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Investimentos em 
praças melhoram a 
qualidade de vida dos 
moradores

A construção e revitalização de praças, bem como a 
instalação de equipamentos de lazer e ginástica têm 
estado no cotidiano da Administração Municipal. Nos 
últimos meses, como forma de ampliar a qualidade de 
vida dos moradores, foram feitas obras e intervenções 
nos Bairros Alegre, Nossa Senhora das Graças, 
Alphaville, Primavera e Vila dos Técnicos.

ENTREGA DA UBS 
DO ANA RITA PÕE 
FIM A UMA ESPERA 
DE SETE ANOS

Município avança no programa 
de regularização fundiária

Depois de mais de sete anos 
de espera, finalmente a UBS 
do Ana Rita será entregue 

beneficiando aproximadamente 10 mil 
moradores na Regional Sul.  Iniciada 
em 2014, por meio de convênio com 
o Governo do Estado no valor de R$ 
1,3 milhão, o prédio foi concluído 
graças ao empenho da atual gestão do 
Município e tem previsão para iniciar 
os atendimentos em julho.

PÁG 03 O Programa Viver 
Legal de Regularização 
Fundiária do Bairro 
Macuco, promoveu 
no dia 17 de junho, e 
marcou oficialmente o 
lançamento do trabalho 
de regularizar 1.000 lotes 
nesse bairro. Essa é uma 
das frentes do programa 
de legalização de imóveis 
no Município e que já 
alcançou os Bairros Bela 
Vista, Primavera, Novo 
Tempo e Bandeirantes.

PÁG 06

PÁG 05
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Município e Fundação CEFETMINAS estudam 
alternativas para a realização do Concurso Público

Tribunal de Justiça mantém decisão
sobre o pagamento do IPTU da Aperam

Administração dá sequência em análise sobre 
divergências na folha de pagamento 
Dando prosseguimento à análise das 
inconformidades da folha de pagamento 
da Prefeitura de Timóteo, apresentadas na 
auditoria realizada pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas - FIPE, a Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão iniciou 
o detalhamento dos processos individuais de 
cada um dos 400 servidores inativos. 
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Todo o processo de apuração relativo à 
complementação salarial vem sendo tratado 
com transparência e em total respeito a 
todos os servidores inativos envolvidos. 
Eles serão notificados individualmente 
com os apontamentos que estão sendo 
questionados e terão prazo para apresentar 
defesa.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais (TJMG) confirmou a sentença proferida 
na primeira instância da comarca de Timóteo 
definindo o valor do IPTU da Aperam 
Inox América do Sul em R$ 10,3 milhões. 
Anteriormente a empresa pagava R$ 15 
milhões e contestou na Justiça os valores do 
imposto dos anos de 2016, 2017 e 2021. 

Com a sentença do TJMG, o Município de 
Timóteo deixa de arrecadar cerca de um 
terço do valor original do tributo que era de 
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Ginástica laboral 
entra na rotina 
dos servidores de 
Timóteo

Os servidores do prédio principal da Prefeitura 
de Timóteo, das Secretarias de Educação, de 
Obras e do Almoxarifado passaram a contar 
em suas rotinas com aulas de ginástica laboral.

O programa, que tem a finalidade de 
contribuir com a saúde física e mental dos 
servidores, é coordenado pela Gerência 
de Saúde Laboral, ligado à Secretaria de 
Administração e Gestão em parceria com a 
Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida. 

Em média, as aulas têm duração de 
aproximadamente 15 minutos e são 
ministradas pela educadora física Glayda Lana, 
que também comanda a Academia de Saúde, 
da Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida. 
Os exercícios acontecem sempre no início da 
jornada nas segundas, quartas e quintas-feiras 
nos respectivos prédios públicos.

