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MACUCO CONTARÁ COM DUAS
ESCOLAS NOVAS AINDA NO
PRIMEIRO SEMESTRE
Prefeitura amplia investimentos em
pavimentação de ruas em Timóteo

O

início de 2022 trouxe duas boas
notícias para os moradores do
Bairro Macuco e ambas estão
relacionadas ao setor de Educação.
A primeira é a retomada da fase
final da construção da nova sede
da Escola Municipal Clarindo Carlos
Miranda que conta com mais de 80%
do seu cronograma pronto. O outro
empreendimento que deve estar pronto
até Junho é a Unidade Municipal de
Educação Infantil que está com mais de
50% dos serviços executados.
PÁG 04

O Município de Timóteo tem redobrado os seus
esforços para colocar fim ao transtorno de ruas
sem pavimentação em diversos bairros da cidade.
Dois bairros do Distrito de Cachoeira do Vale estão
sendo beneficiados: no Bairro dos Vieiras, serão
pavimentadas oito ruas e, no Bairro Santa Rita, serão
calçadas outras cinco ruas.

PÁG 03

FAMÍLIA NA PRAÇA – O investimento em
melhorias das praças públicas por toda a cidade
com a instalação de equipamentos de ginástica,
parquinhos e playground para a criançada é uma
política pública que visa estimular à ocupação
desses espaços com responsabilidade preservando
um bem comum que é de todos.

UBS do Limoeiro será entregue funcionando
para a população até o fim deste ano
Um antigo sonho dos moradores
dos Bairros Limoeiro, Recanto
Verde, Jardim Vitória e Alphaville
será concretizado até o final
deste ano com o término da
construção da Unidade Básica
de Saúde (UBS). A assinatura da
Ordem de Serviço nº 06/2022
ocorreu no dia 21 de fevereiro.
Depois de pronta, a expectativa
é de que essa UBS no Limoeiro
atenda a uma população
estimada em 10.000 habitantes.
A previsão é entregar a unidade
mobiliada e funcionando até o
fim deste ano.

PÁG 05

PÁG 08
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Concurso público vai preencher 269 vagas na
administração municipal
No início de Fevereiro, a Prefeitura
de Timóteo venceu mais uma etapa
importante com a realização das provas do
concurso público para o preenchimento de
269 vagas em 75 cargos da administração
pública. Organizado e realizado pela
Fundação CEFETMINAS, o certame
ocorreu no dia 6 em dois períodos por
causa do grande número de inscritos que
ultrapassou a marca de 14 mil candidatos.
Marcado inicialmente para ocorrer em
Abril de 2020, o concurso havia sido
remarcado para Julho do mesmo ano, mas
com a pandemia só foi possível realizar
as provas em segurança no mês passado.
A publicação do edital com resultado final do
concurso está programada para 14 de Abril.

Solenidade de posse consolida processo de escolha de
diretores e vice-diretores escolares

A solenidade de posse de diretores e vicediretores das 18 escolas da rede municipal de
ensino, realizada na noite do dia 25 de Janeiro
na sede da Secretaria de Educação, consolidou
o processo democrático de escolha dos gestores
escolares em Timóteo. Retomado pela atual
gestão em 2019, o processo de eleição direta
para a renovação dos cargos de diretores e vicediretores foi realizado em 2021 nas escolas de
Ensino Fundamental, nas Unidades Municipais de
Educação Infantil (UMEI) e no Centro Municipal
de Educação Integrada e Educação de Jovens e
Adultos (CMEI / EJA). O mandato é de três anos,
no período de 2022 a 2024.

FALA DIRETOR

Elaine Calixto, diretora reeleita
para mais um mandato na Escola
Municipal Novo Tempo.
“Essa escolha direta (de diretores e vice-diretores) é
muito importante e tem de ser feita pela comunidade
escolar já que é ela, a comunidade, que conhece a
realidade local”.

Rosilaine Ribeiro Silva, diretora
eleita para a UMEI Cantinho da
Descoberta, Bairro Novo Tempo.
“Esse é um momento ímpar para a Educação de
Timóteo e para as pessoas que foram escolhidas pela
comunidade escolar. Encaro com muita disposição e
alegria esse desafio com a certeza de poder contar
com o apoio da comunidade”.

