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"Gerir uma cidade é, sobretudo, zelar pelo bem-estar do povo. É trabalhar
para que nossa gente se sinta cuidada, para que goste cada vez mais de
Juiz de Fora.

O Demlurb é peça fundamental para tanto, e tem dado contribuições
absolutamente significativas. Hoje, temos margens do Rio Paraibuna
cuidadas durante todo o ano. Temos uma coleta de resíduos bem
organizada, sempre encontrando soluções para ser mais eficiente.
Avançamos no cuidado de urgências, como as provocadas pelas chuvas.
Em breve, daremos passos gigantescos na coleta de materiais recicláveis,
para fazer Juiz de Fora sentir muito orgulho de si.

Tudo isso só tem sido possível graças ao trabalho comprometido e
incansável de tantas e tantos servidores. A elas e eles nosso
agradecimento. Vocês são imprescindíveis para Juiz de Fora."

Prefeita Margarida Salomão
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Diretora Geral

Ana Luisa Guimarães

"O Demlurb é responsável pela gestão da limpeza urbana, manutenção e
zeladoria da cidade de Juiz de Fora, e tem sua atuação orientada pelos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU. 

O gerenciamento da limpeza urbana compreende, para além dos serviços
de rotina, ações estratégicas no âmbito da gestão dos resíduos e a
preparação para rápida resposta em situações de emergência,
especialmente em períodos de fortes chuvas. Buscando a eficiência da
gestão pública de forma permanente, nos dedicamos a promover a
qualificação das áreas administrativa e operacional de forma articulada. 

A dedicação diária dos servidores do Demlurb e o compromisso que temos
com a cidade é o que nos possibilita percebermos Juiz de Fora cada vez
mais limpa e bem cuidada, contribuindo com a melhora da qualidade de
vida da nossa população.
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Diretor Administrativo
"Trabalhar no Demlurb é muito desafiador. E para honrar esse desafio,
trouxemos, além da experiência, muita determinação e vontade de fazer a
diferença.

O foco principal é na motivação dos trabalhadores. E com muito empenho
e dedicação, estamos avançando e superando as dificuldades do cotidiano.

Temos, obviamente, muito trabalho pela frente, mas hoje já conseguimos
sentir o reflexo da gestão com o engajamento de todos os funcionários,
inclusive da administração. Juntos, e com responsabilidade, alcançamos o
nosso objetivo principal, que é cuidar da cidade.

Somos muito felizes aqui,  trabalhamos com prazer e procuramos dar o
melhor de nós todos os dias."

Ricardo Batista dos Reis Souza
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Diretora Operacional

Úrsula Zimmermann

"A Prefeitura de Juiz de Fora, através do Demlurb, buscou ao longo do ano
de 2022 realizar ações de limpeza corretiva por diversas regiões da cidade,
contribuindo com a estética local e proporcionando saúde ao cidadão. 
 

Contribuímos para controlar vetores de doenças, diminuir a incidência da
dengue, deixar o ambiente em condições salubres de vivência. A gestão dos
resíduos e a saúde estão diretamente relacionadas. 

Outra frente muito importante foi a logística de limpeza dos córregos e
seus afluentes, com a intenção de mitigar ao máximo os efeitos das
enchentes no período crítico das chuvas. 

A Diretoria Operacional é dinâmica e praticamente funciona 24 horas por
dia. Estar presente na vida das pessoas, fazendo a diferença, emociona e
motiva. Faz valer a pena o trabalho pesado, não podemos desanimar
porque existem outros que possuem expectativa em relação às nossas
ações."
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Juiz de Fora - MG

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana
publica seu primeiro Relatório Anual. 

Os dados relatados compreendem o período de 1°
de janeiro a 31 de dezembro de 2022, além de
informações de outros anos, e se referem à atuação
do Demlurb.

Sobre o Relatório

O gerenciamento de resíduos sólidos definido no Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) contempla ao
menos 13 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que
compõem a Agenda Global 2030 das Nações Unidas
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Promover a coleta, transporte e destinação adequada dos resíduos;
Oferecer o serviço de coleta seletiva a população;
Realizar, em parceria com outros órgãos da Administração, a zeladoria da cidade por meio de ações de varrição,
capina, roçada, lavação e coleta em vias públicas;
Participar dos esforços de formulação da política pública municipal, visando a preservação do meio ambiente, a
promoção da saúde pública, o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade da vida urbana;
Executar ações ambientais voltadas à educação ambiental, com vistas ao bem-estar da população.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana – Demlurb, Autarquia responsável inicialmente pela limpeza urbana do
Município de Juiz de Fora, foi criado pela lei n° 5.517 de 28 de novembro de 1978. 

