100 DIAS CUIDANDO DE VOCÊ!

O trabalho continua com o compromisso e o respeito de sempre!
As conquistas que Boa Vista alcançou nos últimos anos são resultados de muito
trabalho. Essa foi a palavra chave da gestão que transformou a nossa cidade
e trouxe qualidade de vida, fez renascer o orgulho de sermos daqui. E assim
seguiremos trabalhando todos os dias durante esse novo mandato que tem os
mesmos compromissos da ex-prefeita Teresa Surita.
Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, quando a gente recebe uma
gestão redonda, equilibrada e sólida, o trabalho continua! Exemplo disso é o
que já vemos nas ruas, a cidade limpa, obras em vários bairros, temos novos
postos de saúde abrindo até meia noite, remédios e testes rede básica de saúde,
novos profissionais, seletivo, posse de servidores, inauguração de UBS, compra
de medicamentos e estamos vacinação a população contra covid-19 em vários
pontos da cidade com equipes reforçadas.
Na educação, avançamos com o aprendendo em casa. Hoje os mais de 44 mil
alunos da rede municipal acompanham as atividades pela internet, com kits
impressos e até pela televisão. Um avanço em tempos de reinvenção. Mérito
dos profissionais que têm se dedicado a cada dia para garantir o vínculo dos
alunos com as escolas.
Na infraestrutura que todos já conhecem, avançamos muito nesses 100 dias
de governo entregando obras, asfaltando ruas, fechando valas, construindo
calçadas e drenagem para diminuir os pontos críticos de alagamento. Resultado
do planejamento da ex-prefeita Teresa Surita, em parceria com o ex-senador
Romero Jucá e que hoje estamos executando desde o Caçari até o Senador
Hélio Campos, Cidade Satélite, Jardim Floresta, Olímpico, dentre outros.
Na gestão da prefeitura todas as áreas são prioridade, porque o nosso
compromisso é com você!
Boa Vista tem gestão!
Arthur Henrique
Prefeito de Boa Vista
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92%
da rede REMUME

dos
medicamentos

em Boa Vista.

BOA VISTA
CONTRA A

COVID-19
O prefeito Arthur Henrique
tem coordenado uma grande frente de
trabalho na Prefeitura de Boa Vista com
objetivo de salvar o maior número de
vidas possível.
A seriedade nas ações, ouvindo a
sociedade e os segmentos empresariais, é
uma das marcas da gestão que vem cuidando da
cidade há mais de oito anos.
Desde o início do ano, o município tem atuado
dentro das suas responsabilidades, garantindo atendimentos
na atenção básica de saúde, com medicamentos, testes, com
estrutura no Hospital da Criança Santo Antônio. O combate
à pandemia é uma responsabilidade de todos.

Veja as principais ações de combate à covid-19:
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O TRABALHO
CONTINUA...

...apesar da pandemia, a gestão continua
investindo em outras frentes. Entregamos,
ainda no início da gestão, uma nova UBS
no bairro São Pedro, uma iniciativa que
nasceu ainda na gestão da ex-prefeita
Teresa Surita.
A antiga unidade ficava em uma casa
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deteriorada, sem estrutura, segurança,
tampouco oferecia condições de trabalho.
Hoje a realidade é totalmente diferente.
A prefeitura também continua
trabalhando na reforma e ampliação do
Hospital da Criança para atender com
qualidade os pacientes de todo o Estado.

O investimento no ser humano é imprescindível ainda mais em tempos de pandemia.
Desde janeiro o município reforçou o trabalho de conscientização da saúde mental
com profissionais do Caps II, promovendo ações de prevenção e combate a doenças e
distúrbios mentais.

Ainda no início do ano, a prefeitura abriu credenciamento para novas clínicas
veterinárias fazerem parte do programa UNIÃO PELOS ANIMAIS. Desde o início da
campanha, ainda na gestão da ex-prefeita Teresa Surita, foram feitas mais de 500
castrações.

