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Inauguração de Unidade de Hemodiálise 
resolve antiga demanda em Timóteo

Cerimônia de abertura de jogos estimula 
espírito olímpico entre estudantes

Dando sequência ao planejamento de oferecer um serviço em saúde 
com cada vez mais qualidade, desde 20 de Junho, Timóteo passou a 
contar com uma Unidade de Hemodiálise no Bairro Timirim. A estrutura 
possui 35 cadeiras de diálise e capacidade para atender até 205 pacientes 
pelo SUS. Nessa unidade foram investidos cerca de R$ 10 milhões em 
infraestrutura.

A abertura das Olimpíadas Escolares de Timóteo 2022 no dia 11 de 
Junho foi marcada por uma grande festa de estímulo ao espírito olímpico 
entre os alunos da rede pública e particular de ensino. A solenidade 
ocorreu na Praça 29 de Abril. A terceira edição dos jogos estudantis de 
Timóteo, programada para ser encerrada em 8 de Julho,  reúne 1.200 
alunos de 15 escolas.

TIMÓTEO RETOMA GRANDES EVENTOS E REÚNE 
MILHARES DE PESSOAS NA PRAÇA 1º DE MAIO

Palco da Expo Inox 2022, Timóteo retomou com sucesso a realização de grandes eventos confirmando assim a sua vocação 
para receber milhares de pessoas. Realizada entre os dias 8 e 11 de Junho, a feira de negócios e cultura ocorreu na Praça 
1º de Maio e no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins reunindo empresas e shows musicais de estilos variados. O 

ponto alto foi à presença marcante do público que compareceu em peso valorizando ainda mais as quatro noites de atividades e 
movimentando a economia local.
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PMT convoca candidatos aprovados em 
concurso realizado em fevereiro

A Secretaria de Administração 
e Gestão convocou neste mês de 
Junho o primeiro grupo de pessoas 
aprovadas no concurso público (Edital 
nº 001/2019) realizado em fevereiro 
deste ano.  Nessa primeira fase de 
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A Lei 4.381/2021 de autoria do Executivo Municipal e aprovada pela Câmara 
de Vereadores revogou as Leis 3.544 e 3.589/ 2017 e a Lei 3.624/ 2018. Com isso 
os médicos e dentistas que atuam no serviço público municipal terão que cumprir 
jornada de trabalho de 4 horas diárias. Até a aprovação dessa lei, tais profissionais 
deveriam fazer oito atendimentos por dia.

Médicos e Dentistas voltam a atender 4 horas 
diárias na rede municipal de saúde

O prédio da Prefeitura de Timóteo, 
no Bairro São José e a sede do Procon 
localizada no Terminal Rodoviário 
no Centro Norte  vão contar com 
plataforma elevatória, dando assim 
mais um passo com vista a assegurar 
a acessibilidade a cadeirantes, idosos 
e pessoas com dificuldade de locomo-
ção nos prédios públicos. O processo 
de licitação, que prevê o fornecimen-
to e instalação de duas plataformas 
verticais enclausuradas (vidro lami-
nado).

Prefeitura e Procon 
contarão com plataformas 
elevatórias para melhorar 
a acessibilidade

Como parte das ações em defesa do 
Meio Ambiente a Prefeitura de Timóteo, 
juntamente com os parceiros do Plano 
Integrado de Educação Ambiental (PIEA), 
iniciou uma Campanha de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais e Urbanos 
que prevê a instalação de onze Relógios 
de Risco de Fogo em diversos bairros da 
cidade. Esse equipamento orienta o índi-
ce de perigo da ocorrência de incêndios 
florestais permitindo a adoção de medidas 
preventivas. O equipamento possui cinco 
fases: reduzido; moderado, elevado, muito 
elevado e máximo.

Relógio de Risco de Fogo 
orienta população sobre 
riscos de incêndios 
florestais

convocação foram chamados 84 
aprovados para as áreas de Assistência 
Social, Obras, Saúde, Fiscalização, 
Administração e Planejamento.