A solução de divergências existentes 
na folha de pagamento dos servidores 
da Prefeitura era uma antiga demanda 
do funcionalismo público e do próprio 
sindicato da categoria. A iniciativa visa 
acabar com injustiças no serviço público, 
garantindo a igualdade a todos os 
servidores públicos municipais.

aproximadamente R$ 15 milhões. Ao entrar 
com a ação neste ano, a empresa depositou 
em juízo R$ 5 milhões até que a ação seja 
julgada e definido o valor do imposto.

Como desdobramentos do caso, o Município 
irá a juízo pleitear a complementação do 
imposto da siderúrgica relativo ao ano 
de 2021 para que a empresa complete o 
pagamento integral dos R$ 10,3 milhões, 
referente aos R$ 5 milhões já depositados 
em juízo.

A pandemia deixou em suspenso uma 
série de atividades que deixaram de ser 
realizadas para evitar aglomeração e a 
transmissão do coronavírus. Uma dessas 
iniciativas é a realização do concurso 
público da Prefeitura de Timóteo que 
disponibilizou 269 vagas para diversos 
setores da administração municipal.

A Secretaria de Administração e Gestão 
intensificou os contatos com a Fundação 
CEFETMINAS sobre a possibilidade de 
retomar o concurso com o abrandamento da 
pandemia. Ocorre que uma das dificuldades 
se encontra na logística como a falta de 

espaços para a aplicação das provas, haja 
vista que 14.074 pessoas se inscreveram 
para o certame. 

Para que o concurso se torne realidade 
algumas opções de locais e da divisão das 
turmas estão em análise. Um exemplo 
seria dividir os candidatos de acordo com 
a formação educacional, evitando assim 
aglomerações e a presença de muita gente 
em um mesmo dia na cidade. Dessa forma 
pessoas com o Ensino Superior fariam as 
provas em um dia específico e o pessoal do 
Ensino Médio e do Ensino Fundamental em 
outras datas distintas.
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Após sete anos de obras e três paralisações 
ao longo do período, a atual gestão da PMT 
concluiu a construção da UBS do Ana Rita. 
A previsão é que o equipamento de saúde 
seja entregue à comunidade no mês de 
julho, beneficiando assim uma população 
superior a 10 mil habitantes de toda a 
Regional Sul.

A Unidade Básica de Saúde do Bairro Primavera 
está de cara nova, após uma revitalização feita 

A organização e estruturação da 
vacinação contra a Covid-19 em Timóteo 
foram fundamentais para que os índices 
de imunização estejam entre os melhores 
registrados em todo o Estado.  Até a 
data de 21/06/2021, 26.443 moradores 
já haviam recebido a 1ª dose da vacina 
e outros 10.138 já haviam completado 
a imunização em duas doses. Até o 
dia 21/06 o Município havia aplicado 
36.581 doses de um total de 41.911 
doses recebidas, segundo boletim 
epidemiológico da Secretaria de Saúde e 
Qualidade de Vida.

Unidade Básica de Saúde do Ana 
Rita começa a funcionar em julho

UBS Primavera recebe melhorias

Vacinação Avançada
em Timóteo

Iniciada em 2014, por meio de convênio com o 
Governo do Estado no valor de R$ 1,3 milhão, 
o prédio ocupa uma área de 545 metros 
quadrados e contará com salas de ginecologia, 
consultório odontológico, atendimento 
multiprofissional/consultório, cuidados 
básicos, triagem, coleta, curativos, vacinação, 
entre outras.

REGIONAL SUL

Seguindo o planejamento de dotar as unidades 
de saúde do Município com uma estrutura 
mais adequada e confortável, a Prefeitura de 
Timóteo deu início em junho a uma ampla 
restauração da UBS do bairro Novo Tempo. 
A obra está orçada em R$ 312.952,95 e será 
realizada pela empresa R&E Construções e 
Edificações, vencedora da licitação.