Quem Somos

OBJETIVOS E FINALIDADES

SAIBA MAIS!
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Nossas Instalações

CENTRO
ADMINISTRATIVO

CENTRO DE APOIO
CENTRAL

CENTRO DE APOIO DA
ZONA SUL

CENTRO DE APOIO DA
ZONA NORTE

CENTRO DE APOIO
COLETA NOTURNA

Av. Francisco
Valadares, n° 1000 -

Vila Ideal

 Rua Halfeld, n° 27 -
Centro

Rua Belmiro Braga,
n° 195 - Alto dos

Passos

Av. Juscelino
Kubitschek, nº 6.170 -

Nova Era / Benfica

Rua Paulo de Frontin,
n° 169 - Centro
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Nossas Instalações

CANIL MUNICIPAL ATERRO SANITÁRIO
DIAS TAVARES

ATERRO ENCERRADO
SALVATERRA

CENTRO OPERACIONAL ECOPONTO DE PNEU

Rua Bartolomeu dos
Santos, s/n, na divisa
dos bairros Benfica e

São Damião

Rodovia BR-040, Km
772 - Fazenda
Barbeiro - Dias

Tavares

 Rodovia BR-040, Km
797+180 m

Rua Bartolomeu dos
Santos, s/n, na divisa
dos bairros Benfica e

São Damião

Rua Bartolomeu dos
Santos, s/n, na divisa
dos bairros Benfica e

São Damião
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Nossas Instalações

ECOPONTO REGIÃO LESTE - RESÍDUOS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VOLUMOSOS E

RECICLÁVEIS 

ECOPONTO REGIÃO OESTE - RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, VOLUMOSOS E

RECICLÁVEIS

Rua Diva Garcia, em
frente ao nº 1.200,

Bom Jardim

Rua José Apolônio
dos Reis, s/n, em
frente ao Estádio
Municipal, Bairro

Aeroporto

Rua Antônio Weitzel,
s/nº (em frente ao

número 710),
Barbosa Lage

ECOPONTO REGIÃO NORTE - RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, VOLUMOSOS E

RECICLÁVEIS
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VIAS
ATENDIDAS

99,7 %
COLETA
DIÁRIA

+500 ton
QUANTIDADE DE

ROTAS

79

Nossos Serviços

O serviço de coleta de resíduos domiciliares de Juiz de Fora
encontra-se organizado em 79 rotas, contemplando 99,7% das
vias. 

COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES
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Nossos Serviços
COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

A coleta atende estabelecimentos que prestam serviços
relacionados à saúde humana ou animal. Os interessados
devem entrar em contato por meio do site do Demlurb e para
a realização do serviço é necessário o pagamento da taxa de
coleta de resíduos de saúde (RSS).

18

https://demlurb.pjf.mg.gov.br/g_res_saude.php
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Os grandes geradores, estabelecimentos que geram resíduos
sólidos urbanos que excedam o volume de 200 (duzentos) litros
ou 100 (cem) quilogramas, devem se cadastrar e solicitar o
serviço também pelo site do Demlurb. Mais informações
também são encontradas no local e o serviço é realizado por
meio do pagamento de preço público.

Nossos Serviços
COLETA DE GRANDES GERADORES

ATIVOS

119

19

https://demlurb.pjf.mg.gov.br/g_geradores.php
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Nossos Serviços
COLETA SELETIVA

Em 2022, o Demlurb ofereceu o serviço de coleta seletiva para
62% dos domicílios da cidade de Juiz de Fora, além de realizar
campanhas para incentivar a população a realizar a coleta
seletiva. 

Os resíduos secos originários da coleta são encaminhados para
as associações de catadores de materiais recicláveis
conveniadas com o Departamento. Desse modo, a ação
contribui na geração de renda dos agentes ambientais e suas
famílias e, também, movimenta a economia do município. 
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A varrição de ruas em Juiz de Fora é realizada diariamente na
parte central da cidade, bem como nas ruas principais de 
 bairros onde há concentração de estabelecimentos comerciais.

Nas demais áreas, a varrição é feita periodicamente, com
frequência estabelecida de acordo com planejamento técnico e
avaliação in loco.

Nossos Serviços
VARRIÇÃO

A população pode solicitar o serviço pelo Gabinete
de Ação e Diálogo Comunitário através do
número (32) 3690-7241, via ligação ou WhatsApp.
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SAIBA MAIS!

