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Editorial

Vivemos anos de muitas conquistas
em nossa Boa Vista. Administrar uma
capital com poucos recursos é desafiador.
Eleger prioridades é necessário para
que os investimentos sejam conforme
as necessidades das pessoas. A gestão
municipal é baseada no respeito e
comprometida com a qualidade de vida e
o desenvolvimento da cidade.
Sabemos que ainda há muito a fazer,
muitas ruas a asfaltar, continuar
investindo na segurança, na guarda civil,
nos agentes de trânsito, na educação,
saúde e modernidade. Temos a certeza
de que estamos no caminho certo e que,
com muito planejamento, trabalho e
comprometimento da equipe, vamos
avançar ainda mais até 2020. Não
podemos dar um passo a mais sem ter
a garantia da qualidade e eficiência dos
serviços. Por isso trabalhamos com
planejamento.
Estamos vivendo um momento
atípico com a chegada de milhares de
venezuelanos que fogem da fome. E o
poder público não pode se furtar de ajudálos e diminuir as dificuldades dessas
famílias. Há mais de um ano estamos em
contato com o Governo Federal cobrando
soluções, segurança na fronteira e
investimentos. Com recursos próprios
conseguimos atender 1.200 de crianças
venezuelanas nas escolas; fizemos mais
de 7 mil atendimentos a venezuelanos
nos postos de saúde e, apenas em janeiro
deste ano, cerca de 400 pacientes
estrangeiros foram atendidos no Hospital
da Criança. Há ainda também dezenas de
famílias inseridas nos programas sociais
da prefeitura.
Nesta edição do Jornal Trabalhando,
vamos mostrar o quanto a nossa cidade
avançou e o que vai conquistar nos
próximos anos. A gestão municipal, que
se estende até 2020, ainda tem muitos
projetos planejados. E com a capacidade
da equipe, dos servidores e secretários,
conseguiremos minimizar os problemas
da imigração e garantir um futuro melhor
a todos.
Temos investimentos planejados para
todas as áreas da cidade até o último ano
de gestão. Até 2020, Boa Vista continuará
crescendo, se desenvolvendo, com
mais asfalto, escolas, saúde, inovação,
segurança e lazer para as famílias. É dessa
forma que trabalhamos.
Boa leitura.
Prefeita Teresa Surita
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JORNAL TRABALHANDO PRA VOCÊ

DE CAPITAL ABANDONADA, BOA VISTA SE TORNOU
MODELO EM MODERNIDADE PARA O BRASIL
O

ano de 2013 foi o divisor de águas
entre uma Boa Vista arcaica, sem
infraestrutura e outra com ares de
modernidade. Ao assumir a prefeitura,
em janeiro de 2013, a atual gestão
recebeu a cidade como verdadeira

terra arrasada, onde não havia coleta
de lixo há mais de seis meses. As
paradas de ônibus não passavam de
uma placa nos postes de iluminação
ou eram apenas estruturas de ferro
velhas e danificadas; escolas tomadas

pelo mato e depredadas; creches
caindo aos pedaços. Tudo isso sem
falar que a maioria das ruas, além de
cobertas por entulhos e lixo, careciam
de infraestrutura como asfalto, rede de
drenagem, meios-fios e calçadas.

planejamento, investimentos e muito
trabalho mudaram boa vista para melhor
Cinco anos depois, há de se concordar
que ainda há muito a ser feito. Contudo,
hoje Boa Vista é outra cidade. Nesse
período, foram asfaltados 126 km de
ruas onde não havia pavimentação;
61 km de vias onde o asfalto estava
desgastado receberam recapeamento.
Outros investimentos importantes

contemplaram obras de drenagem em
80 km por toda a capital, o que ajudou a
diminuir drasticamente os alagamentos
em pontos críticos nos bairros mais
afastados do Centro.
A prefeitura tem trabalhado também
em outras frentes de trabalho, a
exemplo da construção de calçadas.

Nos últimos anos, centenas de ruas
receberam mais de 153 km de calçadas,
garantindo a segurança tanto para
pedestres como para os motoristas. São
obras de infraestrutura necessárias para
o ordenamento da cidade, preparando-a
para o futuro, seguindo os padrões das
grandes cidades do país.