As intervenções têm previsão de durar 90 
dias e compreendem ampliação de salas, 
substituição de telhado, construção de laje, 
demolição de gradil e de divisórios internas 
e de alvenaria, além da troca de todas as 
instalações elétricas e hidráulicas, dentre 
outras intervenções.

Reforma da UBS do Novo 
Tempo vai mudar para 
melhor atendimento à 
população

REGIONAL SUDOESTE

REGIONAL SUDESTE

com recursos próprios do Município. Foram 
realizadas restauração e pintura de paredes, 
conserto do telhado e instalação de pisos nos 
quatro banheiros da unidade.

As intervenções renovaram a estrutura 
do equipamento público garantindo mais 
conforto aos usuários com um ambiente 
mais bonito e melhor estruturado. Essa 
iniciativa faz parte de uma política de 
recuperação e preservação do patrimônio do 
Município que tem atingindo outras UBS e 
demais equipamentos públicos.
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Planejamento, vacinação e segurança sanitária 
avalizam reinício do ano letivo em Timóteo

Humanizar retoma 
aulas de ginástica 
presencial em 
espaços públicos

Bairro Macuco terá duas escolas 
novinhas em folha no próximo ano letivo

Foram meses de espera até que as 
condições ideais para que o reinício das 
aulas em Timóteo ocorresse de forma 

O Programa Humanizar retomou as aulas 
de ginástica e alongamento após um ano 
sem atividades presenciais. O programa, 
que é gratuito, atende pessoas com 
idade superior a 50 anos.

Nessa nova fase, o programa recebeu 
o nome de “Humanizar na Praça” ao 
priorizar os espaços públicos ao ar livre. 
Para participar os moradores da cidade 
devem respeitar todos os protocolos 
sanitários e assinar um termo de 
responsabilidade. 

Os locais das aulas são os seguintes: 
bairro Vale Verde, Praça CEU; Primavera, 
Centro Social Urbano; Timirim, Praça 
do Coliseu; Santa Maria, Área de Lazer 
Joaquim Augusto; Centro Norte, Praça 1º 
de Maio; Alegre, Posto de Saúde Liberato 
de Paula e Silva; Alphaville, Praça de 
Esportes Dirce Torquetti; Centro Sul, 
Praça 29 de Abril.

O reinício das aulas na rede municipal de 
ensino de Timóteo em maio deste ano veio 
acompanhado de duas boas notícias que 
vão resolver dois problemas educacionais 
históricos do Macuco: a inauguração da 
Escola e da UMEI estão previsto para o início 
do próximo ano letivo, contemplando o 
Ensino Infantil e Fundamental. 

A primeira informação é que o cronograma 
da construção da Escola Macuco alcançou 
a marca de 92% da sua execução concluída 
graças ao empenho da atual gestão de 
priorizar o término de todas as obras paradas 
na cidade. Orçada em R$ 1.038.258,18, a 
previsão de entrega dos serviços é no fim de 

VOLTA ÀS AULAS

segura, tranquila e em total sintonia com 
as medidas preventivas adotadas pelo 
Município contra a Covid-19.

As aulas na rede municipal de ensino foram 
retomadas no dia 31 de Maio em sistema 
híbrido, com revezamento entre as turmas. 
O ano letivo termina em dezembro com dois 
recessos: um na última semana de julho e 
outro em outubro - na semana do Dia das 
Crianças (12) e do Professor (15). Os sábados 
também foram incluídos no calendário como 
dias letivos, com atividades programadas 
pelas escolas.

As escolas foram preparadas para receber 
os alunos; os trabalhadores da Educação 
foram vacinados; e os servidores das escolas 
receberam treinamento sobre os protocolos 
sanitários. Paralelamente a essas medidas, 
a saúde de estudantes e profissionais da 
Educação está sob monitoramento constante 
pelas autoridades educacionais e sanitárias.

agosto. Depois vem a fase de estruturação 
da escola com mobiliário e equipamentos 
para receber os alunos e professores.

