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Jardim Vitória comemora regularização do 
serviço de energia
A comunidade do Jardim Vitória está vivenciando uma transformação com a instalação da rede de 
iluminação pública e fornecimento de energia. O benefício integra uma série de medidas desenvolvidas 
pelo Município que declarou a área de interesse social para fim de regularização. Como cadastro dos 
imóveis, colocação de meio fio, instalação de padrões de energia, entre outros.

Um dos principais cartões postais da cidade, a feira livre 
do bairro Timirim, vai receber estrutura e cobertura 
novas por meio de uma emenda parlamentar no valor 
de R$ 500 mil. Atualmente, o projeto arquitetônico 
se encontra em fase de elaboração pelos técnicos da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo 
e Meio Ambiente. Também já está em andamento a 
redação do edital de licitação para a contratação do 
projeto estrutural da obra. A iniciativa visa garantir 
maior conforto para a população e um espaço mais 
adequado para o trabalho dos feirantes.

UPA DE TIMÓTEO
VIRA REFERÊNCIA
EM UM ANO DE
FUNCIONAMENTO

PÁG 03

Nova estrutura valorizará um dos principais cartões 
postais do município

A UPA Geraldo dos Reis 
Ribeiro completou um ano 
se consolidando como 

uma referência em qualidade 
de atendimento de urgência e 
emergência. Ao longo desse período, 
foram mais de 28 mil pessoas 
atendidas, 5 mil atendimentos 
pediátricos, 7 mil exames de raio-x e 
41 mil exames de laboratório. A média 
de satisfação entre os usuários foi 
superior a 90%.
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O novo mandato da atual gestão do 
Município de Timóteo começou a todo 
vapor com a discussão e formatação 
do planejamento, definindo as ações 
governamentais de curto, médio e longo 
prazo.

O planejamento tem uma função 
gerencial estratégica para o processo 
administrativo, pois orienta os objetivos 
e decide quais recursos e tarefas são 
necessários para que a gestão pública 
funcione da melhor maneira possível para 
o cidadão e cidadã timoteense.

Elaborado de forma conjunta pelo 
prefeito, vice-prefeito, secretários e 
subsecretários, o planejamento também 
definiu a Missão, a Visão, os Valores e as 
Diretrizes que vão nortear a atuação da 
gestão municipal nos próximos quatro 
anos.

“Em nossa luta diária precisamos muito desses 
uniformes e o que temos que fazer é agradecer, pois 
mais coisas boas virão pela frente”.  Elisângela Mendes, 
servidora pública há 13 anos.

“É mais uma iniciativa importante da atual 
Administração, pois vai ajudar a identificar quem é 
servidor e em qual setor a pessoa trabalha”.
Patrícia Lopes, servidora há 16 anos.
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Vigilantes e auxiliares de serviços 
gerais da PMT recebem uniformes

Programa concede oportunidade para 
renegociar dívidas de inscritos da Dívida Ativa

A partir de abril, os 4,5 mil proprietários de 
jazigos nos Cemitérios Jardim da Saudade 
e Recanto da Paz deverão retirar no site da 
Prefeitura a guia com a cobrança da taxa 
de conservação. O valor da taxa neste ano 
é de 35 UFPMT, o que corresponde a R$ 
107,80, e será destinado exclusivamente 
à limpeza, manutenção e melhoria da 
estrutura dos dois cemitérios. A taxa anual 
é prevista no Código Tributário Municipal, 
implementado em 1997. Até 2019, o 
Município não dispunha de um cadastro 
sobre a propriedade dos túmulos, o que 
foi feito pela atual gestão por meio de um 
amplo recadastramento.