A equipe de varrição do Demlurb realiza a limpeza, de terça a
domingo, de todas as 18 feiras livres, diurnas e noturnas,
realizadas no centro e nos bairros da cidade. A limpeza começa
logo após o término da feira, assegurando que posteriormente
as vias estejam em condições adequadas para a população.

Nossos Serviços
LIMPEZA DE FEIRA LIVRE

22

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/seapa/feira_livre/index.php
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Diariamente, as equipes de roçada e capina realizam os serviços
nas ruas de Juiz de Fora, verificando as necessidades de cada
bairro em relação aos serviços de limpeza urbana.

Nossos Serviços
ROÇADA E CAPINA

A população pode solicitar o serviço pelo Gabinete
de Ação e Diálogo Comunitário através do
número (32) 3690-7241, via ligação ou WhatsApp.
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A equipe do Demlurb, em convênio com a CESAMA, atua na
manutenção e limpeza das margens e dos leitos dos Córregos
da cidade e do Rio Paraibuna. 

O Departamento também efetua a retirada de resíduos sólidos
descartados irregularmente a fim de desobstruir a drenagem
dos cursos hídricos. Dessa forma, a ação preventiva evita a
ocorrência de alagamentos.

Nossos Serviços
ROÇADA E LIMPEZA EM MARGENS DO PARAIBÚNA E
CÓRREGOS
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O serviço consiste na retirada de entulho descartados de forma
irregular em diversos pontos da cidade. Atualmente, há
identificados 58 pontos de descarte irregular recorrentes,
potencializando a proliferação de vetores de doenças com
impactos na saúde pública.

O Código de Postura Municipal (Lei 11.197/2006) proíbe o
descarte irregular de resíduos em vias e logradouros
públicos, considerando a ação como infração média,
ficando o infrator sujeito a multa e demais sanções
administrativas.

Para o descarte correto, o Demlurb disponibiliza três Ecopontos
na cidade, localizados nos bairros Aeroporto, Linhares e Barbosa
Lage.

Nossos Serviços
LIMPEZA CORRETIVA/PONTOS DE DESCARTE IRREGULAR

27DENUNCIE PELO NÚMERO: (32) 3690-7984 25

https://www.camarajf.mg.gov.br/mostra_anexo.php?tipo=CODPOST#:~:text=%C3%89%20proibido%20dificultar%20ou%20impedir,Par%C3%A1grafo%20%C3%BAnico.


Pontos de descarte irregular

28DENUNCIE PELO NÚMERO: (32) 3690-7984 26



3
SERVIÇOS

REALIZADOS

88

O Demlurb realiza a limpeza e coleta de resíduos de eventos,
mediante solicitação prévia.
 

A requisição é realizada pelo site do Demlurb, estando sujeita
à avaliação e aprovação.

A realização da limpeza em eventos particulares é realizada
conforme a disponibilidade de equipe e mediante a pagamento
do preço público correspondente.

Nossos Serviços
LIMPEZA DE EVENTOS
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https://demlurb.pjf.mg.gov.br/limpeza_eventos_cad.php
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Dentro das condicionantes legais, o Demlurb resgata cães, gatos e
outros animais enfermos e/ou vítimas de traumas que estejam em
logradouros públicos e que não sejam tutelados.

No recolhimento, são observados procedimentos para o
adequado manejo, transporte e guarda. Além disso, é assegurado
o bem-estar do animal através de avaliação do médico veterinário
e, posteriormente, encaminhado para os cuidados necessários.

Nossos Serviços
RESGATE DE ANIMAIS

ANIMAIS
ATENDIDOS

1.325

DENUNCIE PELO NÚMERO: (32) 3690-7984 28
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Em situações de emergência, as equipes do Demlurb são
deslocadas imediatamente para atender a população, mitigando
possíveis impactos provocados por inundações e demais
ocorrências. As equipes atuam sobretudo na desobstrução das
vias, operando na remoção de barro e procedendo a lavação. 

Tais ações são fundamentais para assegurar que a cidade volte
a normalidade, sobretudo, em áreas onde os impactos são mais
recorrentes.

Nossos Serviços
SERVIÇOS EMERGENCIAIS
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O trabalho acontece de forma rotineira no centro da cidade, em
horário de menor fluxo de pedestres, e em outras regiões
comerciais que necessitam do serviço. A lavação visa contribuir
com o bem-estar da população, mantendo os locais públicos em
condições sanitárias adequadas.