AULAS
PELA
TELEVISÃO.
BOA VISTA
TEM!
Internet, kits impressos e agora com TV

A Prefeitura de Boa Vista inovou mais
uma vez e agora os mais de 44 mil
alunos da rede municipal têm acesso a
aulas pela televisão.
Será um complemente às atividades que
já ocorrem pela internet, com o programa
Aprendendo em Casa, e os kits impressos
entregues aos alunos que vivem nas
áreas rural e indígena de Boa Vista.
Com planejamento, compromisso e
respeito às nossas crianças, a prefeitura
se reinventa a cada dia. A intenção
é democratizar o ensino e garantir o
vínculo entre as crianças e a escola.
E em tempos de reinvenção, capacitar
e aprimorar os conhecimentos se
tornaram ainda mais imprescindíveis
para os profissionais. A Educa Digital,
ferramenta utilizada pela Prefeitura de
Boa Vista, busca auxiliar os professores
nesta nova rotina de aulas remotas. Mais
de 1.200 educadores já estão recebendo
o suporte de forma didática e prática.
Preparamos as escolas para o retorno
das aulas e distribuimos cestas básicas
para as crianças matriculadas na rede
municipal

ALUNOS DE ÁREAS
INDÍGENAS E RURAL
RECEBEM KITS
IMPRESSOS PARA
ACOMPANHAREM OS
ESTUDOS EM CASA.

TRANSFORMAÇÃO DE LESTE A OESTE

COMPROMISSO
DE SEMPRE!

TRABALHANDO E CUIDANDO DE VOCÊ.

Os bairros Cidade
Satélite, Jardim
Tropical e Aparecida,
Araceli, São Bento e
outros são exemplos
de onde os serviços
de infraestrutura
avançam para
melhorar a qualidade
de vida dos
moradores

A prefeitura iniciou a nova gestão
executando a missão de continuar
transformando Boa Vista em uma
capital com cada vez mais qualidade
de vida. E a prova disso tudo é o que se
tem visto por todos os bairros: obras,
servidores da limpeza, trabalhadores
da construção civil, iluminação de
led, drenagem, asfalto, calçadas,
urbanização.
A consequência disso é uma Capital em
pleno desenvolvimento, aquecendo o
comércio, gerando emprego e renda a
milhares de pais de família. A prefeitura,
nos últimos anos, foi a instituição

que mais gerou empregos com a
manutenção de centenas de obras em
execução e executadas. E esse trabalho
já está continuando!
Em praticamente todas as obras de
infraestrutura de Boa Vista, desde as
iniciadas pela ex-prefeita Teresa Surita,
como as que já iniciaram na gestão
do prefeito Arthur Henrique, o maior
parceiro foi o ex-senador Romero Jucá
que conseguiu recursos e os liberou em
Brasília para que a prefeitura pudesse
proporcionar toda a transformação que
os bairros vêm passando nos últimos
anos e a população merece.

CIDADE UNIVERSITÁRIA
100% contemplado com
obras de infraestrutura
Na primeira etapa das obras do
conjunto Cidade Universitária, 13 ruas
haviam sido beneficiadas. A atual
gestão já ampliou o alcance das obras
e está fechando 100% do conjunto
com drenagem, asfalto e qualidade de
vida, numa parceria com o ex-senador
Romero Jucá. Compromisso, gestão,
transparência e responsabilidade!

Obras no Cidade Universitária iniciaram
na gestão da ex-prefeita Teresa Surita.

Ruas do bairro
Aparecida recebem
drenagem,
pavimentação
e urbanização
As obras da prefeitura
contemplam tanto os bairros
da zona oeste como os mais
centrais. A construção de
drenagem, por exemplo,
está a todo vapor no bairro
Aparecida, trazendo mais
infraestrutura aos moradores
das ruas Curitiba, Luciano
Ribeiro Campos, Mirandinha,
Gonçalves Dias e Artur Virgílio.
É o adeus à lama e poeira!

A NOVA AVENIDA

MINAS GERAIS
Avenida que liga os bairros dos Estados
e Paraviana passou por uma verdadeira
transformação. A prefeitura construiu
drenagem, asfalto, urbanização e instalou
iluminação de LED. Obras assim mudam
a realidade das pessoas e marcam a
transformação da cidade!

ANTES!

53 trechos de ruas serão
asfaltadas, mais uma parceria
com o ex-senador Romero Jucá
O prefeito Arthur Henrique assinou
em março deste ano ordem de serviço
atendendo moradores dos bairros: São
Bento, Cidade Satélite, Araceli Souto Maior,
Jardim Tropical, Laura Moreira e Paraviana.

Adeus vala! Bairro
dos Estados muito
mais valorizado
A prefeitura está fazendo uma
grande transformação no Bairro
dos Estados. Aquela antiga vala
que cercava as residências foi
completamente fechada e agora
dá lugar aos investimentos em
drenagem, calçadão, ciclovias,
áreas de caminhada, iluminação
de led e urbanização. Com a
continuação da gestão de Boa
Vista, os moradores do bairro terão
ainda mais qualidade de vida.

Serão construídos:
16 km de asfalto
12 km de drenagem
31 km de urbanização

ILUMINAÇÃO DE LED EM TODA A
CIDADE - ESSE TRABALHO CONTINUA!