Acompanhe novas convocações pelo 
site da Prefeitura.

ADMINISTRAÇÃO
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Duas obras que impactaram o 
cotidiano dos motoristas que trafegam 
pela Avenida Acesita, no Bairro Olaria, 
chegaram na reta final depois de 
um intenso e minucioso trabalho de 
reconstrução de rede de drenagem, 
reparação de talude e de pavimento, 
construção de escada dissipadora de 
efluente, passeio e jardinagem.

A primeira intervenção, próximo ao 
centro comercial do Olaria, ocorreu em 

trânsito na Avenida Acesita 
volta ao normal

face do afundamento da via ocasionado 
pelo desgaste da própria estrutura da 
galeria, construída há mais de 40 anos, 
e por uma falha na compactação do solo 
feita por gestões anteriores. 

Já a segunda intervenção, próxima 
a rotatória do Bairro Cruzeirinho/
Quitandinha, ocorreu após as fortes 
chuvas e da infiltração que acarretou no 
desabamento da encosta levando junto 
parte da calçada e a pista de rolamento. 

OLARIA

A interdição de parte da Avenida 
Acesita para a realização de obras de 
infraestrutura no Bairro Olaria fez 
com que o Município desviasse o fluxo 
do trânsito para Rua Maria da Cunha 
Ramos, entre os bairros Olaria e Pas-
saredo. Para dar mais segurança e uma 
melhor vazão ao trânsito de veículos 
nessa via que dá acesso ao Bairro Santa 
Maria, o Município promoveu o seu re-
capeamento (375 m2) e pavimentação 
(3.417 m2 ) totalizando a extensão de 
440 metros lineares de asfalto novo.

Pavimentação de rua 
melhora acesso ao 
Bairro Santa Maria

PASSAREDO

Um grave problema de infraestrutura 
que perdurava há décadas na Rua 
das Parreiras, no Bairro Alegre, foi 
solucionado com a substituição da 
antiga rede de drenagem por galerias de 
concreto. No local foi construída uma 
nova rede com treze metros de extensão 
por dois metros de altura e três metros 
e meio de largura. Essa intervenção vai 
facilitar o escoamento de água e evitar 
novas enchentes naquele ponto do bairro. 

O Município de Timóteo não tem 
medido esforços em dotar ruas e 
avenidas da cidade com investimentos 
em infraestrutura e urbanização. 
No mês de Junho, por exemplo, 
foi assinada a ordem de serviço nº 
011/2022 que prevê a pavimentação 
de dez ruas em bairros diferentes da 
cidade, entre as quais a Rua Santa 
Margarida, no Distrito de Cachoeira do 
Vale. 

Ao todo serão investidos 
aproximadamente R$ 1,6 milhão para 
as intervenções que contemplam as 
Ruas Maria Teodoro de Jesus incluindo 
o trecho da praça, Espírito Santo, 
Guanabara, Tupis, Carijós, 106, Rosa 
e Um. Além do Cachoeira do Vale, 
essas obras vão beneficiar também os 
moradores do Bairros Nossa Senhora 
das Graças, Cruzeirinho, Primavera e 
Macuco.

Nova rede de drenagem põe fim no 
problema da Rua das Parreiras

Ordem de serviço leva qualidade de 
vida para moradores de mais cinco 
bairros da cidadeALEGRE

Foi concluída no início do mês de 
Maio a intervenção na Avenida Univer-
sal, no Bairro Novo Tempo, com a libe-
ração do trânsito para veículos, ciclistas 
e pedestres. Um trecho de mais de 100 
metros de extensão da via afundou com 
as fortes chuvas que obrigaram o Muni-
cípio a decretar situação de emergência 
por causa dos estragos por toda a cida-
de. A obra de infraestrutura consistiu 
na substituição de antigos tubulões de 
metal por galerias de concreto armado, 
reparação do talude e da pista de rola-
gem, instalação de meio fio, sarjetas e 
construção de um passeio.