Taxa de conservação vai 
melhorar a estrutura dos 
cemitérios 

Com a finalidade de valorizar os servidores, 
assegurando maior praticidade no seu dia a 
dia e ao mesmo tempo facilitar a identificação 
desses profissionais no seu local de trabalho, a 
Prefeitura de Timóteo entregou uniformes aos 
auxiliares de serviços gerais e para o pessoal 
da Vigilância Patrimonial. Foram contemplados 
nessa primeira etapa 400 servidores. Numa 
fase posterior, está programada também a 
entrega de uniformes para os motoristas e para 
os trabalhadores da Secretaria de Obras.

Impedida de anistiar os moradores inscritos na Dívida Ativa do Município em 2020 por tratar-se 
de ano eleitoral, a Prefeitura de Timóteo vai conceder a partir de março anistia parcial do valor de 
multas e juros para pessoas físicas e jurídicas com pendências. Por meio do Projeto de Lei nº 4290, 
o Programa de Recuperação Fiscal  (Prorefis)  vai conceder 90% de desconto para pagamento 
à vista; 80% para quem parcelar em 6 vezes; 70% para parcelamento em 12 vezes; 60% para 
quem dividir o débito em 24 vezes e 50% para 36 vezes. Só não poderão aderir ao programa os 
contribuintes cujo débito seja objeto de penhora em execução fiscal.

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
Divulgado exclusivamente pelos meios digitais.

MISSÃO: Prestar serviços 
públicos modernos, inova-
dores e eficientes a todos 
no Município de Timóteo, 
visando à melhoria da qua-
lidade de vida, desenvolvi-
mento de novos negócios, 
com participação popular, 
humanização, responsabili-
dade social e fiscal.

Pedido de tombamento 
do Forno Hoffman é 
aceito pelo IPHAN

Uma boa notícia recebida pelo Município 
no mês de fevereiro foi o retorno positivo 
ao pedido de abertura do processo e do 
status de tombamento do Forno Hoffman 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN. O tombamento 
objetiva preservar bens de valor histórico, 
cultural, arquitetônico e ambiental, 
impedindo que venham a ser destruídos 
ou descaracterizados.
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A Prefeitura de Timóteo, vem trabalhando com 
o firme propósito de promover a regularização 
fundiária e urbanística de imóveis em diversos 
bairros da cidade por meio do Programa Morar 
Legal em Timóteo. O trabalho tem apresentado 
resultados concretos e centenas de famílias já 
estão comemorando a posse em definitivo de 
seus imóveis. A nova remessa de escrituras a 
serem liberadas pelo cartório beneficiarão 86 
imóveis no bairro Novo Tempo, sendo 24 de 

Ainda como parte do Programa Morar Legal em 
Timóteo, dentro em breve o Município terá uma meta 
ambiciosa a ser alcançada com a regularização de 
1.000 imóveis no Bairro Macuco e na comunidade 
Jardim Vitória. A iniciativa será feita em parceria 
com o governo de Minas Gerais, através da Agência 
da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA). 
O Município de Timóteo já realizou licitação para 
a contratação de empresa especializada após a 
Tomada de Preços nº 10/2020 vencida pela Geoline 
Engenharia Ltda. O valor do contrato (nº 093/2020) 
é de R$ 469 mil e o início dos trabalhos depende do 
sinal verde da Caixa Econômica Federal.

A pavimentação de ruas de terra 
regularizadas no Município é um 
compromisso que a atual gestão está 
empenhada em concretizar ao longo dos 
próximos quatro anos. Esse, por exemplo, é 
o caso de um trecho da Rua Aleixina Teodoro 
dos Passos, no Bairro João XXIII, que no 
mês de janeiro foi pavimentada colocando 
um ponto final em uma pendência que 
era aguardada há mais de 20 anos pelos 
moradores.

A Prefeitura de Timóteo concluiu também 
as obras de infraestrutura na Rua do 
Luar, no bairro Novo Tempo, que recebeu 
intervenções como drenagem pluvial, 
construção de bocas de lobo, instalação 
de meio fios e pavimentação.  Os serviços 
foram executados por meio de recursos do 
Ministério do Desenvolvimento Regional 
da ordem de R$ 215 mil e previa também 
o recapeamento da Rua Urano, no mesmo 
bairro.