TRABALHAR E CUIDAR DAS PESSOAS
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CRIANDO OPORTUNIDADES

JORNAL TRABALHANDO PRA VOCÊ

Projetos Sociais: Iniciativas que
fazem a diferença na sociedade
INSPIRAÇÃO
Quando a estudante Railany Alves
ingressou no Programa Rumo Certo,
nem imaginava que chegaria tão longe.
Hoje com 18 anos, ela garante que
o programa foi o pontapé para uma
carreira profissional.
“Enquanto estive no programa
recebi treinamentos, participei de
capacitações, fui estagiária, aprendi
muito e isso me motivou a batalhar
pelos meus sonhos. Saí do projeto
porque atingi a maioridade, mas a
vontade de aprender e crescer só
aumentou. Hoje sou a c a d ê m i c a
de administração.
Milhares de pessoas integram os projetos sociais mantidos pela prefeitura e recebem auxílios,
cursos, treinamentos e são preparados para a vida

D

esde 2013, a Prefeitura de Boa Vista
tem investido muito na gestão
social, garantindo mais valorização e
melhores condições de vida às famílias
da capital. Esse investimento evita que
crianças, adolescentes e idosos sejam
vítimas de violência.
Um dos programas mais importantes
dessa política social do município é o
Família Que Acolhe (FQA), criado em
2013, e que já atendeu mais de 10 mil
famílias. São mães, pais e crianças que
recebem acompanhamento integrado
nas áreas de saúde, educação, social e
ainda têm vaga garantida em creches.
Famílias que mudaram a visão e os
cuidados com a primeira infância, fase
que vai da gestação aos seis anos de
idade.
Apenas em 2017, aconteceram 344
encontros da Universidade do Bebê,
oficina temática onde os pais recebem
orientações de profissionais qualificados
sobre pré-natal, alimentação saudável
durante a gestação, aleitamento
materno,
planejamento
familiar,
desenvolvimento do cérebro da criança,
4
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leitura desde o berço, amadurecimentos
da criança, entre outras abordagens.
O FQA mantém parcerias com
diversas instituições reconhecidas
mundialmente como Instituto Maria
Cecília Souto Vidigal, Universidade
de Harvard, Banco Interamericano
de Desenvolvimento, Saving Brains
(Canadá), Fundação Bernard Van Leer
(Holanda), Universidade de New York e
The New York Academy of Sciences.
A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita,
chegou representar a capital no Pacto
Global para o Desenvolvimento da
Primeira Infância, promovido pela The
New York Academy of Sciences, nos
Estados Unidos.
Boa Vista recebeu em
2016 o Selo Unicef, símbolo do reconhecimento
internacional àqueles que
apresentaram
avanços
em indicadores sociais no
período de 2013 a 2016.

O QUE VEM POR AÍ?
A partir deste ano, Boa Vista
contará com a parceria do Urban95,
que promove assistência técnica e
financeira a iniciativas de vários anos
de duração em cidades parceiras com
foco em:

- Formação e apoio para pais;
- Espaços públicos verdes;
- Aumento das opções de
mobilidade das famílias, para que
se movam com segurança em suas
comunidades;
- Uso de dados para orientar os
tomadores de decisão sobre a cidade
através de agências e setores.

ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

JORNAL TRABALHANDO PRA VOCÊ

Garantir que todas as crianças estejam em sala
de aula é uma prioridade para a prefeitura

D

esde 2013, a Prefeitura de Boa Vista promove uma revolução
na educação municipal, aumentando e garantindo a
presença de mais crianças nas salas de aula e valorizando
professores e gestores. Em fevereiro de 2018, o número de
crianças matriculadas na rede municipal foi de 37.698. Elas
estão distribuídas em 33 Casas Mãe, 6 Proinfâncias, 59 escolas
urbanas, 5 escolas rurais e 12 indígenas, além do Centro
Municipal Integrado de Educação Especial.

Inaugurações e reformas – Foram
reformadas 26 escolas municipais
e 22 casas mãe entre 2014 e
2017. Outras 11 Casas Mãe foram
construídas. No segundo semestre
de 2017 foram inauguradas 2 novas
escolas nos bairros Bela Vista e
Jardim Tropical e, no início de
2018, foi entregue a nova unidade
de ensino do bairro Mecejana.

Modernização do ensino – A
rede Municipal conta com tablets
para acelerar a alfabetização das
crianças com jogos educativos.
Desde 2016, a educação conta
com o Programa Zoom da Lego
Education do Brasil, incentivando
a inteligência criativa. Há ainda
o uso de Mesas Tecnológicas
Educacionais.

Valorização – A equipe da
Educação Municipal passa por
frequentes qualificações. Em
2016, pelo quinto ano consecutivo,
a Rede Municipal de Ensino
superou a meta do IDEB, principal
indicador da qualidade do ensino
no Brasil. Algumas escolas
superaram a meta estipulada
apenas para o ano de 2021.

