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A Prefeitura de Verdelândia investe na transparência e otimização de seus serviços. 
Recentemente, a administração fez a digitalização de suas normas e do arquivo contábil 
transformando em virtuais os processos administrativos que eram tramitados em papel, 
facilitando para os funcionários e população o acesso a informações com o propósito de 
dar maior agilidade e qualidade na prestação dos serviços públicos municipais.

Com a implantação desse sistema, a Prefeitura economiza recursos diminuindo o 
uso do papel e economiza tempo nos trâmites administrativos, além de simplificar a bu-
rocracia e aumentar a segurança dos processos do trabalho administrativo.

Prefeitura digitaliza documentos e 
agiliza prestação de serviços

A Prefeitura Municipal de Verdelân-
dia inovou seus serviços e procedimentos 
internos ao adotar um sistema informati-
zado que transformou os serviços da ad-
ministração mais seguros, organizados e 
transparentes. Atualmente, todos os pro-
cedimentos como cotações, orçamentos, 
compras, entre outros são feitos através 
desse sistema, o que gera a emissão de no-
tas de autorização de fornecimento (NAF) 
para todas as compras e serviços recebidos 
pela Prefeitura, assim zelando pela hones-
tidade e transparência nos gastos públicos.

Novo sistema garante transparência no serviço público 
de Verdelândia

Esta publicação foi realizada em obe-
diência ao que determina a lei, espe-
cialmente os:
Art. 5º - inciso XXXIII e Art. 37 - § 1º da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil. 
Art. 11º - inciso IV da Lei 8.429 de 02/06/1992 
- Lei de Improbidade Administrativa.
Art. 36-A da Lei nº 9.504, de 30/09/1997
Lei Complementar 101, de 04/05/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
Lei 12.232, de 29/04/2010.
Lei 12.527, de 18/11/2011 - Lei de Acesso à In-
formação.
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Farmácia de Minas facilitará acesso 
a medicamentos em Verdelândia 

Verdelândia ganhará a construção da Farmácia de Minas. Ela é trazida ao município 
pela Prefeitura Municipal  com o objetivo de facilitar e aumentar a distribuição gratuita de 
medicamentos em um local com maior conforto para a população. A obra, recém apro-
vada, terá seu início nos próximos meses, e com sua conclusão, os verdelandenses terão 
maior acesso aos medicamentos receitados pelos médicos da rede pública de saúde.

Palestras ensinam 
jovens a valorizar 
cuidados com a saúde

Em parceria com as escolas esta-
duais de Verdelândia, a Prefeitura Muni-
cipal, por meio da Secretaria de Saúde, 
realiza constantemente palestras com os 
alunos das escolas estaduais de Cachoei-
rinha, Janaíba e Barreiro. Na última ação, 
as equipes da Saúde da Família foram até 
as escolas levar informações sobre ali-
mentação saudável, doenças sexualmen-
te transmissíveis e prevenção das drogas.

Novembro Azul promove cuidado com 
a saúde dos homens

Após realizar a campanha Outubro Rosa, direcionada para alertar às mulheres so-
bre o câncer de mama, a Prefeitura de Verdelândia lançou a campanha Novembro Azul, 
voltada ao público masculino sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata e outras doenças. Com a participação de aproximadamente 130 
homens, as ações aconteceram na UBS, além de contar com equipes que ministraram 
palestras sobre a prevenção do câncer de próstata e doenças relacionadas com a saúde do 
homem na Fazenda Brasnica, para os homens da zona rural.

Novo veículo traz mais 
conforto e segurança no 
transporte de pacientes do 
município

A saúde pública conta agora com 
um novo veículo para melhor atender 
às demandas da população verdelan-
dense. Com essa nova aquisição, os pa-
cientes da oncologia poderão realizar 
as viagens necessárias para seu trata-
mento com mais conforto e segurança. 
Com isso, os carros que eram usados 
para essa finalidade agora servirão ao 
PSF, facilitando a vida dos pacien-
tes que necessitam de transporte para 
atendimento dentro do município.
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Prefeito participa da cerimônia de 
posse dos novos conselheiros tutelares

O Prefeito Municipal participou no dia 8 de janeiro, da cerimônia de posse da nova 
equipe do Conselho Tutelar. A reunião aconteceu na Câmara Municipal de Verdelândia 
e contou com a presença de vereadores do município, funcionários da assistência social, 
além da nova equipe de conselheiros tutelares que exercerão o cargo nos próximos quatro 
anos.