Programa Morar Legal de Timóteo realiza o 
sonho do imóvel próprio a centenas de moradores

Parceria vai regularizar 
cerca de 1.000 imóveis no 
Macuco e Jardim Vitória

lotes localizados na Rua do Luar e outros 62 na 
Rua Centauro. 

Antes disso, a Administração Municipal, por 
meio do setor de Regularização Fundiária 
ligada à Secretaria de Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente, já havia 
entregado documentos de posse de 13 lotes 
nas Ruas Azaléia e Narciso (Bairro Primavera); 
e 27 nas Ruas Ipatinga, Fortaleza, Curitiba, 

JOÃO XXIII

NOVO TEMPO

Depois de anos aguardando intervenções 
na Rua Paraíba, os moradores finalmente 
comemoraram os serviços de drenagem 
e pavimentação com massa asfáltica.  
A obra era imprescindível haja vista 
que no período chuvoso descia um 
grande volume de água das encostas.  
A intervenção fez parte de um pacote 
de obras realizadas com recursos da 
Secretaria de Estado de Transportes e 
Obras Públicas (SETOP) por meio de um 
convênio global da ordem de R$ 1,1 
milhão. Também foram contempladas 
as Ruas Goiás, Ceará, Tamóios, Floriano 
Peixoto, Sete, Cinco, Marliéria, Aroeira, 
Carijós, Tupis, Ipê, Governador Valadares, 
Travessa Bandeirantes, Cento e Quarenta 
e Um e Avenida Rio Grande do Sul.

CACHOEIRA DO VALE
Obras de infraestrutura 
na Rua Paraíba põe 
fim a uma espera de 
longos anos

A área da comunidade do Jardim Vitória foi 
declarada de interesse social, para fins de 
regularização, o que permitiu a instalação da 
rede de iluminação pública e fornecimento 
de energia. O trabalho foi iniciado após a 
Prefeitura ter cadastrado os imóveis, instalado 
postes, meio fios, cabos condutores e padrões 
de energia que são destinados à população de 
baixa renda, dentro dos critérios do cadastro 
social.

JARDIM VITÓRIA
Serviços de água e luz levam mais 
dignidade à comunidade

Pavimentação acaba 
com pendência de 
mais de 20 anos

Rua do Luar e Urano passam por 
intervenções e recebem asfalto

Cuiabá, Goiânia, Manaus, Sabará, Vitória, 
Porto Alegre e Mesquita (Bairro Bela Vista). 
Atualmente, estão em análise outras 21 
escrituras no Bairro Santa Maria.

Dando continuidade ao programa, também já 
estão em andamento os processos para tornar 
legal 102 imóveis no Distrito de Cachoeira do 
Vale e outros 50 no Bairro Centro Sul.
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Asfalto transforma a realidade dos 
moradores do Córrego do Caçador

Investimentos ampliam e melhoram 
estrutura da Praça Dirce Torquetti

Prefeitura renova estrutura
da Praça do Coliseu

Intervenção nas Ruas 11 
e 12 muda pra melhor 
rotina no Ana Moura

Uma das obras mais emblemáticas do 
Município devido aos vários imbróglios que 
atrasaram a sua conclusão é a infraestrutura do 
programa habitacional no Córrego do Caçador. 
No início deste ano a pavimentação das Ruas 
1, 2 e 3 foi considerada uma conquista pela 
comunidade, pois renovou o ânimo e deu 
uma nova perspectiva de vida a todos os 
moradores. A pavimentação das três ruas é 
parte dos investimentos feitos no programa 
habitacional da ordem de R$ 1.107.869,44 e 
que contou também com a contrapartida do 
Município que entrou com recursos próprios 
da ordem de R$ 138 mil.