Nossos Serviços
LAVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

REGISTROS
ATENDIDOS

+1.500

A população pode solicitar o serviço pelo Gabinete
de Ação e Diálogo Comunitário através do
número (32) 3690-7241, via ligação ou WhatsApp.
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Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT) promove a saúde e protege a
integridade do servidor no local de trabalho. No último ano, o
Demlurb reestruturou o serviço, sendo oferecido através do
convênio com a Secretaria de Recursos Humanos/DAMOR.

Com a parceria, nossos trabalhadores também passaram a
contar com o serviço permanente de uma assistente social, com
atendimentos individualizados diários.

O setor ainda realiza ações de saúde e capacitações dos
servidores, podendo contar com parceria de outras instituições
públicas e privadas.

Nossos Serviços
CUIDADO COM O TRABALHADOR E SEGURANÇA DO
TRABALHO
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O Demlurb realiza ações de conscientização ambiental nos
bairros da cidade, informando sobre os dias e horários de
coleta domiciliar e seletiva na região. A forma de correto
acondicionamento, o tipo de resíduo recolhido e o horário
para  sua disposição nas vias (duas horas antes da coleta)
também são informados.

Para as informações sobre o recolhimento de móveis,
eletrodomésticos e resto de capina, a solicitação pode ser
feita pelo “Alô Demlurb" no telefone (32) 3690-3500.

Nossos Serviços
APOIO À FICALIZAÇÃO

REGISTROS
ATENDIDOS

1.055
32
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Nossos Eixos
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Nossos projetos são orientados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS compõem
um conjunto de 17 objetivos globais estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) denominado:
“Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável''. 

O compromisso com o meio ambiente é imprescindível para assegurar as condições que contribuem com a
melhora da qualidade de vida nas cidades. Com base nisso, os projetos do Demlurb se orientam pelos ODS que
têm interface com seu escopo de atuação realizando intervenções positivas nos espaços públicos.

Nossos Eixos

34



Nossos Eixos
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ações de conscientização da população que abordam as
questões ambientais de acordo com a realidade de cada local.

Ações relacionadas à gestão correta dos resíduos sólidos,
reciclagem e ao uso consciente dos espaços urbanos.

Ações intersetoriais relacionadas à gestão de resíduos que
buscam qualificar o trabalho dos servidores do Demlurb, das
Associações de Catadores conveniadas e contribuir com
famílias assistidas por programas sociais

35



Nossos
Destaques

36
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Nossos Destaques

Em 2021, o Demlurb em conjunto com os demais setores da Administração
iniciou ações para a valorização das associações de catadores de materiais
recicláveis, por meio de reuniões regulares e da implementação dos
Decretos nº 14.851 e 14.852 de 2021. Contribuímos também para a
regularização das associações já existentes e a criação de novas
associações. O objetivo do projeto é credenciar as novas associações e
habilitá-las para também receberem os materiais recicláveis provenientes
da coleta seletiva.

CREDENCIAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES

37

https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000048546
https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000048547


Nossos Destaques
CONTEINERIZAÇÃO CENTRAL

Além das feiras livres, em 2022 a coleta conteinerizada foi ampliada em no
Centro de Juiz de Fora, passando a contar com 94 contentores distribuídos
em pontos estratégicos, em que há maior presença de estabelecimentos
comerciais e alto fluxo de pedestres. O projeto evita a exposição de
resíduos, contribui para a melhora nas condições sanitárias destes locais,
influencia no impacto visual positivo e contribui para a qualificação das
condições de trabalho dos profissionais envolvidos.

38



Nossos Destaques
AÇÕES PREVENTIVAS

Ao todo, 16 córregos que cortam a cidade passaram por processo de
limpeza com roçada das margens e retirada de entulho.

Aproximadamente 100 quilômetros de extensão dos cursos d'agua foram
limpos.

39
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Nossos Destaques

Implantado em Juiz de Fora em janeiro de 2021, o Demlurb compõe o
Programa Boniteza, coordenado pela Secretaria de Governo. O
Departamento contribui com serviços de zeladoria por toda a cidade,
realizando intervenções e melhorias nos espaços públicos.

PROGRAMA BONITEZA

ÁREAS
ATENDIDAS

+360.250

CURSOS D'ÁGUA
ATENDIDOS

+93.426

 VIAS
ATENDIDAS

+625.2432
mmm

40



QUANTIDADE
RECOLHIDA

+2..593 kgNossos Destaques

Por meio de Acordo de Cooperação Mútua, o Demlurb e a Secretaria de
Governo firmaram uma parceria com a empresa E-ambiental, visando a
realização de campanhas itinerantes mensais de recolhimento de resíduos
eletrônicos em Juiz de Fora. O Demlurb incentiva o descarte correto destes
resíduos já que, quando realizado de forma incorreta, podem contaminar
solos e corpos d’água por possuírem metais pesados, gerando riscos
irreversíveis à saúde pública e ao meio ambiente.