UMA GESTÃO

EQUILIBRADA...
Com responsabilidade e muito respeito
ao dinheiro público, a Prefeitura de Boa
Vista, há oito anos, garante conquistas a
servidores, incentivos aos contribuintes,
e aposentadoria garantida para quem
muito contribuiu com o desenvolvimento
da nossa cidade. A nova gestão começou
agora, mas continua o trabalho executado
pela ex-prefeita Teresa Surita. Isso se
chama respeito!

PROJETOS DA PREFEITURA ENTREGUES À
CÂMARA DE VEREADORES
• Projeto que aumenta descontos no IPTU.
• Projeto que aumenta bolsas de programas sociais.
• Projeto que cria Agência Municipal do Empreendedor.

...E COM PLANEJAMENTO, A
PREFEITURA FEZ:
REFIS - Contribuintes podem renegociar
dívidas junto ao município
Por meio do Programa de Recuperação Fiscal
do Município (REFIS/21), é possível garantir
facilidades na regularização de débitos com
o fisco municipal. Centenas de processos de
parcelamentos já foram concluídos pela prefeitura
só nos primeiros dias de vigência do programa.

Permissionários agora têm mais
incentivos da prefeitura
Recentemente, o prefeito Arthur Henrique
editou medida que isenta pagamento de
taxas pelo uso e ocupação de espaços
públicos municipais. A medida é retroativa a
março de 2020. Quem tiver dívidas vencidas
junto à prefeitura, no período de vigência do
decreto, terá seus débitos perdoados.

Pagamentos de tributos
prorrogados
Outra medida da prefeitura foi a prorrogação
dos prazos de vencimentos do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISS), taxa de
renovação de alvará e a taxa de licenciamento
de empreendimento para aos profissionais
autônomos e empresários de Boa Vista.

SALÁRIOS EM DIA - Calendário de
pagamento dos servidores é mantido
A gestão do prefeito Arthur Henrique
mantém a valorização do servidor
municipal. Prova disso é o cumprimento
do calendário de pagamento em dia e até
com antecipações.

TODAS AS AÇÕES:
- Isenção e descontos a taxistas referente ao exercício de 2021
- Isenção da taxa de renovação de alvará de táxi-lotação ou convencional
- Desconto de 50% sobre o ISS
- Beneficiou inclusive quem já havia quitado essas taxas
- Criou o Refis – Programa de Recuperação Fiscal do Município
- Permissionários e quiosques e espaços públicos estão isentos de taxas
Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Finanças:
Telefones: 3621-1667 | 98411-5841 - E-mail: atendimentocontribuinte@prefeitura.boavista.br

O TRABALHO CONTINUA

NO CAMPO
Acertou em cheio!
O incentivo da prefeitura tem proporcionado
destaques, seja nas áreas indígenas como nas
rurais, a exemplo da dona Dalva Conceição. Ela
ficou conhecida nacionalmente após empreender
passando a processar a batata-doce e transformála em farinha e derivados, tudo com o apoio
da prefeitura através do Plano Municipal de
Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), criado
ainda na gestão da ex-prefeita Teresa Surita e
mantido pelo prefeito Arthur Henrique.

As comunidades indígenas de Boa Vista
continuam recebendo auxílios da prefeitura
para aumentar a produção agrícola. Este ano, a
Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos
Indígenas já começou a trabalhar no plantio
da batata-doce, que está inserida no projeto
Hortifruti e é desenvolvido em 9 comunidades
indígenas da capital. Um trabalho que garante
emprego e renda para milhares de famílias.

Incentivos que geram
emprego e renda
Os insumos agrícolas para o plantio de inverno da
safra 2021 já chegaram ao galpão do Centro de
Difusão de Tecnologia (CDT) e serão distribuídos.
A aquisição faz parte do Plano Municipal de
Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), que
continua recebendo incentivos na gestão do
prefeito Arthur Henrique. A expectativa é de que
cheguem até 290 toneladas de insumos, além de
sementes de milho para produtores locais.

O Mirante Edileusa Lóz, localizado
no Parque do Rio Branco e que foi
inaugurado no final do ano passado pela
então prefeita Teresa Surita, já começou
a receber visitas. O prefeito Arthur
Henrique reabriu o mirante para os
servidores municipais que participaram
direta e indiretamente de toda a obra do
Parque. A visitação da população estava
suspensa em decorrência da covid-19
e passará a ser feita por agendamento,
evitando filas e aglomerações. O Parque
foi construído em parceria com o exsenador Romero Jucá, que conseguiu os
recursos em Brasília.