Avenida Universal é liberada para
trânsito de veículos, ciclistas e pedestres

NOVO TEMPO
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ANA RITA - A Praça Naná Marcolino, uma antiga área 
pública entre as Ruas Chile e Itália, no Bairro Ana Rita, se 
transformou em mais um espaço de convivência e lazer da 
cidade após intervenções realizadas pela Administração 
municipal. No local também foram instalados equipamentos 
de ginástica oferecendo assim uma alternativa saudável para 
os moradores daquela comunidade cuidar da saúde.

Praça 29 de Abril recebe conjunto 
de brinquedos em eucalipto tratado

CENTRO SUL

A Praça 29 de Abril, no Centro Sul, recebe um conjunto 
de brinquedos de eucalipto tratado para o público infantil. O 
playground de tronco denominado Casa do Tarzan está sendo 
erguido em substituição aos brinquedos de metal que já se 
encontravam danificados. Para instalar esse conjunto que contará 
com escorregador, balanço, duas casinhas com uma ponte 
levadiça entre elas, o antigo piso de concreto foi retirado e em 
seu lugar será colocada uma caixa de areia.

Calçamento de ruas
avança na Regional Oeste

SANTA RITA

O calçamento do Bairro Santa Rita avançou com a conclusão 
da instalação de paralelepípedos nas Ruas Santa Tereza I e 
II e Joaquim Moreira. Também fazem parte do contrato de 
urbanização as ruas José de Assis, Braz Moreira e Joaquim 
Moreira e a Avenida Dom Helvécio. Essa era uma importante 
obra aguardada há mais de 30 anos pelos moradores que sofriam 
com a poeira quando fazia sol e com a lama quando chovia.

Praça José Moreira Borges é modernizada 
e ganha academia de ginástica e parquinho

SANTA CECÍLIA 

A construção, restauração e melhoria de praças públicas em 
Timóteo é uma realidade que pode ser constatada em nume-
rosos bairros da cidade.  O Bairro Santa Cecília, por exemplo, 
viveu momentos especiais com a entrega dos serviços de 
revitalização da Praça José Moreira Borges, que além de uma 
nova pintura e intervenções na parte de alvenaria, agora conta 
com uma academia de ginástica e um parquinho para a diversão 
da criançada.

Praça Rozalita passa
por revitalização

SÃO JOSÉ

A Praça Rozalita, situada na Avenida Castelo Branco, no 
Bairro São José, está sendo reformada. Além de um novo 
layout, a praça terá o piso,  passeio e meio-fio trocados. 
Depois de pronta ela também vai receber dois jogos de mesa. 
A remodelação da praça, que é parte do Programa Família 
na Praça, foi orçada em R$ 76.531,00 e o prazo para a sua 
conclusão é de três meses.
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aniversário de timóteo é celebrado pela população
em todas as regionais da cidade

TIMÓTEO 58 ANOS

O ano de 2022 marcou a retomada dos 
festejos de aniversário de Timóteo após dois 
anos sem poder realizar as comemorações 
por causa da pandemia. De modo bem 
especial e com a adoção de um formato 
mais democrático de comemoração, as 

festividades de 58 anos de emancipação 
foram realizadas nos fins de semana do 
mês de Abril em praças e áreas públicas 
abrangendo todas as regionais da cidade. 
Shows musicais, eventos artísticos e 
culturais envolveram toda a comunidade 

timoteense num momento singular de 
confraternização e alegria. O esporte 
também marcou presença nos 58 anos de 
Timóteo  com o Circuito Unimed de Corrida 
de Rua na abertura das festividades. No 
encerramento foi a vez da tradicional Corrida 
Rústica de São Sebastião movimentar a parte 
esportiva da programação.