COLETA ITINERANTE DE LIXO ELETRÔNICO

41



FAMÍLIAS
IMPACTADAS

DIRETAMENTE

22Nossos Destaques

Por meio do Acordo de Cooperação celebrado em 2021 entre o ESF - JF e o
Demlurb, buscamos tornar a engenharia mais popular, promovendo o
atendimento às demandas dos servidores do Departamento, assim como
dos catadores e das associações de catadores de materiais recicláveis
beneficiadas com a coleta seletiva de Juiz de Fora. 

ENGENHEIROS SEM FRONTEIRAS - JUIZ DE FORA

42



Nossos Destaques

Em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SEAPA), Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) e MRS Logística,
foram construídas, em 2022, duas hortas comunitárias nos bairros Jóquei
Clube II e Benfica. 

O projeto estimula a inclusão social e a reciclagem, promovendo a educação
ambiental e a segurança alimentar. Assim, buscamos reduzir o volume de
resíduos destinados ao aterro sanitário e, de forma concomitante, contribuir
para a ampliação do acesso das famílias à alimentos de qualidade. 

As hortas contam com canteiro para plantio, sistema de captação de água
pluvial e, futuramente, com composteiras para a adubagem da produção local.

HORTA COMUNITÁRIA

43



Nossos Destaques

O projeto é fruto do termo de parceria e cooperação técnica que envolve o Demlurb, a empresa
Santa Luzia Molduras e as associações de catadores, objetivando a reciclagem do poliestireno
expandido (EPS), conhecido pela marca comercial Isopor®. A ação é orientada pelo conceito de
Economia Circular e o princípio dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). O Projeto pretende
conscientizar os consumidores e toda população de Juiz de Fora sobre a reciclabilidade das
embalagens de EPS, estimular a reciclagem destas e sua reinserção no ciclo produtivo. A iniciativa
contribui para a geração de trabalho e das catadoras e catadores de materiais recicláveis que
trabalham com a reciclagem do EPS.

RECICLAGEM DE ISOPOR - MOVIMENTO VIRAMAIS

QUANTIDADE
RECOLHIDA

+3.820 kg

44



Nossos Destaques

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS),
instituído por meio do Decreto n° 14.568, de 31 de maio de 2021, definiu
em suas metas e estratégias a adoção do Programa Feira Limpa. O
Demlurb realizou a conteinerização da coleta nas feiras, os destinando de
forma ambientalmente correta. Conforme o PMGIRS, o Programa é
coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SEAPA) e cabe ao Demlurb supervisionar a destinação dos resíduos,
desenvolvendo mecanismos de co-responsabilização e sensibilização de
toda a cadeia produtiva envolvida.

GESTÃO DE RESÍDUOS EM FEIRAS LIVRES - CONTEINERIZAÇÃO

45

https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000047346


Nossos Destaques

O projeto promove o descarte correto do óleo vegetal e o desenvolvimento
do Projeto Piloto da Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da
Mata, a fim de buscar o desenvolvimento regional sustentável a partir da 
 conscientização e envolvimento da sociedade em práticas que busquem a
descarbonização, preservação e restauro do meio ambiente.

ÓLEO NO FUTURO

46



Nossos Destaques

O ecoponto é um equipamento público destinado ao recebimento de
pequenos volumes de resíduos da construção civil, resíduos volumosos e
recicláveis, gerados e entregues por pessoas físicas. Também podem utilizar
o ecoponto pequenos transportadores diretamente contratados pelos
geradores. O objetivo dos ecopontos é reduzir os depósitos irregulares de
entulho e resíduos volumosos, material não recolhido pela coleta pública
municipal cotidiana. 

ECOPONTO - BARBOSA LAGE

47



Nossos Destaques

O projeto ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social e que
recebem aluguel social, direcionando móveis e eletrodomésticos recebidos
por meio de doações feitas pela população da cidade. A proposta é uma
parceria entre as secretarias de Governo (SG), de Assistência Social (SAS) e o
Demlurb.

DA MINHA CASA PARA A SUA CASA

FAMÍLIAS
ATENDIDAS

95
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Fique Por
Dentro
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Fique Por Dentro
MAPEAMENTO DAS LIXEIRAS CENTRAIS, PONTOS DE ÔNIBUS E
PRAÇAS

O Demlurb também está realizando o mapeamento e instalação de novas
lixeiras nas vias públicas de Juiz de Fora. Até o momento foram
georreferenciadas 884 lixeiras, que se localizam principalmente nos
corredores de alto fluxo de pedestres e nas centralidades dos bairros.