DIÁRIO ON-LINE

Secretaria implanta Sistema
de Gestão da Educação em Timóteo
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer está promovendo uma série
de inovações na rede municipal de ensino com
a finalidade de otimizar o tempo, valorizar os
profissionais e garantir mais investimentos
na área educacional. Neste ano, foi iniciado
o processo de implantação do Sistema de

EXPEDIENTE

Gestão da Educação, que tem como finalidade
proporcionar mais organização e eficiência às
instituições de ensino, integrando setores e
interligando os departamentos pedagógico,
acadêmico e financeiro. Entre as iniciativas está
prevista a implementação do diário on-line,
aposentando assim o antigo diário de classe.

Informativo oficial da Prefeitura Municipal de Timóteo, produzido pela Subsecretaria de Comunicação da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
Social: Ângelo Marcos Ribeiro (Secretário Municipal de Governo e Comunicação Social) - Fernando Alves - Filipe Moura Martins - Karine Borges - Kenya
Azevedo Ferreira - José Maria Ildefonso - Júlio César Nascimento - Lúcia Ferreira - Lídia dos Santos Silva Fernandes - Oscar Fernández Llorente - Rityelle
Gonçalves de Paula - Renata Cristina Soares Silva Pimentel.
Impressão: Sempre Editora LTDA - Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade Industrial Contagem/MG - CNPJ: 26.198.515/0004-84 | Tiragem 25 mil

Leonardo Silva de Carvalho, diretor
reeleito para a Escola Joaquim Ferreira
de Souza, Bairro São José.
“Tive o privilégio de ser escolhido novamente para
dirigir a escola. O primeiro mandato foi de muito
aprendizado e agora temos a oportunidade de
caminhar com os projetos nesse novo mandato que se
inicia”.

Telefones da Prefeitura
Municipal de Timóteo

Gabinete do Prefeito - 3847-4712
Corregedoria-Geral - 3847-4754
Ouvidoria-Geral - 3847-4780
Procuradoria-Geral - 3847-4704
Secretaria de Administração - 3847-4715
Secretaria de Assistência Social - 3847-7640
Secretaria de Des. Econômico - 3847-4708
Secretaria de Educação - 3847-4763
Secretaria de Fazenda - 3847-4736
Secretaria de Governo - 3847-4602
Secretaria de Obras - 3847-4773
Secretaria de Planejamento - 3847-4751
Secretaria de Saúde - 3847-7632
Praça Cidadã - 3847-4727
UPA - Geraldo dos Reis Ribeiro - 3848-7232
Subsecretaria de Comunicação - 3847-4720
Troca de Lâmpadas - 0800 276 2303
Recolhimento de Animais - 3847-4776
Obras Públicas - 3847-4778
Defesa Civil - 9 9499-2694 - 3847-4783
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OLARIA

Trecho da Avenida Acesita, próximo ao Bairro Olaria,
recebe obras de infraestrutura

Os motoristas que trafegam pela Avenida
Acesita, entre as rotatórias dos Bairros Olaria
e Cruzeirinho, devem diminuir a velocidade e
redobrar a atenção observando a sinalização
das vias em virtude das intervenções que
estão em andamento. Próximo à rotatória
do Olaria, a Prefeitura concluiu os reparos na
armação de concreto de galerias que estão a
aproximadamente 20 metros de profundidade
e que provocaram o afundamento da via. Após
as intervenções esse trecho está liberado para
o trânsito. Já nas proximidades da rotatória do
Bairro Cruzeirinho, uma erosão “engoliu” o talude
levando para o fundo do vale um trecho da via,
um poste de energia e parte do canteiro central.
O trecho está isolado para preservar a segurança
e também para que as intervenções necessárias
sejam realizadas. A previsão para conclusão da
obra é de seis meses.

NOVO TEMPO

Obra de construção de galerias da
Avenida Universal entra na fase final
A obra de recuperação da Avenida Universal, no
Bairro Novo Tempo, foi retomada em segurança
depois de um longo período de chuvas. Um
trecho da Avenida Universal, próximo ao
número 800, cedeu no mês de fevereiro de
2021 em virtude das fortes chuvas que caíram
no Município naquele ano. No local, foram
construídas duas galerias de concreto armado
com 4 metros de largura por 2,5 metros de
altura numa extensão total de 18 metros lineares
cada uma. A fase atual da obra compreende a
concretagem das lajes das entradas e saída das
galerias por onde a água vai passar. Depois de
pronto é necessário aguardar a secagem dessa
estrutura para dar início ao aterramento do local
e posteriormente restabelecer o asfalto sobre o
Córrego Timotinho. A previsão é que dentro de
60 dias a obra seja concluída.