A Praça Dirce Torquetti recebeu novos 
investimentos no ano passado graças a 
um convênio com o governo federal no 
valor de R$ 193.327,78. A praça recebeu 
uma calçada novinha; também foi feita 
a cobertura do telhado na área de jogos 
de tênis de mesa; construída uma quadra 
de peteca; além da iluminação de dois 
quiosques e instalação de parquinho 

Quadras esportivas de três bairros
são revitalizadas
A revitalização dos espaços de lazer e da prática esportiva é uma das ações que a atual gestão 
tem procurado valorizar proporcionando mais qualidade aos momentos de convivência social.  
Através de um convênio com o governo federal, o Município deu uma nova cara à três praças 
esportivas. O convênio, no valor de R$ 171.263,59 foi utilizado na reforma de alambrado, 
pintura, traves, passeio e construção da quadra do Bairro Nossa Senhora das Graças; reforma 
de alambrado, pintura, traves para a quadra de futsal e gramado para o campo do São 
Cristovão; e passeio, pintura e construção de arquibancada da quadra do Bairro Novo Tempo.

Um dos principais cartões postais de Timóteo, 
a Praça do Coliseu, no Bairro Timirim, foi 
reformada com a realização de uma série 
de serviços que a deixaram renovada para 
o usufruto de toda a comunidade. A praça 
recebeu serviços de pintura de parede e do 
piso; reparos no piso e reboco nas paredes; 
reposição das peças de eucalipto, ajuste e 
pintura em verniz; além da instalação de 
grade de proteção do padrão de energia. O 
trabalho foi executado com recursos e emenda 
parlamentar no valor de R$ 38.309,40.

Uma das missões da atual gestão da Prefeitura 
de Timóteo é buscar parcerias para realizar 
serviços e intervenções que levem dignidade 
aos moradores em toda a cidade. Nesse início 
de ano, o Município realizou a pavimentação 
das ruas 11 e 12, ambas localizadas no 
bairro Ana Moura que, assim como outras 
intervenções, era aguardada com expectativa 
pelos moradores.

“A obra que fizeram aqui ficou muito 
boa. Estamos todos satisfeitos, 
graças a Deus. Com o asfalto ajuda a 
população no dia a dia, pois quando 
chovia era barro puro e uma lama 
danada. Agora é manter limpo e 
cuidar com cada um fazendo a sua 
parte”.

“A gente sempre sonhou com esse 
asfalto aqui na rua, mas nunca 
tivemos respostas. A gente não 
conseguia sair com os gêmeos com a 
cadeira manual, pois não conseguia 
empurrar por causa do calçamento, 
que era de pedra. Hoje nós temos a 
resposta que vai melhorar a nossa 
qualidade de vida. Como mãe eu fico 
muito grata”.

“Esse serviço que está sendo feito 
aqui já era pra estar pronto há 
muitos anos. Tô gostando de ver 
o trabalho. A situação agora com 
o asfalto é muito melhor; não tem 
tanta sujeira e o trânsito fica melhor 
até para as crianças brincarem”.

“O asfalto ficou muito bem feito, assim 
como a drenagem também. Deu uma 
tempestade e o serviço ficou muito bem 
feito. Com a tempestade que caiu se não 
tivesse esse asfalto a gente não conseguiria 
sair de casa”.

“Gostei muito do asfalto e do passeio 
que fizeram aqui. Antes era muito 
bagunçado, mas agora tá ficando 
bonitinho e mais organizado. Tenho 
certeza que vai ficar ainda melhor 
com essas benfeitorias que estão 
sendo feitas”.

ALPHAVILLE

infantil. O equipamento de lazer e 
convivência também recebeu bancos e mesa 
de jogos, banheiros com acessibilidade 
e barras para exercícios. Ainda no bairro 
Alphaville a quadra esportiva também 
recebeu investimentos de R$ 75.479,46, 
referente a um convênio estadual, e que 
possibilitou fazer o passeio, o paisagismo e a 
instalação de brinquedos de madeira.