Os equipamentos são importantes itens que compõe o mobilário urbano. O
Departamento buscou alocá-los em regiões como grandes corredores, em
frente a escolas, postos de saúde, pontos de ônibus, áreas de lazer e
praças. Dessa forma, contribuímos para a conservação e limpeza das vias e
áreas de interesse público na cidade.
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Fique Por Dentro
TREINAMENTOS, CURSOS E PALESTRAS

Treinamento Admissionais, Periódicos e Técnicos
Treinamento de Educação e Sinalização no Trânsito
Curso de Roçadeiras
Diálogo Diário de Segurança (DDS)

SERVIDORES

574
SERVIDORES

42
SERVIDORES

24
SERVIDORES

79
Treinamentos
Admissionais,
Periódicos e

Técnicos

Treinamento de
Educação e

Sinalização no
Trânsito

Curso de
Roçadeiras

Diálogo Diário de
Segurança (DDS)
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Fique Por Dentro
VACINAÇÃO

Tétano e difteria
Influenza (gripe)
Hepatite B
Febre Amarela
Sarampo, rubéola e caxumba
Covid-19

A campanha faz parte das atividades de promoção à saúde e conta
com imunização de rotina, especialmente contra:

VACINADOS

365
1ª CAMPANHA

VACINADOS

454
2ª CAMPANHA

VACINADOS

819
AO TOTAL
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Fique Por Dentro

Entre as atividades do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, em 2022,
houve a atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) e dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP´s).

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE

PGR
Apresenta diagnóstico sobre as
condições dos riscos de acidentes,
ergonômicos e de doenças
ocupacionais relacionadas a cada
função e/ou atividades que são
desenvolvidas pelos trabalhadores
do Demlurb.

PCMSOPOP
Fornecem aos trabalhadores e
encarregados  informações básicas
em relação aos procedimentos e
fixa diretrizes para a correta
execução das atividades, como uso
de EPIs e EPCs e correto manuseio
das ferramentas de trabalho. A
documentação visa mitigar
acidentes de trabalho e problemas
de saúde.

A partir do PGR, o PCMSO
estabelece ações de prevenção a
acidentes e doenças ocupacionais
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CANIL

Fique Por Dentro

No ano de 2022, o Demlurb adquiriu veículos adequados para o resgate de
animais em vias públicas. Além disso, para melhorar o conforto dos animais
abrigados, foram construídas quatro baias, com previsão de entrega de
outras 12 em 2023.

FELINOS

108
CANINOS

121
OUTROS

6
ADOÇÕES REAlLIZADAS
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DIA "D"

Fique Por Dentro

O dia "D" é uma ação realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora de mobilização contra
arboviroses (Chikungunya, Dengue, Zika e Febre Amarela) nos bairros. A intervenção conta com
vistorias nas residências, inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados, bem como
orientações quanto à prevenção das doenças. 

O Demlurb contribui orientando sobre o descarte correto e dos riscos de criadouros do
mosquito Aedes aegypti, principal vetor das doenças, e realiza a varrição, limpeza e
recolhimento de entulhos que possam favorecer a proliferação de focos do mosquito.

A população também pode ajudar com denúncias anônimas sobre focos do Aedes Aegypti em
Juiz de Fora por meio do sistema MonitorAr, que também contribui para o fornecimento de
informações para monitoramento epidemiológico.

CLIQUE PARA DENUNCIAR

RESÍDUOS
COLETADOS

723,57ton

55

http://arbocontrolsis.tecnologia.ws/denunciafocomosquito/
http://arbocontrolsis.tecnologia.ws/denunciafocomosquito/


56

Pontos de
Entrega
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SAIBA MAIS!

Pontos de Entrega
Clique em cada item e confira os endereços de cada ponto de entrega.