Outro equipamento educacional aguardado 
pela comunidade é a finalização da Unidade 
Municipal de Educação Infantil – UMEI 
Macuco, que já atingiu a marca de 81% da 
sua execução. No caso da UMEI, o valor 
investido final é da ordem de R$ 986.489,81 
e a exemplo da Escola do Macuco os atrasos 
nessa etapa da obra ocorreram em função 
da demora na discussão e aprovação do 
orçamento federal de 2021, o que impactou 
no andamento dos serviços.
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Parquinho infantil 
proporciona 
mais lazer para a 
comunidade

Praça das Árvores 
recebe Academia 
ao Ar Livre

A Praça Dirce Torquetti, situada na 
Rua Vinícius de Morais, recebeu um 
parquinho infantil feito em madeira de 
eucalipto, incrementando assim aquele 
espaço de lazer e de convivência. Desde 
que assumiu a Prefeitura, a atual gestão 
se empenhou para reformar a praça a 
pedido da comunidade. O espaço de 
lazer já havia recebido calçada, cobertura 
do telhado na área de jogos de tênis de 
mesa; barras para exercícios; construção 
da quadra de peteca; iluminação dos 
quiosques; bancos e mesa de jogos e 
banheiros com acessibilidade.

Dentre as numerosas áreas de convivência 
social e lazer do Bairro Primavera, a Praça 
das Árvores, localizada entre as Ruas 
Hortência e Camélia, foi contemplada 
com equipamentos das Academias ao Ar 
Livre. A pracinha ganhou uma base de 
concreto para receber os equipamentos 
de ginástica, pintura nova e acesso a 
cadeirantes e pessoas com dificuldades de 
locomoção.

ALPHAVILLE

PRIMAVERA

Construção de praça e revitalização 
de quadra asseguram qualidade 
de vida para moradores

Praça dos Pioneiros ganha playground 
de madeira para lazer das crianças

A entrega de uma obra que beneficia 
a população é sempre bem-vinda.  A 
construção de uma praça entre as ruas 
Ana Malaquias e Maria Teodoro de Jesus, 
ampliou as opções de lazer no Bairro Nossa 
Senhora das Graças que ainda teve a quadra 
poliesportiva reformada e o espaço ainda 
foi contemplado com mesas de jogos, 
bancos, pergolado, calçamento, acesso para 
cadeirantes e pessoas com problemas de 
mobilidade, dentre outras benfeitorias.

A Prefeitura de Timóteo entregou mais uma 
alternativa de lazer para a população com 
a instalação de um playground de madeira 
em eucalipto tratado na Praça dos Pioneiros, 
na Vila dos Técnicos.  A execução do projeto 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

VILA DOS TÉCNICOS

teve duração de 120 dias e foi finalizada na 
primeira quinzena de março deste ano.

São sete brinquedos destinados para 
crianças com até 12 anos de idade.
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Uma audiência pública realizada no dia 
17 de junho no Bairro Macuco marcou 
oficialmente o lançamento do Programa 
Viver Legal de Regularização Fundiária. O 
trabalho, que contemplará 1.000 lotes, está 
sob a responsabilidade da empresa Geoline 
Engenharia, vencedora da licitação orçada 
em R$ 469 mil, com prazo de nove meses 
para a sua execução.

O programa está dividido em etapas. O 
passo inicial do programa foi a realização 
de um levantamento fotográfico aéreo 

Programa de Regularização 
Fundiária se torna realidade 
após 11 anos

MACUCO

Serviços de 
infraestrutura e 
equipamentos 
básicos beneficiam 
moradores do 
Jardim Vitória

Legalização de 
lotes avança em 
vários bairros de 
Timóteo

Aos poucos, com planejamento e muita 
persistência, a Prefeitura de Timóteo vai 
resolvendo problemas históricos junto à 
comunidade. Um desses imbróglios era 
a ocupação do Jardim Vitória. A falta de 
infraestrutura que penalizou centenas 
de famílias da comunidade por mais de 
20 anos vai ficando no passado com as 
intervenções promovidas pela Prefeitura 
de Timóteo em parceria com o Governo do 
Estado.