Município executa pavimentação de
ruas em cinco bairros da cidade
O projeto da Prefeitura de revitalizar as ruas
da cidade segue a todo vapor. A Ordem de
Serviço nº 002/2022 vai pavimentar mais seis
ruas em cinco bairros da cidade. As obras
de pavimentação contemplam parte da Rua
Polônia, no Bairro Ana Rita; as ruas Chile e

Guianas, no Santa Cecília; a Rua D, no Ana
Moura; melhorias no acesso ao trevo Sinergia,
próximo à ponte velha que liga o Município
de Timóteo a Coronel Fabriciano, no Núcleo
Industrial da cidade; e um trecho da Rua
Congonhas, no Ana Malaquias.

BAIRRO DOS VIEIRAS

Investimentos vão mudar a cara de oito
ruas no Distrito de Cachoeira do Vale
Seguindo o planejamento da Administração
Municipal de viabilizar pavimentação em todas
as ruas da cidade que estão regularizadas, o
Bairro dos Vieiras, no Distrito de Cachoeira
do Vale, foi contemplado com um amplo
projeto que vai transformar pra melhor a
qualidade de vida dos moradores. As vias

públicas definidas para receber o asfalto são
as seguintes: Ruas dos Vieiras, Santa Mônica,
Vale Verde, São Carlos, a parte de cima da Rua
São Lourenço, São Pedro, Santa Marta e São
Geraldo. Algumas dessas ruas estão na terra
aguardando as melhorias há vários anos.

SANTA RITA

Aguardada há
mais de 30 anos,
Prefeitura autoriza
calçamento de ruas
do Bairro Santa Rita

Um misto de felicidade e esperança marcou
o ato de assinatura da ordem de serviço nº
03/2022 para o calçamento de todas as ruas
do Bairro Santa Rita, no Distrito de Cachoeira
do Vale. Foi uma noite histórica a do dia 4 de
Fevereiro quando foi anunciada oficialmente
a liberação para o início dos serviços que
eram aguardados há mais de 30 anos. A
autorização contempla o calçamento em
bloquetes da Avenida Dom Helvécio Gomes
de Oliveira e das Ruas Santa Tereza, José de
Assis e Joaquim Moreira.
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MACUCO

Prefeitura encaminha término da construção da
E.M. Clarindo Carlos Miranda

A assinatura de um nova ordem de serviço
(nº 05/2022) no dia 15 de Fevereiro para
concluir a nova sede da Escola Municipal
Clarindo Carlos Miranda, no Bairro Macuco,
foi comemorada pela comunidade escolar.
Com cerca de 80% do cronograma de obra
executado, o Município está investindo mais
R$ 338.781,08 para terminar e entregar a
escola ainda no primeiro semestre deste
ano. Os serviços incluem a instalação de
redes elétrica e hidráulica, colocação de
esquadrias e vidros nas janelas, sistema de
combate a incêndios, pintura e finalização do
muro.

UMEI do Macuco é retomada
com recursos próprios do
Município

NOVO TEMPO

A Prefeitura de Timóteo retomou a
construção da Unidade Municipal de
Educação Infantil (UMEI) no Bairro Macuco
com prazo para que os serviços sejam
concluídos até Junho deste ano, conforme
o cronograma da obra. Com quase 50%
de obra encaminhada, o Município vai
aportar recurso próprios para viabilizar
esse equipamento educacional, haja vista
que os serviços foram interrompidos por
falta de recursos pelo governo federal.
Depois de pronta a unidade escolar vai
atender a 120 crianças, reforçando assim
a rede de ensino de educação infantil em
nossa cidade.

JOÃO XXIII

Reforma vai qualificar ainda mais
a atuação do CREIA no Centro
Virginie Petit

O Centro de Convivência Virginie Petit, no Bairro João XXIII, que abriga o
Centro de Referência de Educação Inclusiva Ativa (CREIA), está passando
por uma ampla reforma, após a assinatura da ordem de serviço no
valor de R$ 198.303,11. Assim que estiver pronta, a nova estrutura vai
oferecer um serviço ainda mais qualificado na atenção às pessoas com
deficiencia auditiva e visuais de Timóteo. A gestão do CREIA está sob a
responsabilidade da Associação dos Deficientes de Timóteo e Amigos
(ADEVITA) que foi selecionada por meio de um chamamento público. O
prédio tem um significado histórico muito relevante para o Município
por causa da parceria com o Rotary Club Acesita e com o Rotary Club
Charleroi Val de Sambre (Bélgica).