Eletro-
Eletrônico

Lâmpada Óleo
Vegetal

Pilha e
Bateria

Pneu Recicláveis

Construção
Civil e

Volumoso

Sucata Tampa
Plástica

Vidro Remédios
Vencidos

Outras Formas
de Destinação
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1U0nsaLPidi9fLWvVqfPhYyVG5Uz9-key&ll=-21.668384565905644%2C-43.41140080000001&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=185oEY2aUto8tKNqt3JscfNtqPWNDuKa2&ll=-21.769130999999994%2C-43.334861999999994&z=17
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iSEh6VxdoD7XGXOI5FI2jwGMYRuFNM_n&ll=-21.752241941954118%2C-43.38491450000001&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1da9gcAUB5xFYO6EipGlSmPBN5cfIVv8Z&ll=-21.676417109975848%2C-43.411396749999994&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VTgjPSwjsoofqdhnjRZWWqelZdvEzGOO&ll=-21.699042000000016%2C-43.448841&z=17
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qUVki1xl8UIi0b0u458pCmKCAKU3spK6&ll=-21.733577685762608%2C-43.387446499999996&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qZ__EWPqt3cEUmphJpT9QMg3nmQAUoz-&ll=-21.749741862055345%2C-43.369791649999996&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yohb7wLHSzVN4FvE7wygxk0EOhjsqIyV&ll=-21.735011443443163%2C-43.37207250000001&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1zPXCEo9EYQ0OyKj9XYBMn7WI-ojRWNJK&ll=-21.750052112652828%2C-43.363572999999995&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1aZ9jnlqlz2ej1274tEBGO69HhgMFG1J_&ll=-21.72093663590076%2C-43.388941499999994&z=12
https://demlurb.pjf.mg.gov.br/apresentacao.php
https://demlurb.pjf.mg.gov.br/demlurb_informa.php
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qWSoXNW6VeU1zeCn_6N7Y02dEQhrVWIQ&ll=-21.6494047317674%2C-43.40243335&z=11


58

Na Mídia
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Na Mídia
JANEIRO
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https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/01/05/demlurb-recolhe-mais-de-60-pneus-descartados-irregularmente-no-centro-de-juiz-de-fora.ghtml
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/12-01-2022/pjf-realiza-limpeza-nas-ruas-do-bairro-industrial-apos-inundacao.html


Na Mídia
FEVEREIRO
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https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/02/22/chuva-em-juiz-de-fora-demlurb-realiza-acoes-de-limpeza-e-retirada-de-terra-em-pontos-de-deslizamentos.ghtml
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=74122


Na Mídia
MARÇO

61

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/03/26/acautelados-trabalham-em-servicos-de-zeladoria-da-prefeitura-de-juiz-de-fora.ghtml
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/29-03-2022/demlurb-retira-colchoes-e-restos-de-moveis-e-brinquedos-de-corrego.html
https://diarioregionaldigital.com.br/?p=195923


Na Mídia
ABRIL
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https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/04/24/coleta-de-residuos-verdes-no-parque-municipal-de-juiz-de-fora-contribui-para-compostagem.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/04/30/evento-promove-adocao-responsavel-de-caes-e-gatos-em-juiz-de-fora.ghtml
https://diarioregionaldigital.com.br/?p=197247


Na Mídia
MAIO
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https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/05/24/acao-coleta-lixo-eletronico-em-juiz-de-fora.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/05/16/vencedores-do-concurso-garis-do-ano-sao-anunciados-em-juiz-de-fora.ghtml


Na Mídia
JUNHO

64

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/06/04/canil-municipal-realiza-evento-de-adocao-de-caes-no-domingo-em-juiz-de-fora.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/06/24/acao-coleta-lixo-eletronico-no-bairro-bandeirantes-em-juiz-de-fora.ghtml


Na Mídia
JULHO
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https://diarioregionaldigital.com.br/?p=201271
https://diarioregionaldigital.com.br/?p=201977
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/07/22/juiz-de-fora-lanca-campanha-para-transformar-oleo-em-biodiesel.ghtml


Na Mídia
AGOSTO

66

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/11-08-2022/pontos-de-onibus-da-avenida-rio-branco-serao-lavados-na-noite-desta-quinta.html


Na Mídia
SETEMBRO
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https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=76945
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/09/23/juiz-de-fora-tera-coleta-itinerante-de-lixo-eletronico-neste-sabado.ghtml


Na Mídia
OUTUBRO

68

https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=77297
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=77236


Na Mídia
NOVEMBRO

Coleta conteinerizada é ampliada na região
Central de Juiz de Fora

69

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/30-11-2022/bairro-cascatinha-recebe-coleta-itinerante-de-lixo-eletronico-neste-sabado.html#goog_rewarded
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=77787#:~:text=Nesta%20segunda-feira%2C%2021%2C,fluxo%20de%20pedestres%20na%20regi%C3%A3o.


Na Mídia
DEZEMBRO
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https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/12/16/me-adota-ai-canil-municipal-promove-evento-de-adocao-animal-no-parque-halfeld-em-juiz-de-fora.ghtml
https://diarioregionaldigital.com.br/?p=207645
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=78230


Batendo um Bolão
Por meio da Secretaria de Recursos Humanos
(SRH) e da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), a
Prefeitura de Juiz de Fora organizou o
campeonato interno de futebol masculino e futsal
feminino.