Com a declaração da área localizada no 
Bairro Limoeiro às margens do Rio Piracicaba 
como de interesse social, foi possível dar 
início à demarcação dos terrenos ocupados, 
providenciar a numeração das casas 
habilitando os moradores a terem direito 
e acesso aos serviços essenciais como 
infraestrutura das ruas, instalação de Padrão 
residencial, a ligação de rede energizada 
e a implantação iluminação pública de LED 
beneficiando as 172 famílias que vivem no local.

Desde que assumiu a Prefeitura de Timóteo, 
a atual gestão do Município tem se esforçado 
para consolidar o Programa de Regularização 
Fundiária em diversos bairros da cidade. 
Por meio de uma parceria com a Agência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana 
do Vale do Aço (ARMVA) já foram entregues 
43 escrituras nos Bairros Bela Vista (27) e 
Primavera (16). E outras 76 escrituras já estão 
prontas para serem entregues às respectivas 
famílias, sendo que 20 são para moradores da 
Rua do Luar, e outras 56 nas Ruas Centauro 
e Mercúrio. No Bairro Bandeirantes estão 
em fase de cadastro aproximadamente 100 
processos que vão garantir escrituras de 
propriedade aos moradores contemplados.

que delimitou as áreas dos terrenos, 
seguido de um levantamento topográfico 
para confirmação das medidas. Estão 
previstos também estudos ambientais e 
levantamentos geológicos e geotécnicos, 
dentre outras ações.

Todas essas fases visam dar segurança 
jurídica para as famílias que residem no local 
para ter acesso às escrituras dos imóveis. O 
programa só está sendo viabilizado graças 
à atuação da atual gestão do Município 
de Timóteo que recuperou recursos do 

“O projeto é muito 
bom por causa dos 
benefícios que vai gerar 
para os moradores. A 
gente vem desde 2011 
com esse sonho e agora 
estamos na expectativa 
de que o programa se 
concretize”.

“Moro aqui há 20 
anos. Nesses anos 
todos enfrentamos 
muitas dificuldades e 
vivíamos aqui como se 
fóssemos refugiados, 
sem água, sem 
energia, sem esgoto. 
Mas de dois anos 
par cá, a Prefeitura 
fez o que muitos não 
fizeram, apesar das 
promessas. Hoje temos luz e tem um 
projeto maior para colocar CEP, água 
e esgoto. O nosso sonho continua. Não 
podemos perder a esperança!”

“A urbanização 
do bairro com a 
colocação de energia 
é uma grande vitória. 
Graças a esperança e 
a nossa luta eu digo 
que valeu a pena. 
Moro aqui há 19 
anos e posso afirmar 
que mais uma 
etapa foi superada. 
Estamos muito felizes 
com a energia. Sou deficiente e andava 
nesse escuro correndo riscos. Com a 
iluminação melhorou demais! Era o que 
todos nós sonhávamos. Em nome de Jesus 
temos muito ainda a conquistar.” 

“Esse é um sonho 
antigo e agora estamos 
vendo que vai se tornar 
realidade. Há bastante 
tempo queríamos que 
esse programa fosse 
implementado aqui”.

“Com a documentação 
o nosso bairro será 
reconhecido e com isso 
poderemos melhorar 
as nossas casas, o que 
antes não tínhamos 
segurança em fazer”.

Marlon Domingues Barros

Aparecida de Souza 
Roberto

Marcos Almeida Lopes

Pr. Arnaldo de Oliveira 
Malaquias Miriam Sirlei da Silva Assis

DEPOIMENTOS

DEPOIMENTOS

município do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC que estavam parados 
desde 2011. 