Ioná Lage, moradora da Rua 12, mãe dos gêmeos Artur e Eduardo, ambos com 10 anos.

Geraldo Rodrigues, morador da Rua 11, Ana Moura

João Gonçalves Pacheco Maria das Dores Monteiro Soares

Cecília Ataíde
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de cunho educativo direcionados para a 
população; abertura de leitos de UTI Neonatal 
no Hospital e Maternidade Vital Brazil 
para atender pacientes graves;  e início da 
vacinação. 

A vacinação em Timóteo contra a Covid-19 
segue o Plano Nacional de Imunizações (PNI) 
do governo federal que definiu as fases e a 
ordem do público a ser imunizado. A primeira 
dose foi aplicada na servidora da área de 
saúde Cleunilda Madalena de Sousa Cesário, 
de 63 anos, no dia 19 de janeiro. Em seguida 
foi a vez dos idosos e funcionários do Sodalício 
Tio Questor, abrigo de longa permanência do 
município; e trabalhadores de saúde.

Ações do Município e vacinação renovam 
as esperanças contra a Covid-19 

Capacitações levam segurança na 
transição para o Novo Normal 

Cronograma de vacinação 
em Timóteo*

Desde o surgimento do coronavírus há 
mais de um ano, a Prefeitura de Timóteo 
adotou uma série de medidas para diminuir 
o impacto da doença na população 
timoteense. O trabalho começou antes 
mesmo de o primeiro caso ser registrado no 
município em março de 2020.

A partir daí o trabalho foi crescente, incluindo 
ações de reorganização da rede de saúde; 
reforma do Centro de Saúde João Otávio que 
se tornou Centro de Referência à Covid-19; 
publicação de decretos com normativas e 
protocolos preventivos; criação do Comitê 
de Enfrentamento à Covid-19; aquisição de 
EPI´s para os servidores da saúde; campanhas 

Um dos diferenciais em Timóteo que 
garantiu mais confiança na transição para 
o Novo Normal foi a realização de cursos 
de capacitação oferecidos gratuitamente 
pela Prefeitura de Timóteo para mais de 
mil pessoas de diferentes segmentos. 
Os treinamentos foram dirigidos para 

SAÚDE

Painel da Vacinação Sars Cov-2 -  Timóteo *
Vacinas aplicadas em idosos institucionalizados (Tio Questor)
Vacinas aplicadas no grupo de Trabalhadores da Saúde
Vacinas aplicadas em pessoas com 90 anos ou mais
Pessoas de 85 a 89 anos
Pessoas de 80 a 84 anos
Pessoas de 75 a 79 anos**
Pessoas de 70 a 74 anos**
Pessoas de 65 a 69 anos**
Pessoas de 60 a 64 anos**

(*) A quantidade de pessoas vacinadas, bem como aplicação das 
doses, depende do envio de vacinas pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) e Ministério da Saúde.

(*) Dados atualizados em 29/03/2021          (**) Acamados

Total
Total acumulado de vacinas aplicadas

7.317 1.743
9.060

Público Alvo 1ª Dose
019
1670
356
637
991
1456
2169
012
007

019
964
292
164
172

083**
045**
001
003

FASE 1

- Pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) 
residentes em instituições de longa permanência 
(institucionalizadas) (Asilo Sodalício Tio 
Questor);

- Profissionais de Saúde da Linha de Frente do 
Enfrentamento à Covid 19;

- Demais Trabalhadores de Saúde, o que, 
compreende todos aqueles que atuam em 
espaços e estabelecimentos de Assistência à 
Saúde;

- Idosos de 90 anos e mais;

- Acamados (maiores de 18 anos que se 
encontrem restritos ao leito com deficiência 
permanente grave).