RECANTO VERDE

Bairro da Regional Leste vai ganhar
praça revitalizada com novo
playground e pista de caminhada

Dentro em breve a praça que fica entre as Ruas Jutaí, Candeia e
Carvalho no Bairro Recanto Verde vai ficar de cara nova e bem mais
estruturada para atender os moradores daquela comunidade da
Regional Leste. A reforma, que já está em andamento a um custo de
R$ 130 mil, prevê a ampliação do espaço físico da praça; a instalação
de um playground de madeira para a criançada; revitalização dos
equipamentos de ginástica; construção de uma pista de caminhada;
e instalação de iluminação de LED para atividades noturnas. O prazo
para a conclusão e entrega desse novo espaço de lazer à comunidade
está agendado para Abril.
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REGIONAL LESTE

Ordem de serviço autoriza retomada da construção da UBS
do Limoeiro
A assinatura da Ordem de Serviço nº 06/2022 encerrou oito
anos de espera para a retomada e conclusão da obra da UBS do
Limoeiro, uma antiga reivindicação de toda a comunidade da
Regional Leste. Anunciada em 2014, a obra foi paralisada com
cerca de 15% do seu cronograma de serviços executado em virtude
da falta de repasse de recursos pelo governo estadual.
A obra está sob a responsabilidade da Construtora Andrade
e Teixeira e foi orçada em R$ 1.394.182,40, sendo que desse
montante R$ 1 milhão é de recursos do Governo do Estado de
Minas Gerais e o restante do próprio Município. A expectativa é de
atender a uma população de aproximadamente 10.000 habitantes
da Regional Leste incluindo os bairros Limoeiro, Recanto Verde,
Jardim Vitória e Alphaville.O prazo para a conclusão da obra é de
sete meses prorrogáveis por igual período.

BAIRRO DOS VIEIRAS

Praça ganha parquinho para a criançada
Entre as ações desenvolvidas pela
Administração Municipal, um dos
principais focos é a estruturação das
praças com equipamentos de esporte
e lazer. O objetivo é promover e
estimular a ocupação desses espaços
públicos pelas famílias de Timóteo.
A praça Jerônimo Carlos Oliveira,
no Bairro dos Vieiras, Distrito de
Cachoeira do Vale, é um dos locais
que receberam um playground para
o lazer da criançada. A iniciativa faz
parte do programação Família na
Praça, que visa estimular o convívio
social aliado à qualidade de vida da
população e à ocupação ordenada dos
espaços públicos.

CENTRO NORTE

Reforma promove melhorias nas instalações
do Procon

A Prefeitura de Timóteo está investindo
cerca de R$ 92 mil em recursos próprios
na sede do Procon com o objetivo de
melhorar as condições de trabalho para os
servidores e um ambiente mais acolhedor

com atendimento individualizado aos
consumidores. O Procon funciona no
segundo piso do Terminal Rodoviário no
Bairro Centro Norte, de segunda a sexta-feira
de 8h às 17h30.

ALEGRE

Nova rede pluvial vai
resolver problema
histórico na Rua
Parreiras
Um antigo problema que tirava o
sono dos moradores da Rua Parreiras
e adjacências, no Bairro Alegre, está
prestes a ser resolvido após a assinatura
da ordem de serviço para a ampliação da
rede de drenagem. Com investimentos
da ordem de R$ 130 mil, provenientes
do Fundo Municipal de Saneamento,
será construído um bueiro unicelular de
13 metros de extensão, com 2 metros
de altura e 3,5 metros de largura. A
expectativa é que a nova rede, que
tem prazo para ser executado em três
meses, dê vazão ao fluxo de água, já que
a estrutura atual não conseguia escoar
a água que anteriormente causava
alagamentos e enchentes no local.
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COVID-19

Vacinação avança, mas é preciso acelerar imunização de
crianças e de adultos com doses incompletas
A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde e Qualidade de Vida, tem se empenhado para
ampliar a cobertura vacinal de toda a população contra a
Covid-19. Até a data de 2 de Março, haviam sido aplicadas
o total 154.094 doses adultas e pediátricas.
Em primeira dose, foram ministradas 70.835 vacinas;
em segunda dose, foram 55.104; doses únicas, 1.515
unidades; doses de reforço, 23.940; além de 2.696 doses
para o público infantil com idade acima de 5 anos. As
pessoas que ainda não receberam todas as doses devem
procurar uma unidade de saúde para concluir o esquema
vacinal. O mesmo vale para os pais ou responsáveis legais
de crianças com idade à partir de 5 anos.