Durante a audiência os moradores foram 
orientados a se organizarem e a reunir toda 
documentação que possa comprovar a posse 
do lote como contas de água, de luz, recibos 
de compra, testemunhos, dentre outros. 
A empresa responsável terá um ponto de 
apoio a partir do dia 9 de julho, no CRAS do 
Macuco, para tirar dúvidas e esclarecer os 
moradores sobre o assunto.
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Prefeitura vai recuperar 
trecho da Avenida 
Acesita que afundou

OLARIA

O afundamento de um trecho da Avenida Acesita, próximo à rotatória 
do Bairro Olaria, está prestes a ser resolvido pela Prefeitura, que 
já definiu para julho a licitação para a contratação de empresa de 
engenharia para executar serviços de infraestrutura que estão orçados 
em cerca de R$ 500 mil via Fundo de Saneamento. Para viabilizar esse 
serviço será necessário interromper o trânsito em direção ao Bairro 
Santa Maria.

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria de Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente, vem acompanhando as condições 
estruturais do local depois de constatar o deslocamento do 
maciço de terra sobre a galeria que canaliza os ribeirões Timóteo/
Timotinho. Foram instalados equipamentos em pontos estratégicos 
na estrutura da galeria para monitorar a movimentação de terra. Em 
2016, a Administração da época chegou a fazer intervenções nesse 
trecho da avenida, mas no último ano foram identificados novos 
problemas estruturais na galeria, localizada há cerca de 15 metros de 
profundidade. 

A queda de parte da pista da Avenida Universal, no Bairro 
Novo Tempo, foi tema de uma audiência na Secretaria Nacional 
de Defesa Civil, oportunidade em que foi solicitada agilidade 
na liberação de recursos para consertar o estrago feito pelas 
chuvas do mês de fevereiro. O secretário nacional da Defesa 
Civil, Alexandre Lucas, se comprometeu a viabilizar junto aos 
técnicos uma solução em definitivo e agendou para os próximos 
dias a vinda de uma equipe a Timóteo ratificar o projeto técnico 
encaminhado pela Administração municipal.

Município aguarda posição da 
Secretaria Nacional de Defesa Civil 
para recuperar Avenida Universal

NOVO TEMPOObras de infraestrutura 
transformam a vida de 
moradores da Rua do Luar 

Drenagem pluvial, construção de bocas de lobo, instalação de 
meio fio, asfalto novo e pintura. Essas foram algumas das obras de 
infraestrutura realizadas na Rua do Luar, no Bairro Novo Tempo, 
e que resolveram uma antiga reivindicação dos moradores. A 
intervenção foi feita com recursos transferidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional da ordem de R$ 215 mil e incluiu também 
o recapeamento da Rua Urano, no mesmo bairro.

Pavimentação da Rua 
Estrela Dalva garante 
qualidade de vida para 
moradores

As intervenções urbanísticas na Rua Estrela Dalva, entre os bairros 
Bairro Novo Tempo e Bandeirantes, em Timóteo, trouxe uma nova 
perspectiva de vida para os moradores que aguardavam há pelo 
menos 20 anos por essas intervenções. Foram executadas obras de 
pavimentação da via, colocação de meio fio, sarjeta, sinalização e 
plantio de árvores.
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Seminário discute estratégias para o
desenvolvimento econômico de Timóteo

Com o tema “Interface estratégica visando 
o desenvolvimento econômico e social de 
Timóteo” foi realizado no mês de Maio um 
seminário de planejamento para a definição 
de estratégias para organizar e estruturar 
o Município com vistas à retomada do 
desenvolvimento econômico e social.  

Parte importante desse projeto é uma área 
pública de aproximadamente 50 hectares 
no Bairro Macuco, que será destinada à 
implantação de um Novo Núcleo Empresarial 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

da cidade, gerando assim novos empregos 
e renda. A meta é estabelecer as diretrizes 
para desenvolvimento integrado a curto, 
médio e longo prazo. 