FASE 2

- Pessoas de 80 a 89 anos 

- Pessoas de 75 a 79 anos

- Pessoas de 70 a 74 anos 

- Pessoas de 65 a 69 anos

- Pessoas de 60 a 64 anos

FASE 3

Pessoas com comorbidades: Pessoas com 18 a 
59 anos com uma ou mais das comorbidades pré 
determinadas; Obesidade mórbida (Índice de 
massa corpórea - IMC ≥ 40); Síndrome de Down. 
Pessoas com deficiência permanente grave.

FASE 4

Pessoas de 18 a 59 anos que se enquadram nos 
seguintes critérios: 

Pessoas em situação de rua - População 
privada de liberdade - Funcionários do sistema 
de privação de liberdade - Trabalhadores da 
Educação - Forças de segurança e salvamento - 
Forças Armadas - Trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros urbano e 
de longo curso - Trabalhadores de transporte 
metroviário e ferroviários - Trabalhadores de 
transporte aéreo - Trabalhadores de transporte 
aquaviário - Caminhoneiros - Trabalhadores 
portuários e Trabalhadores industriais.

proprietários de bares, restaurantes 
e lanchonetes; lideranças religiosas; 
desportistas; proprietários de salões de festa 
e prestadores serviços; escolas particulares 
de ensino não regular; motoristas de 
transporte escolares; e gestores escolares 
públicas (municipal e estadual) e privadas.

2ª Dose
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A Unidade Básica de Saúde (UBS)/ 
Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro 
Ana Rita já está com 70% do cronograma 
de obras concluído. A continuar nesse 
ritmo, a expectativa é que a unidade seja 
entregue à população ainda no primeiro 
semestre deste ano, beneficiando cerca 
de 10 mil moradores. A unidade está em 
construção em uma área de 545,61 metros 
quadrados e, depois de pronta, contará 
com consultórios médicos e odontológicos, 
salas de vacina e administração, além da 
disponibilidade de programas  voltados 
para a saúde de crianças, mulheres, idosos 
e homens; prevenção contra o câncer; 
acompanhamento de hipertensão, diabetes, 
obesidade, doenças crônicas, etc

O alto índice de infestação do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da dengue, acendeu 
o sinal amarelo por causa da gravidade 
da situação. O primeiro Levantamento de 
Índice Rápido pelo Aedes aegypti (LIRAa) 
do ano apontou uma infestação média de 
5,2%, sendo que o máximo preconizado pelo 
Ministério da Saúde está entre 1 % e 3,9%. 
Ou seja, os números apontam para o risco de 
um surto.  

A população deve zelar pelo ambiente 

A Prefeitura de Timóteo, por meio 
da Secretaria de Assistência Social, 
disponibilizou notebooks, webcam, 
celulares e pontos de wifi para os 
profissionais que atuam no atendimento 
à comunidade por meio dos Centros de 
Referência da Assistência Social – CRAS 
Leste, Oeste, Sul, Sudoeste e Sede; do 
Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social – CREAS e da Casa 
dos Conselhos. Com essa inovação e em 
face da pandemia algumas atividades 
são realizadas nas modalidades de 
teletrabalho, videoconferência e on-line 
para não serem descontinuados.

O ano de 2021 trouxe uma excelente notícia com 
a entrada em operação do SAMU - 192 (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) no mês de 
janeiro. A implantação do serviço em Timóteo foi 
viabilizada graças a uma intensa articulação da 
atual gestão junto ao governo de Estado e após 
a adesão ao Consórcio Intermunicipal da Rede 
de Saúde de Urgência e Emergência da Macro 
Leste de Minas Gerais  (Consurge). É importante 
que todos os cidadãos timoteenses tenham 
responsabilidade ao acionar SAMU 192, pois isso 
pode fazer a diferença numa situação em que é 
preciso agilidade e rapidez para salvar vidas.