PRAÇA 29 DE ABRIL

Ministério de Música da PIBA

Ministério Bem Aventurados 

PRAÇA DO RECANTO VERDE

Letícia Barros

Banda EMA

Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana do Recanto Verde

PRAÇA DO COLISEU / FEIRA LIVRE DO TIMIRIM

Contação de histórias Daniela Alves

Robert Mineiro & Fabrício

Congado São Sebastião e Guarda Moçambique

Associação de Capoeira Lenço de Seda

CACHOEIRA DO VALE

Ministério de Louvor Conectados com Cristo

Ministério de Louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular

Andrey FerrazDuda & Isa Amorim

Bráulio & Ricardo Ramon & Renan

Bateria Império da Sede

Banda Mahais

Missa campal

Só Pra Te Adorar

Thalita & Thiago

Boleros do SambaLuana Senna

Ministério de Louvor Sal e Luz

PRAÇA 1º DE MAIO

Banda Polivalência

Claudinho Sá

Ballet e Hip Hop da DaMa Espaço Cultural

Carlinhos Félix

Melissa Bastos
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Por meio de um chamamento público, 
a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social estabeleceu uma 
parceria com a APAE de Timóteo para a 
abertura da Casa Conceição Dutra Reis. 
Essa casa, que funciona como Centro Dia, 
atende pessoas com deficiência intelectual 
e múltipla, com e sem autismo, na faixa 
etária de 18 a 59 anos.

Ao completar dois meses, a avaliação 
do serviço que integra o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), é positiva 
entre os usuários, familiares e técnicos. 
Atualmente estão cadastrados 64 usuários, 
dos quais 44 são frequentes e contam com 
acompanhamento psicossocial que inclui 
oficinas de vivência, participação social, 
corpo e movimento, dentre outras.

O dia 16 de maio de 2022 marcou a entrega de certificados para as 
duas primeiras famílias habilitadas pelo Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora “Bem Me Quer”.  Este é um programa oferecido 
pelo Município de Timóteo na qual famílias se apresentam como 
voluntárias para receber e acolher crianças e adolescentes que foram 
afastados da família de origem por decisão judicial. Trata-se de um 
serviço de alta complexidade, da proteção social especial, dentro do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). As famílias que queiram 
fazer parte do serviço de Família Acolhedora podem entrar em conta-
to pelo telefone: (31) 3847-7635; (31) 9.7306-2413 (whatsApp) ou por 
e-mail: familiaacolhedoratimoteo@gmail.com

A Câmara Municipal de Timóteo, que há bastante tempo 
enfrenta problemas em sua estrutura física, com infiltração e 
vazamentos dentre outras situações que colocavam em risco 
servidores e o público frequentador daquela casa, passará por 
uma ampla reforma nos próximos quatro meses. Por meio 
do contrato PG nº 116/2022, o Município assinou ordem de 
serviço para que as intervenções sejam efetuadas num pra-
zo de quatro meses. A obra será realizada a um custo de R$ 
417.613,64 pela empresa vencedora do certame Tomada da 
Preços nº 05/2022.

serviço de Centro Dia que
funciona na apae é bem avaliado

Município certifica as primeiras 
famílias acolhedoras “Bem Me Quer”

Câmara de Vereadores
passará por ampla reforma
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JOÃO XXIII

MACUCO

Obra do novo prédio da Escola 
Municipal Clarindo Carlos Miranda 
entra na fase final

Após um histórico de paralisações, o novo prédio da Escola 
Municipal Clarindo Carlos Miranda está próximo de ser entregue 
para a comunidade. A previsão é que na primeira quinzena de 
Julho sejam finalizados os trabalhos que atualmente estão con-
centrados na parte de pintura, instalação de vidros, de sistema de 
combate a incêndio e limpeza em geral. Retomada em fevereiro 
deste ano, o novo edifício é uma antiga reivindicação da comuni-
dade escolar do Bairro Macuco.

CMEI do Macuco tem previsão para 
ser concluído em dois meses

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer atu-
alizou o status das obras do Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI), localizado no Bairro Macuco. A estimativa é 
que dentro de dois meses os serviços sejam terminados. Nes-
se momento os trabalhos se encontram na fase de instalação 
de portas, janelas e parte elétrica. Posteriormente será a vez 
de pavimentar a parte externa com piso intertravado

As quadras esportivas dos Bairros Alphaville, na Regional 
Leste, e do Novo Tempo, na Regional Sudoeste, serão cobertas 
pela Administração Municipal. É o que prevê o contrato nº PG 
154/2022 assinado com a empresa vencedora da Tomada de 
Preços nº 06/2022. O valor do contrato para a execução dos 
serviços é de R$ 632.968,44 e o prazo para a conclusão é de 
seis meses.