Aliada à essa iniciativa também se encontra 
em andamento um diagnóstico sobre a 
atual situação das empresas que ocupam 
os distritos industriais dos Bairros Alegre 
e Limoeiro para, numa fase posterior, ser 
implementadas ações de revitalização dessas 
áreas.

O esforço do Governo Municipal é se 
preparar para absorver a demanda por 
novos empreendimentos, em face da 
perspectiva de crescimento com a retomada 
da pavimentação da MG-760, da Estrada 
Parque Dom Helvécio; com os investimento 
de na infraestrutura do Parque Estadual do 
Rio Doce e a duplicação da BR-381.

Programa Criança 
Feliz completa 1 ano 
de trabalho com saldo 
positivo

Secretaria implanta 
serviço de Família 
Acolhedora no 
Município

Primeiro semestre é marcado por campanhas 
de conscientização

O Programa Criança Feliz, desenvolvido em 
Timóteo com o nome de PIPAS - Primeira 
Infância Protegida na Assistência Social, 
completou um ano no mês de Abril com 
um saldo extremamente positivo. Nesse 
primeiro ano, as equipes da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social visitaram 423 famílias; fizeram 
acompanhamento de 55 gestantes e de 382 
crianças com 0 a 3 anos, além de outras 6 
crianças com 0 a 6 anos de idade.

O PIPAS é uma iniciativa do governo federal 
implantado no Município em Abril de 2020 
por meio de uma parceria entre o Município 
de Timóteo e o Instituto Presbiteriano 
Êxodo - IPÊ, gestor do programa que apoia e 
acompanha o desenvolvimento de crianças 
na primeira infância e das respectivas 
famílias garantindo também o acesso de 
gestantes às políticas e aos serviços públicos 
de Assistência Social e Saúde. 

O Município de Timóteo passou a contar com 
o Programa Bem Me Quer, cuja finalidade 
é fazer o acompanhamento e acolhimento 
familiar de crianças e adolescentes que 
necessitem de proteção social temporária na 
forma de guarda provisória. 

O serviço consiste, numa primeira etapa, do 
cadastro de possíveis famílias acolhedoras 
que passarão por um processo de seleção, 
capacitação e supervisão pela equipe 
psicossocial do programa. 

A Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, está promovendo 
o reordenamento dos serviços de alta 
complexidade para crianças e adolescentes, 
incumbência que integra o sistema de 
Proteção Social Especial.

Nos seis primeiros meses de 
2021, a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social desenvolveu 
várias campanhas como forma de reforçar 
a conscientização da população sobre os 
mais variados assuntos. Confira:

Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes - na semana do dia 17 a 21 
de Maio, foi realizada campanha intensiva 
de esclarecimento sobre o enfrentamento 
do abuso e exploração sexual de crianças 
e adolescentes.

Esclarecimento sobre Pessoas em 
Situação de Rua - No mês de Junho,  
foi desenvolvida uma campanha de 
conscientização junto à população sobre 
o fenômeno de pessoas que estão em 
situação de rua. O Município criou o 
comitê POP RUA que reúne sociedade 
civil e o governo para traçar a política 
municipal de atendimento a este público.

Trabalho Infantil - na semana do dia 
8 a 11 de Junho, foi desenvolvida uma 
Campanha Municipal de Erradicação do 
Trabalho Infantil, focando na temática 

de que o trabalho infantil prejudica as 
crianças.

Guia da Mulher sobre Violência Doméstica 
e Familiar - Este documento foi lançado 
oficialmente no dia 27 de Maio com o 
objetivo de esclarecer sobre o trabalho do 
Conselho Municipal da Mulher frente às 
questões da violência doméstica. O guia foi 
transformado em vídeo aulas disponíveis 
no Youtube,  no canal cmdmtimoteo e no 
Instagram @creastimoteo.