TRABALHAR E CUIDAR DAS PESSOAS
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EU AMO BOA VISTA
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Uma nova BOA VISTA em cinco a

Neste período, os moradores tiveram ruas asfaltadas, obras de drenagem, novas escolas, creches

Nos últimos cinco anos Boa Vista
passou por grande transformação. É só
dar uma volta pela cidade para perceber as
mudanças. As melhorias estão nas praças,
ruas e avenidas. As obras de infraestrutura
levam conforto e segurança à população.

A maioria das obras atenderam bairros
mais afastados do Centro. Ruas como
Turin, no Centenário; Rio Amazonas,
no Bela Vista, e Joca Farias, no Caranã;
são apenas alguns exemplos das muitas
mudanças que melhoraram a vida dos
moradores dessas localidades. Significa
mais asfalto, calçada, meio fio e sarjeta.
Os buracos que tomavam conta de
muitas ruas da cidade deram lugar a um
asfalto novo e mais resistente. De 2013 a
2017, a Prefeitura de Boa Vista asfaltou 126
km de ruas e avenidas, o que corresponde
a mais de 200 vias atendidas. Também
concluiu 61 km de recapeamento, 80 km
de drenagem e 153 km de calçadas.

153
KM
80 KM

126 KM

61 KM

ASFALTADAS

DRENAGEM

RUAS E AVENIDAS

RECAPEAMENTO

CALÇADAS
“Por conta dos buracos nas vicinais,
antes eu gastava cerca de uma hora para
fazer um percurso de pouco mais de 15
quilômetros. Com o asfalto novo, hoje
faço a mesma distância em apenas 15
minutos”, disse Antônio Valença, de 61 anos,
agricultor do P.A Nova Amazônia.

“Melhorou o trânsito e
vai valorizar os imóveis”,
comentou a moradora da rua Rio
Amazonas, no Bela Vista, Rosineide
Alves da Silva, 50 anos.
6

WWW.BOAVISTA.RR.GOV.BR

A zona rural de Boa Vista também
está sendo beneficiada. As vicinais 1, 3, 4
e 7, do P. A Nova Amazônia, estão sendo
pavimentadas e irão facilitar o acesso dos
moradores e o escoamento da produção
local. Na mesma região, a prefeitura já
havia asfaltado a vicinal do Limão. Total
de 32,5 km de pavimentação.

EU AMO BOA VISTA

JORNAL TRABALHANDO PRA VOCÊ

anos: A CIDADE QUE QUEREMOS

s, postos de saúde, pontes, praças, calçadas, abrigos de ônibus, nova iluminação e muito mais.

a prefeitura construiu pontes que interligam bairros E MELHORAM O TRÂNSITO DE BOA VISTA

ANTES

AGORA

A prefeitura construiu as pontes que ligam Centro/ Mecejana, os bairros Jardim Caranã/ Cidade Satélite, e Nova Cidade/ Ayrton
Rocha - onde estão os residenciais Pérola do Rio Branco. Na área rural e indígena foram reformadas 11 pontes.

As praças têm um papel importante na qualidade de vida da população.
Desde 2013, a prefeitura reformou 14 praças e construiu três
ANTES

Avenidas importantes de Boa Vista
foram reestruturadas para melhorar
o trânsito em regiões estratégicas. As
avenidas João Alencar e das Guianas foram
duplicadas e urbanizadas.

As áreas de interesse social Monte
das Oliveiras, no bairro Aeroporto,
e Nova Esperança, no bairro Jardim
Equatorial, receberam obras de drenagem,
pavimentação, calçadas, sarjetas e meio-fio.

X

AGORA

O QUE VEM POR AÍ?

Com planejamento definido até
2020, a prefeitura vai colocar em prática
e entregar várias obras na cidade. O
Mercado Municipal São Francisco será
inaugurado ainda no primeiro semestre
de 2018.

Em parceria com o DNIT, a prefeitura
vai reestruturar os trechos norte e sul
da BR-174, no perímetro urbano da
rodovia. Entre as melhorias estão a
duplicação da ponte sobre o rio Cauamé
e um “mergulhão” na av. Venezuela.

Conclusão da ponte que vai ligar os
bairros Silvio Leite e Cidade Satélite.
Construção do Centro Comercial
Popular, o Camelódromo.