O saldo do Programa Criança Feliz (Programa 
Pipas) da Assistência Social em 2020 foi bastante 
satisfatório. No ano passado, foram atendidas 
400 pessoas entre gestantes, crianças com idade 
entre zero e três anos de idade e pessoas com 
deficiência até seis anos. No período, foram mais 
de quatro mil visitas domiciliares, mesmo com a 
pandemia da Covid-19, com o acompanhamento 
de 366 famílias, o que permitiu superar os 
desafios e alcançar a meta pactuada.  Com o 
sucesso da iniciativa, o Município já fez gestões 
junto a Secretária Nacional de Atenção à 
Primeira Infância para ampliar o programa e 
passar a atender cerca de 800 pessoas neste ano.

Cerca de 900 peças de roupas, entre camisas, 
blusas de malha, camisetas e calças foram 
distribuídas aos servidores da área de Saúde de 
Timóteo, incluindo os profissionais das áreas 
administrativas, serviços gerais, ACS´s, ACE´s, 
fiscais sanitários, profissionais do NASF, motoristas, 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
odontólogos, fisioterapeutas, entre outros. O 
repasse das peças foi possível graças à parceria 
entre a Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida e 
o Ministério Público do Trabalho (MPT), instituição 
que destinou os recursos para a aquisição dos 
uniformes.

UBS do Ana Rita tem 70% de seu 
cronograma de obras concluído

População deve fazer a sua parte no 
combate à dengue

Investimento na Assistência Social 
incrementa atendimento à população

interno dos seus imóveis, monitorando 
locais de possíveis focos do mosquito. 
Nesse sentido o morador deve verificar 
ralos, recipientes, calhas, caixas d´água e 
outros que armazenam água. A Prefeitura 
também está fazendo a parte dela, por isso 
é importante permitir o acesso dos Agentes 
de Controle de Endemias (ACEs) na área 
externa das casas para o trabalho de vistoria. 
Os ACEs estão identificados com uniforme e 
crachás da Secretaria Municipal de Saúde.

Saldo positivo no Programa
Criança Feliz

SAMU 192

Servidores da Secretaria de Saúde 
ganham uniformes por meio de 
recursos destinados pelo MPT
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Uma das medidas adotadas pelo Município 
de Timóteo para tentar minimizar os 
impactos negativos da pandemia pela 
Covid-19 sobre os trabalhadores da área 
cultural do município foi o Chamamento 
Público do Edital da Lei Aldir Blanc (LAB) 
para a seleção de projetos do setor artístico. 
Ao todo foram destinados cerca de R$ 630 
mil, aportados no Fundo Municipal de 
Cultura, por meio da Secretaria Especial 
da Cultura do Ministério do Turismo do 
Governo Federal. 

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Gerência de Tecnologia, 
ligado à Secretaria de Administração e Gestão, deu mais um 
passo na área de inovação e tecnologia com o programa de 
monitoramento dos prédios públicos do Município. O objetivo é 
reforçar a segurança patrimonial com a consequente redução de 
custos operacionais. Os primeiros prédios a receberem as câmeras 
de monitoramento foram o Almoxarifado e a Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação.

Ao todo serão instaladas 250 câmeras de segurança Wi Fi Infra Red 
e 54 NVR, equipamentos que interligam todas as câmeras a uma 
central de monitoramento em tempo real. Foram investidos R$ 
268.600, 00 em recursos próprios: R$ 133,6 mil na aquisição das 
câmeras e R$ 135 mil em equipamentos de NVR.

Aplicação de lei de incentivo minimiza 
efeitos da pandemia na área cultural

Obra da UMEI do Bairro 
Macuco entra na reta final 

Prefeitura de Timóteo investe 
em sistema de monitoramento 
de prédios públicos

Escola do Macuco atinge 83,43% do seu cronograma de execução

Foram selecionados 19 entidades/espaços 
culturais, a título de subsídio mensal, para a 
manutenção de espaços artísticos e culturais, 
microempresas culturais, cooperativas, e 
associações culturais comunitárias, dentre 
outros. O edital contemplou também 50 
propostas para a realização de projetos 
de arte e cultura para pessoas físicas ou 
jurídicas com atividades ligadas diretamente 
à cadeia produtiva das artes e da cultura em 
Timóteo.