Festa da Família reúne verdelandenses em 
sua segunda edição

Preocupada com o índice de de-
pendentes químicos, a Prefeitura de 
Verdelândia aderiu ao programa Alian-
ça pela Vida, uma iniciativa do Gover-
no Estadual que tem proporcionado 
aos usuários uma oportunidade de se 
recuperar usando o serviço de saúde 
pública como porta de entrada para so-
licitar o tratamento.

O serviço consiste em uma avalia-
ção e, caso seja confirmada a necessida-
de de apoio terapêutico, o dependente 
recebe encaminhamento e o benefício 
do Cartão Aliança, que vai diretamente 
para a comunidade em que for realiza-
do o tratamento.

Verdelândia adere ao 
programa Aliança pela 
Vida para combater as 
drogas

Por meio da Secretaria Municipal de Assistência social, a Prefeitura de Verdelândia promoveu a segunda edição da Festa da Famí-
lia, tendo como objetivo unir todos os membros presentes na vida das crianças e dos adolescentes do município.

A festa contou com a participação de autoridades municipais e de toda a comunidade, houve apresentações de dança, músicas, 
e uma palestra com o Padre Claudinei Barbosa da Fonseca, além de um sorteio de vários prêmios que fizeram a alegria dos presentes.
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Centro Multiuso leva atividades educativas 
e culturais aos alunos do município

A Prefeitura de Verdelândia, por meio da Secretaria de Educação, realiza no Centro 
Multiuso de Educação e Cultura atividades voltadas para a população verdelandense. 

No local acontece atendimento à população em geral, além de contar com o Te-
lecentro Comunitário que atende os adolescentes, oferecendo o curso de introdução à 
informática básica e pesquisas escolares.

No Centro Multiuso há agendamentos para atender aos alunos das escolas estaduais 
e municipais da cidade. A biblioteca do local possui, além de livros, espaços recreativos 
como uma videoteca disponibilizada à população.

Para oferecer uma 
educação de qualidade, 
profissionais 
da educação de 
Verdelândia recebem 
capacitação

Periodicamente, a Prefeitura Mu-
nicipal de Verdelândia promove cursos 
de capacitação para seus profissionais 
da educação com o objetivo de valori-
zar o cotidiano pedagógico e discutir a 
importância que as práticas de ensino 
têm na formação docente. Ao propor-
cionar aos professores a reflexão sobre 
os seus métodos a Prefeitura propor-
ciona a evolução de suas carreiras, o 
que consequentemente, proporciona 
uma melhor qualidade de ensino.

Programa da Prefeitura garante alfabetização 
dos alunos do município

Em parceria com a Superintendência 
Estadual de Educação, a Prefeitura Muni-
cipal de Verdelândia desenvolve junto aos 
professores e alunos do ensino fundamen-
tal um acompanhamento sistemático para a 
melhoria da alfabetização dos alunos.

Essa ação capacita os profissionais da 
educação pública visando alcançar melho-
res resultados, evitando a evasão dos alu-
nos e assim também garantindo o repasse 
do Fundeb sem perdas para o município, 
além de garantir a alfabetização ao aluno 
com metodologia diferenciada e acompa-
nhamento individual, o que impacta posi-
tivamente em toda a vida escolar.
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Prefeitura de Verdelândia fornece canos para 
abastecimento de água na zona rural

Prefeitura realizou 
palestra sobre 
educação ambiental

Produtores rurais de Verdelândia têm 
apoio para enfrentar perdas de safra

A Prefeitura Municipal de Verde-
lândia, promove por meio das secreta-
rias de Educação e de Agricultura e Meio 
Ambiente o PROGEA (Programa de 
Educação Ambiental e Trânsito), e o pro-
grama, com apoio da Polícia Militar de 
Meio Ambiente do Município de Jaíba, 
realizou no município uma série de ativi-
dades envolvendo as crianças das escolas 
municipais e estaduais do município.

A Prefeitura de Verdelândia não tem medido esforços para garantir melhorias no abastecimento de água das comunidades rurais, 
com base nisso, as comunidades de Vista Alegre, União, Boa Sorte, Santa Clara, Corgão, Verde Água, Curralinho e Bom Jardim foram 
contempladas com 24 mil metros de canos para distribuição de água e dois reservatórios para adequação do sistema de abastecimento 
de água, o que levará melhorias a essas comunidades. A ação, conquistada através de uma emenda parlamentar do Deputado Bernardo 
Santana, se justifica pela ineficiência do abastecimento de água nessas localidades.