O Demlurb disputou a final do torneio, sagrando-
se vice-campeão.
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Nossa gente
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Depoimentos

"Tenho 43 anos de casa, e quando fala Demlurb lembro que eu não
tinha nada antes de vir pra cá, trabalhava em casa de família e aqui
eu criei meus filhos. Consegui comprar uma casa e construir. Gosto
muito de trabalhar com o pessoal. Foi aqui que eu cresci, como
pessoa e profissionalmente, e aqui que dei uma vida para os meus
filhos. Demlurb pra mim é crescimento. Amo de paixão todo
mundo daqui. Mostro meu carinho com as pessoas através da
comida que faço todos dias no refeitório."

Maria Aparecida Neles Lobo
Auxiliar de Serviços

"Estou há mais de 20 anos no Departamento e defino o Demlurb
como esperança e realização. Conquistei muitas coisas, consegui
ter um curso técnico, dar uma boa educação pra minha filha, ter
minha própria casa. Tenho muito orgulho do que faço e de onde eu
cheguei."

Joana Darque Souza
Auxiliar de Serviços
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Depoimentos

"Trabalho no Demlurb há 29 anos, gosto muito de trabalhar aqui.
Quando eu entrei meus filhos eram pequenos e hoje já são adultos
e trabalham. Muitas coisas eu conquistei graças ao Departamento.
Tive a oportunidade de fornecer estudo para os meus filhos, para
serem o que são hoje. "

Cristina Aparecida Jacinto
Auxiliar de Serviços

"Trabalho no Demlurb tem 20 anos e construí muitas histórias e
experiências. O Demlurb é uma família, desde a diretoria até os
servidores, sempre foi assim. A gente trabalha com alegria! É um
trabalho pesado, árduo e muitas vezes mal visto por alguns da
sociedade, mas muito bem visto por outras pessoas que
reconhecem o trabalho que a gente desenvolve. É muito
gratificante. Colaboramos com a saúde pública, se não recolhermos
o lixo pode acarretar doenças. Espero que o futuro seja cada vez
melhor."

Clilton Sebastião José do Carmo
Coletor
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Depoimentos

"Vou fazer em fevereiro de 2023, 31 anos de Demlurb. Hoje
trabalho na varrição da Zona Norte e desde que vim para o
Departamento a minha vida mudou. Conquistei muitas coisas boas,
inclusive conquistei minha casinha  e consegui sair do aluguel.
Minha pretenção é aposentar no Demlurb."

José Vieira da Costa
Auxiliar de Serviços

"Nesses 22 anos de trabalho eu pude criar meus filhos e construí a
minha casa. O Demlurb me proporcionou muitas coisas. Eu sou
responsável por ajudar os encarregados de coleta e também sou
atendente. É gratificante trabalhar com esse pessoal, a gente chega
triste e sai alegre, tem dias que estamos com problema, chego aqui
e tudo muda. Espero o melhor para os próximos anos, todos os
dias eu aprendo alguma coisa."

Andreia dos Santos Pereira
Auxiliar de Serviços
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Depoimentos

"O Demlurb causou muito impacto positivo na minha vida, consegui
ter uma estabilidade, ter carro, casa, ajudei minha neta. Meu dia a
dia é ótimo, as pessoas são muito boas, o serviço é muito
entrosado, tudo dá certo. Estar no Demlurb mudou minha vida.
Trabalho de noite com uma equipe muito boa. Não existe desafio
pra mim, venho feliz trabalhar. Já trabalhei em vários bairros e é
muito legal a interação e recepção da população de Juiz de Fora,
que sempre nos trata muito bem. Me sinto muito feliz em ser
reconhecido pelas pessoas."

Elcy José Luiz
Coletor

"Eu entrei no Demlurb em 1984 e foi um começo muito difícil, pois
nós não tínhamos boas condições de trabalho. Hoje em dia está
tudo bem melhor. Já trabalhei na capina, na varrição e estou na
coleta há 27 anos. Como coletor, trabalhei debaixo de muita chuva
e sol. Passei muito aperto na vida, mas conquistei muita coisa boa.
Hoje tenho uma família, uma casa para morar, meus amigos, e isso
me deixa muito feliz. É muito bom trabalhar com essa turma. 
Atualmente, trabalho com os encarregados da coleta, auxiliando no
que for necessário para fazer um bom trabalho para a cidade."

José Geraldo Alves Apel
Servidor da Coleta
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