Quadras esportivas do Alphaville e 
do Novo Tempo serão cobertas

O Centro de Referência de Educação Inclusiva Ativa(CREIA) 
voltou a funcionar no Centro de Convivência Virginie Petit, no 
Bairro João XXIII, após uma ampla reforma que substituiu o 
telhado, forro, as portas e pintura completa de toda a edificação. 
Após a intervenção, o CREIA retomou o atendimento às pessoas 
com deficiência visual e auditiva agora em um ambiente mais 
qualificado e adequado para a realização das atividades.

CREIA volta a funcionar
no Centro Virginie Petit

Obra da UBS Limoeiro segue à risca 
cronograma planejado

Restauração da UBS do Novo Tempo 
entra na fase final

As obras da UBS do Limoeiro estão seguindo à risca o cro-
nograma previamente estabelecido. Neste mês de Junho os 
trabalhos estavam centrados nas instalações da rede elétrica e 
cabeamento das redes de conexão. O piso na parte interna está 
praticamente pronto e a previsão é que esta obra seja entregue 
dentro do prazo programado.

As obras de restauração da UBS do Novo Tempo entraram na 
fase final. Esse importante equipamento de saúde da regional 
Sudoeste passou por uma profunda revitalização com alteração 
de seu layout, das salas, pintura de toda a edificação, remoção de 
telhado e construção de laje, demolição de gradil e de divisórios 
internas e de alvenaria, além da substituição das instalações elé-
tricas e hidráulicas.
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Município recebe novos 
investimentos com 
geração de empregos

Timóteo passa a contar 
com uma nova empresa de 
limpeza urbana

A retomada da estabilidade institucional, organizacional e adminis-
trativa de Timóteo juntamente com a credibilidade conquistada junto 
à sociedade tem refletido positivamente e atraído novos investimen-
tos para o Município.

Um exemplo disso foi o lançamento do Loteamento Novo Hori-
zonte, na antiga fazenda do Dr. Alderico, numa área de mais de 7,4 
mil metros quadrados. O local contará com 229 lotes seguindo todas 
as regras urbanísticas da Prefeitura de Timóteo e da Agência de De-
senvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA).

Outra boa notícia foi a inauguração no último dia 10 de Junho 
de uma loja com 12 mil metros quadrados de área construída lo-
calizada no Distrito de Cachoeira do Vale, próximo ao acesso do 
Bairro Petrópolis, foi motivo de alegria.

Desde o último dia 23 de Maio a empresa RG Empreendimentos 
e Engenharia, que venceu o pregão presencial nº 036/2021 para a 
realização da limpeza pública no Município, assumiu a responsabili-
dade de tornar essa prestação de serviço ainda mais produtiva. Entre 
os compromissos previstos em contrato estão a coleta manual e por 
container de resíduos domésticos e da área comercial com uso de 
caminhões compactadores; varrição de vias, logradouros e áreas pú-
blicas; roçada mecanizada; capina e pintura de meio-fio. Com o novo 
contrato, a expectativa é que oferta de serviços de limpeza urbana 
seja ampliada e melhorada. Mais informações podem ser obtidas na 
Secretaria de Obras pelo telefone 3847-4776.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura,  
Espoerte e Lazer está promovendo licitação 
para adquirir kit escolar para os alunos e alunas 
matriculados na rede municipal de ensino de Timóteo. 
O conjunto é composto por camisa, camiseta, bermuda 
para alunos do sexo masculino, short-saia para as 
estudantes matriculadas até o 3°ano do Ensino 
Fundamental dos Anos Iniciais, calça, jaqueta, meia, 
tênis e mochila.

Secretaria de Educação licita 
kit escolar para estudantes da 
rede municipal