MAIS DE

5 MIL
FAMÍLIAS

ESTÃO
RECEBENDO
CESTAS
BÁSICAS, KITS
DE HIGIENE
E GÁS DE
COZINHA
A prefeitura sabe das dificuldades que muitos
passam em tempos de pandemia. Por isso, tem
feito o que está ao seu alcance para minimizar
os impactos, principalmente para aquelas
famílias que mais precisam. A Secretaria
Municipal de Gestão Social está atendendo
mais de 5.100 famílias carentes com entrega
de cestas básicas, kits de higiene e gás de
cozinha.
Boa Vista conta ainda com atendimentos
nos Centros de Referência de Assistência
Social (Cras) e os Centros de Referência
Especializados da Assistência Social (Creas).
Milhares de moradores podem buscar serviços,
cadastros, auxílios, acompanhamento de Bolsa
Família, Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família, Cadastro Único, dentre
outros.

6.500
9.000

latas de leite entregues este ano
presenças online nas atividades

O programa Família Que Acolhe, criado na
gestão da ex-prefeita Teresa Surita, é referência
para o Brasil e o mundo, por isso segue
atendendo milhares de famílias com grávidas e
crianças até seis anos de idade. Mesmo durante
pandemia, as atividades seguem acontecendo
de forma virtual, dentre elas, com encontros da
Universidade do Bebê, palestras e orientações.
A prefeitura também continuou com as ações
sociais entregando enxovais e leite para as
famílias mais carentes, garantindo a nutrição
necessária para o desenvolvimento da criança.

FAMÍLIA QUE
ACOLHE, NA
CAPITAL DA
PRIMEIRA
INFÃNCIA,
CONTINUA
ATENDENDO
MILHARES
DE FAMÍLIAS,
GRÁVIDAS E
CRIANÇAS

PROJETOS
SOCIAIS
(ONLINE)

TEMPOS DE SE
REINVENTAR!
13 mil pessoas atendidas pela prefeitura

Todos os projetos sociais da prefeitura continuaram em
funcionamento, inclusive com aumento das bolsas e
com algumas adaptações por conta do distanciamento
social, e continuam tirando milhares de jovens e adultos
de situações de vulnerabilidade social.

SEU DINHEIRO

ME MANTÉM

NA RUA!

Campanha da Prefeitura de Boa Vista
alerta sobre exploração do trabalho
infantil. A ideia é sensibilizar a população
a não fomentar a mendicância e o
trabalho infantil na cidade.
Se a população deseja ajudar essas
famílias, a prefeitura está promovendo
uma campanha solidária para arrecadar
donativos para essas famílias em
situação de rua. Nesta ação, os sete
CRAS estão recebendo as doações
de alimentos não perecíveis, roupas,
sapatos, fraldas, produtos de higiene.
Em caso de doação de dinheiro o valor
é depositado no Fundo Municipal da
Infância.

QUER AJUDAR? PROCURE O
CRAS MAIS PRÓXIMO E AJUDE
DE UMA FORMA LEGAL.
EDEREÇOS DOS CRAS - BOA VISTA
CRAS UNIÃO
Rua: Hilda Guedes, nº 81 - Fone: 984005452
CRAS CAUAMÉ
Rua: Paraguai, nº 250 - Fone: 98400-1217
CRAS SÃO FRANCISCO
Rua: Floriano Peixoto - Fone: 98400-6362
CRAS SILVIO LEITE
Rua: Marieta de Melo, nº 869 - Fone:
98403-1949
CRAS CENTENÁRIO
Rua: Santo Agostinho, nº193B - Fone:
98400-6121
CRAS PINTOLANDIA
Rua: Rua Delman Veras (antiga n-8) S/N Fone: 98400-8881
CRAS NOVA CIDADE
Rua: Curitiba, nº372 - Fone: 98400-6166

ELA VOLTOU!

A prefeitura, atenta a todos os
segmentos da sociedade que têm
sentido os impactos da pandemia, abriu
a nova temporada de lives de artistas
locais no Teatro Municipal. A iniciativa
visa garantir um cachê aos cantores,
artistas e o segmento que trabalha com
equipamentos de som neste período de
distanciamento social.
A Live do Bem, iniciada na gestão da
ex-prefeita Teresa Surita e que está
continuando na gestão do prefeito
Arthur Henrique, vai atender centenas
de músicos e outros artistas. Eles que
terão toda a estrutura para levar cultura,
diversão e lazer às casas das pessoas
por meio das redes sociais.
As lives são transmitidas nas redes
oficiais da Prefeitura de Boa Vista.