NOVO TEMPO

ANA MOURA

Nova UBS contará com uma
estrutura mais moderna para o
atendimento à população

Conclusão de obra estimula utilização
de Centro Comunitário pelos
moradores

Em breve, os moradores da Regional Sudoeste vão contar com
uma nova unidade de saúde após as intervenções na UBS do Novo
Tempo. A ampla reforma que está em andamento redimensionou
o espaço interno da unidade. Na fase atual, a UBS está recebendo
um piso novo e finalizando as instalações elétricas e hidráulicas.
Depois de pronta a UBS do Novo Tempo, que já conta com 80% do
seu cronograma executado, se tornará uma referência em termos
de qualidade estrutural oferecendo mais conforto aos usuários
do sistema de saúde e um ambiente mais qualificado para os
servidores exercerem as suas funções com excelência.

A revitalização do Centro Comunitário (antiga Escola Ana Moura) do
Bairro Ana Moura está prestes a ser entregue para a comunidade
depois de passar por uma reforma que era aguardada com expectativa
pelos moradores. A estimativa é que na primeira quinzena do mês de
Março a reforma já esteja concluída e o equipamento seja liberado para
as atividades comunitárias, bem como para o desenvolvimento das
ações do Projeto Humanizar, das entidades sociais, da catequese e da
escolinha de futebol.

BELA VISTA

Reforma do “antigo sopão” valoriza
integração da comunidade
O mês de Março deve marcar o encerramento das obras de
revitalização do salão localizado no Bairro Bela Vista (prédio do
antigo sopão). Com o espaço liberado, o Município espera fortalecer
e estimular o trabalho das entidades organizadas da sociedade civil.
Para o poder público, a parceria com as entidades é fundamental para
o desenvolvimento de ações comunitárias e educacionais, garantindo
assim a plena integração e a valorização da comunidade local.
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TIMIRIM

Timóteo implanta atendimento especializado
pioneiro para adultos com deficiência
A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, está oferecendo um serviço
pioneiro na região. Trata-se do primeiro Centro Dia que tem como
finalidade atender pessoas com deficiência com idade entre 18 e
59 anos. O novo equipamento, que recebeu o nome de Centro Dia
- Casa Conceição Dutra (em memória), integra a política pública
de Assistência Social destinada ao atendimento especializado em
conjunto com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Timóteo. Para acessar este serviço o interessado deve
passar por uma avaliação das equipes do CREAS e/ou do Centro
Dia, cuja sede está situada na Rua Efigênia Pereira Bitencourt, nº
275, Bairro Timirim, ao lado da sede da APAE.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social está funcionando em novo endereço
A Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de Timóteo está
funcionando em um novo endereço, na
Avenida Acesita, nº 3.150, no Bairro São
José. A mudança para a sede própria
atende às deliberações das Conferências
Municipais que têm a população como
protagonista nos debates sobre a política
de Assistência Social no município.
A Secretaria tem como atribuição a
gestão integrada de serviços e benefícios;
assegurar o cumprimento do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS);
bem como a organização da oferta de
programas, serviços, projetos e benefícios,
garantindo os direitos estabelecidos pela
Constituição Federal.

Programa municipal
atua no acolhimento
de crianças e
adolescentes sob
medida protetiva

Av. Acesita, nº 3.150, São José

BANCO DE CURRÍCULOS

Ferramenta digital facilita contratação
de cidadãos por empresas situadas na
cidade
A Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social avançou na
implantação do Programa Família
Acolhedora, que tem por objetivo
oferecer um serviço de acolhimento
e acompanhamento de crianças
e adolescentes que se encontram
sob medida protetiva, após serem
afastadas de suas famílias por
situações como abuso, abandono ou
negligência.

Um dos principais eixos da Prefeitura de
Timóteo é o estímulo à geração de emprego
e renda. Para auxiliar e facilitar a contratação
dos moradores de Timóteo pelas empresas
da cidade, o Município criou o Banco de
Currículos. Para se cadastrar é fácil e rápido.
Basta acessar o endereço eletrônico e se
cadastrar em https://curriculos.timoteo.

mg.gov.br e seguir os seguintes passos:
fazer o login usando a conta do Google ou
Facebook; inscrever o seu email e senha;
atualizar os seus dados cadastrais e validar o
seu email; preencher o formulário e enviar.
A ferramenta ainda permite que o usuário
imprima o seu currículo ampliando assim as
chances de conseguir um emprego.

