao ano de 2013 
com 2014, observa-se redução de 27,3% no indi-
cador (TMI) no município de Timóteo.

MAIS SAÚDE – A redução da taxa de morta-

lidade infantil, em Timóteo, reflete o investimen-
to do atual governo na ampliação dos serviços e 
melhoria das condições de saúde das gestantes e 
das crianças da cidade.

Além disso, a Prefeitura tem cumprido todas 
as metas de vacinação materno-infantil. Nestes 
três últimos anos, todas as gestantes tiveram a 
garantia das 7 consultas de pré-natal e a realização 
de exames preconizados pelo Ministério da Saúde.

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) 
estima o risco de morte de crianças 
no seu primeiro ano de vida. Reflete, 
de maneira geral, as condições de 
desenvolvimento socioeconômico e 
infra-estrutura ambiental, bem como 
o acesso e a qualidade dos recursos 
disponíveis para atenção à saúde ma-
terna e da população infantil.

VOCÊ SABIA?
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL EM TIMÓTEO – SÉRIE HISTÓRICA

Fonte: DATASUS/SIM/SINASC
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GOL DE PLACA

A bola voltou a rolar nos campos de futebol 
de Timóteo. Desde 2013, graças ao apoio do 
atual governo, foram construídas novas pra-
ças esportivas e retomados os campeonatos, 
em todas as categorias. O resultado desses in-
vestimentos são os campos novamente cheios 
aos fins de semana e o resgate do “mais char-
moso” futebol amador do Vale do Aço.
A melhora dos campos e a organização de 
competições pela Prefeitura voltaram a movi-
mentar milhares de jogadores amadores, em 
todas as categorias e faixas etárias. O futsal, 
que tantos títulos deu à cidade, também foi 
resgatado. E, para quem não está inscrito em 
nenhuma equipe, não faltam espaços para a 

tradicional “pelada”.
FUTEBOL – O atual governo garantiu recur-
sos à Liga Acesitana de Desportos (LAD) e aos 
clubes amadores da cidade, e regularizou as 
prestações de contas. Além disso, a Prefeitura 
assumiu a organização de tradicionais com-
petições interrompidas nos anos anteriores.
O Campeonato Acesitano, o mais antigo da 
região, voltou a ser realizado com apoio fi-
nanceiro da Prefeitura e de parceiros, da 
mesma forma que o Campeonato de Verão. 
Em três anos, o esporte ganhou mais espaço 
nas escolas, campos, quadras, praças e ruas 
da cidade, ajudando a melhorar a qualidade 
de vida em Timóteo.

Apoio ao futebol amador resgata tradição
e lota os campos da cidade

CAMPEONATO DE VERÃO – Essa competição amadora de clubes não filiados à LAD voltou a ser 
promovida pelo atual governo. A última edição organizada pela Prefeitura teve a participação de 16 
times e 400 atletas.
SUPERMASTER – Campeonato promovido pela Prefeitura, com recursos próprios, com participação 
de oito equipes e 240 jogadores com mais de 45 anos de idade.
MASTER – Categoria para jogadores com até 45 anos de idade, cujo campeonato também é promo-
vido pela Prefeitura e envolve 16 equipes e 420 jogadores.
FUTSAL – O futsal, outro esporte tradicional em Timóteo, também tem incentivos do atual governo. 
O Campeonato Municipal de 2015, promovido pela Prefeitura, envolveu 16 equipes e aproximada-
mente 200 atletas, e uma grande torcida que lotou as quadras da cidade.
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O esporte, o lazer e a cultura agora fa-
zem parte do cotidiano da população de 
Timóteo. Crianças, adolescentes, adultos, 
idosos e pessoas com deficiência parti-
ciparam de uma série de atividades im-
plantadas pelo atual governo, por meio 
do Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC), uma parceria com o Ministério dos 
Esportes.
Desde março de 2015, a população conta 
com sete núcleos regionais do PELC, que 
oferecem aulas e oficinas de teatro, hip 
hop, jazz, ginástica localizada e alonga-

REGIONAL LOCAL DIA HORÁRIO
CENTRO SUL E. M. Angelina Alves de Carvalho 3ª a 6ª 13h
SÃO JOSÉ Centro de Convivência Trajano Quirino 3ª, 4ª e 5ª 14h/16h
PRIMAVERA Centro Social Urbano 3ª a 6ª 7h
ALEGRE CRAS - Centro Ref. Assistência Social 3ª, 4ª e 5ª 15h/17h
LIMOEIRO CRAS - Centro Ref. Assistência Social 3ª e 5ª 14h/19h
VALE VERDE Praça CEU 3ª e 4ª 8h e 13h
NOVO TEMPO Escola Municipal Novo Tempo 4ª 17h30

mento, futsal, basquete infantil, contação 
de histórias e artesanato.
Oitocentas pessoas são atendidas pelo 
PELC em Timóteo, programa que une es-
porte e inclusão social, e cujo investimen-
to total é de R$ 358.196,11.
SEM IDADE - No PELC, idade ou deficiência 
física não é limite. Crianças, jovens e idosos 
se encontram todos os dias, numa intera-
ção que faz bem a todas as gerações. Que o 
diga a contadora Elaine Drumond Ferreira, 
de 40 anos, que participa das aulas de dan-
ça no núcleo regional do Centro Sul. 

Esportes e lazer
Prática diária

NÚCLEOS DO PELC

“O PELC é muito importante, porque a 
gente se socializa com várias pessoas, faz 
novas amizades e realiza atividades físicas 
e de lazer, tudo de graça. Além disso, as 
aulas de dança têm proporcionado muitos 
benefícios à minha saúde”, aprova Elaine.
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