A construção da Unidade Municipal 
de Educação Infantil (UMEI) do Bairro 
Macuco já atingiu a 80,44% do seu 
cronograma de execução previsto, 
segundo informação da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer. Depois de pronta, a unidade terá 
capacidade para receber até 188 crianças 
com uma estrutura que vai oferecer o que 
há de melhor em educação de qualidade 
como berçário, lactário, salas para 
maternais 1, 2 e 3, refeitórios e banheiros 
adaptados.  Esse é mais um importante 
investimento na área de Educação Infantil 
em Timóteo, realizada com recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação.

Depois de mais de 20 anos 
de espera e de sonhos, a 
escola do bairro Macuco se 
encontra com 83,43% de sua 
execução concluída. A unidade 
é aguardada com muita 
expectativa pela comunidade 
escolar, haja vista que vai 
oferecer uma estrutura de alta 
qualidade com 14 salas de aula, 
área administrativa, quadra 
poliesportiva, cozinha, refeitórios 
e vestiários. Idealizada desde 
2003, a construção da escola 
teve início em 2018,  mas foi 
paralisada logo em seguida e 
novamente retomada em julho 
de 2020, após a assinatura de 
uma nova ordem de serviço pela 
atual gestão. 

SEGURANÇA
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Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil reconhece a situação de emergência em 
Timóteo por causa das chuvas de fevereiro

Timóteo é a cidade do Vale do Aço com
o melhor saldo na geração de empregos

As chuvas torrenciais que caíram em Timóteo 
no mês de fevereiro provocaram uma série 
de prejuízos, dentre os quais o afundamento 
de um trecho da Avenida Universal, no 
Bairro Novo Tempo, no dia 15. Em virtude 
dos estragos, o Município publicou o 

Nos dois últimos anos, o saldo de geração 
de novos empregos em Timóteo foi positivo, 
conforme o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED), do Ministério 
do Trabalho, fato que não era registrado no 
município desde 2012.  

Em 2019, no período de janeiro a dezembro 
foram registradas 5.750 admissões, 
enquanto o número de desligamentos foi de 
5.591. Os empregos formais registrados em 
Timóteo em 2019 foram de 15.390 para um 
total de 3.121 estabelecimentos.  

Já em 2020, mesmo com a pandemia da 
Covid-19, Timóteo foi destaque entre as 
cidades da Região Metropolitana do Vale 
do Aço. Somente no mês de novembro, o 
Município registrou 294 novos postos de 
trabalho abertos. Entre janeiro e novembro 
do ano passado, foram gerados um total de 
445 empregos com carteira assinada.

• Duvale - construção de um 
hipermercado no Bairro Olaria; 

• Duvale - construção de um Atacarejo 
e Centro de Distribuição no Bairro 
Santa Rita - previsão de inauguração 
no primeiro semestre deste ano com 
geração de cerca de 200 empregos;

• Coelho Diniz - Aquisição de área no 
Bairro Centro Norte para construção 
da sua primeira loja em Timóteo;

• Consul - duplicação da loja existente 
no Bairro Quitandinha; 

• Tessin Minas Indústria e Comércio 
de Aço - ampliação da capacidade 
produtiva com investimentos 
previstos de cerca de R$ 12 milhões.

Conheça 
algumas das 
empresas que 
estão investindo 
na cidade

decreto nº 5.401 declarando situação de 
emergência. Essa medida foi reconhecida 
pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil por meio da Portaria nº 508, processo nº 
59051.010799/2021-22, publicado no Diário 
Oficial da União (D.O.U.) do dia 23 de Março.