Em Fevereiro, foi realizada a
capacitação de famílias inscritas
no programa por uma equipe
psicossocial. O serviço conta com
o acompanhamento de assistentes
sociais e psicólogos que fazem a
mediação de todas as necessidades
do acolhido junto à família acolhedora
como na família de origem da criança
ou do adolescente.
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AGRICULTURA FAMILIAR

Parceria assegura investimentos para a expansão
da agricultura familiar em Timóteo
A parceria entre a Prefeitura de Timóteo e a EMATER-MG resultou em mais
um projeto aprovado para o fortalecimento da Associação dos Agricultores
Familiares do Município de Timóteo (AGRIFAT). O escritório da EMATER
de Timóteo aprovou junto ao Ministério do Trabalho um projeto para
fomentar a produção agrícola e facilitar a comercialização da produção dos
agricultores familiares do Município.
Como resultado dessa iniciativa, a Associação recebeu a quantia de R$
245.144,88 que serão utilizados para a aquisição de um veículo utilitário
para o transporte da produção agrícola, para a montagem de estufas
agrícolas, instalação de sistema de irrigação e de equipamentos para a
geração de energia fotovoltaica e perfuração de um poço artesiano.
O projeto leva o nome “Horta na Porta” e vai propiciar mais geração
de renda e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares de
Timóteo. A entidade conta atualmente com 56 agricultores associados. Com
esses investimentos será possível otimizar o tempo e ampliar a produção
de mudas de hortaliças orgânicas. 34% dos insumos utilizados na merenda
escola da rede municipal de ensino de Timóteo são fornecidas pela AGRIFAT
por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo
uma alimentação ainda mais saudável para os alunos.

Furgão otimiza logística da
Ações do Município consolidam Secretaria de Educação
FAMÍLIA NA PRAÇA

Praça 1º de Maio como espaço
de lazer para as famílias

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo
iniciou o ano letivo de 2022 com o reforço de um furgão Peugeot Expert
que será utilizado exclusivamente no transporte de material pedagógico e
de limpeza. Com esse veículo, a Secretaria irá reduzir custos de transporte
e otimizar a logística de entrega de produtos e insumos para as escolas.
A Praça 1º de Maio (Praça do Coreto) e o seu entorno se consolidaram
como um dos principais locais para atividades de lazer e entretenimento
em Timóteo. Desde o mês de Novembro de 2021 o espaço aderiu ao
Projeto Família na Praça e passou a funcionar em novo sistema de
organização cuja finalidade é assegurar a sua ocupação e utilização pelas
famílias timoteenses.
A mudança, que incluiu a instalação de novos brinquedos, entre os quais
um balanço exclusivo para pessoas com deficiência, conta com praça de
alimentação, food truck´s, aluguel de brinquedos e carrinhos elétricos,
bem como mesas e cadeiras que foram posicionados na rua ao lado do
Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins.

PMT lança campanha de IPTU
2022 com 15% de desconto
para pagamento à vista

A instalação do letreiro turístico com a frase estilizada “Eu Amo
Timóteo” reforça o sentimento de carinho, bem-querer e afeição à
cidade onde nós vivemos.

SERVIÇO
Funcionamento do Família na Praça
Local: Praça 1º de Maio
Dias e Horário: Quinta e Sexta-feira, de 19h às 23h;
Sábado, de 14h às 23h;
Domingo e Feriados, de 8h às 23h.
Nos dias de funcionamento do Família na Praça
é proibido o estacionamento na via

A Prefeitura de Timóteo lança neste mês de Março a Campanha de IPTU
2022 com desconto de 15% para quem fizer o pagamento à vista até o
dia 06 de Maio. O pagamento do Imposto Predial, Territorial e Urbano
também pode ser dividido em até 9 vezes, desde que as parcelas
sejam de no mínimo R$ 42. Acesse o site da Prefeitura de Timóteo em
timóteo.mg.gov.br e garanta o seu desconto. Lembrando que o seu
imposto em dia garante obras e investimentos nas áreas de Educação,
Saúde, Obras e Infraestrutura da cidade.