A Prefeitura de Verdelândia, com apoio do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e da Secretaria de Agricultura do Estado, disponibilizam um auxílio fi-
nanceiro para os pequenos produtores rurais cadastrados na EMATER-MG e que 
perderam suas safras devido a estiagem e a seca.

O Garantia Safra, como é conhecido o programa, consiste em um repasse 
financeiro para as famílias após perderem suas plantações. O programa tem a 
participação efetiva dos agricultores que contribuem com uma pequena parcela 
financeira e em contrapartida, a Prefeitura repassa para o programa a cada ano 
aproximadamente R$ 20 mil. Importante ressaltar que os produtores recebem o 
auxílio na safra seguinte, fortalecendo assim a base da agricultura familiar.
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A Prefeitura de Verdelândia, em parceria com a Associação Quilombola da Comu-
nidade Nativa do Arapuim, realizou um evento em comemoração ao Dia da Consciên-
cia Negra. No evento, houveram atrações musicais, danças e teatrais. Como destaque do 
evento, houve o desfile com os moradores de Verdelândia, focado em temas para a comu-
nidade negra quilombolas.

Evento valoriza o Dia da 
Consciência Negra em 
Verdelândia

Programa ProJovem Campo 
traz jovens agricultores de 
volta à escola

Visando trazer de volta à escola 
jovens agricultores que não consegui-
ram concluir os estudos, a Prefeitura 
de Verdelandia por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, ini-
ciou nova etapa do ProJovem Campo 
- Saberes da Terra, uma ação que acon-
tece com sucesso nas escolas de ensino 
fundamental e que hoje se tornou uma 
ferramenta indispensável para profes-
sores e alunos de regiões mais afastadas 
do centro da cidade.

A ação desenvolve políticas pu-
blicas de educação no campo criando 
oportunidades a jovens agricultores 
entre 18 a 29 anos que não concluíram 
os estudos.

PROGEA tratou educação de trânsito com 
crianças de Verdelândia

Educação no trânsito, esse foi o tema das ações desenvolvidas nos últimos seis meses com alunos das escolas municipais Jornalis-
ta Bicalho Brandão, Deputado Edgard Martins Pereira e da Escola Estadual Maria Matos Silva. As palestras fazem parte do PROGEA 
(Programa de Educação Ambiental e Trânsito), promovido pela Prefeitura Municipal de Verdelândia, por meio de suas secretarias de 
Educação e de Agricultura e Meio Ambiente, e em parceria com a Polícia Militar de Meio Ambiente de Jaíba.
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Prefeitura constrói nova estrada
A Prefeitura de Verdelândia segue in-

vestindo em obras de infraestrutura na zona 
rural. Por meio da Secretaria de Obras, a 
Prefeitura construiu uma estrada que liga o 
assentamento Arapuim à estrada intermu-
nicipal que liga Verdelândia a Varzelândia. 
A ação facilitará o acesso entre os locais, di-
minuindo distâncias e dando maior quali-
dade no trajeto das pessoas destas localida-
des. Outras estradas do município também 
estão sendo recuperadas pela Prefeitura.

Vias do Conjunto 
Habitacional São Jorge 
são pavimentadas com 
bloquetes para melhorar 
o escoamento d’água

O Conjunto Habitacional São 
Jorge agora conta com calçamento em 
bloquetes. A Prefeitura de Verdelândia 
instalou bloquetes em diversas ruas, 
melhorando assim o aspecto das vias 
publicas. Esse tipo de material é con-
siderado ecologicamente correto, uma 
vez que permite a infiltração da água 
de chuva, que fica armazenada nos len-
çóis freáticos e minimizam os efeitos 
de enchentes onde são utilizados.

Obra da Prefeitura evita problemas 
com chuvas na zona rural

A Prefeitura de Verdelândia, por meio da Secretaria de Obras instalou manilhas nas 
estradas vicinais do município, e com isso facilita o escoamento das água da chuva. A ação 
pretende melhorar a vida dos moradores da zona rural, atendendo a uma reinvindicação 
antiga de seus moradores, especialmente da comunidade Santa Clara, que em período de 
chuvas ficavam isoladas. Além do povoado Santa Clara, as manilhas foram instaladas na 
comunidade de Olhos D’agua.