Até 2020, a prefeitura pretende
atingir mais de 200 km em asfalto
em toda Boa Vista, sendo que 95%
desse investimento são em bairros
mais distantes do Centro.
TRABALHAR E CUIDAR DAS PESSOAS
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PARQUE DO RIO BRANCO
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recomeçar é preciso: mudar a realidade das famílias é o
maioR objetivo dos grandes projetos de infraestrutura

I

magine viver, por anos e anos a fio, em
um ambiente totalmente inseguro,
tendo que anualmente sofrer com
inundações causadas pelo período
chuvoso. Esse é apenas um resumo
de como era a vida dos moradores do
Caetano Filho, o Beiral, área de interesse
social que hoje encontra-se desocupada
para a criação do Parque do Rio Branco.
Ao todo, mais de 300 famílias já
foram indenizadas e cerca de 40 foram
beneficiadas com o aluguel social. Outras
23 encontram-se em negociações com a
Prefeitura de Boa Vista.

PARQUE DO RIO BRANCO

Toda a área do “Beiral” está
sendo revitalizada, dando lugar a
um ousado projeto que contempla
a elevação da avenida Sebastião
Diniz, obra que já foi iniciada,
canalização do córrego Caxangá,
macrodrenagem, ajuste do nível da
área para prevenção de enchentes,
instalação de equipamentos que
promovam a atração do público e
turística no local, marina flutuante,
cortinas d’água e calçadão. O local
foi pensado para receber a cheia do
rio sem prejuízo à estrutura.
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Projeto Gráfico

Projeto Gráfico

CENTENAS DE FAMÍLIAS CONSEGUIRAM UM
LOCAL MELHOR E MAIS SEGURO PARA VIVER

Família de Dora Lisbith agora vive em um local melhor, mais seguro e sem alagamento

A felicidade é algo presente na vida de Dora Lisbith e de sua filha, Evellyn. Elas
viveram por 14 anos no Beiral e hoje vivem com ajuda do aluguel social, aguardando
serem remanejadas para o programa Minha Casa Minha Vida. “Só o fato de não termos
que nos preocupar com insegurança e com as enchentes, já estamos muito satisfeitas.
Em breve, iremos para um lugar nosso de fato”, disse.

SAÚDE

JORNAL TRABALHANDO PRA VOCÊ

SAÚDE PÚBLICA: Um desafio para quem
deseja oferecer o melhor à população
A

realidade da saúde em Boa Vista tem sido transformada
a cada dia. Em 2013, a situação era caótica com
desabastecimento de medicamentos; apenas sete unidades
básicas de saúde funcionavam, com pouca estrutura para
oferecer os serviços. A cobertura da Estratégia Saúde da

Família (ESF) chegou a ter apenas 15 equipes. O Hospital
da Criança estava abandonado, com equipamentos velhos,
enferrujados, quebrados; os funcionários trabalhavam
sem motivação e a população sofria com a demora nos
atendimentos, entre outras precariedades.

Atualmente Boa Vista conta com 33 unidades básicas de
saúde e 91% dos itens da Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais (Remune) abastecendo regularmente todas as
unidades. As equipes de ESF também cresceram para 56.
Em 2017, o atendimento nas unidades básicas chegou a
368.148, contra 87.522 mil em 2012.
No ano passado foram entregues as unidades básicas nos
bairros Tancredo Neves, Alvorada, Jóquei Clube e Jardim
Caranã. Em fevereiro deste ano foi entregue a unidade do
bairro Aeroporto.
O Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) está passando
por uma grande reforma. Com as obras do bloco H já
concluídas, foram disponibilizados 63 leitos a mais na unidade
para atender aos pacientes, tudo com equipamentos novos.

Unidades atendem Até meia noite
Quatro postos de saúde funcionam com
horário estendido até meia-noite: Délio
Tupinambá, Aygara Motta, Olenka Macellaro
e Mariano de Andrade. As unidades ficam nos
bairros Nova Cidade, Caimbé, Caranã e Cidade
Satélite.

O QUE VEM POR AÍ?
Reforma da Emergência e UTI do HCSA
Concursos públicos para 2018
Reformas de unidades básicas de saúde

TRABALHAR E CUIDAR DAS PESSOAS
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ESPORTE MUDA VIDAS

Esporte: Investimentos incentivam a prática de hábitos saudáveis em Boa Vista
Atletas de alto rendimento também são beneficiados
pelas ações da prefeitura na capital

A

Prefeitura de Boa Vista revolucionou a prática de esportes na
capital. De 2013 até este ano, é possível notar o crescimento
das atividades esportivas na cidade, onde vários programas
e projetos esportivos atendem a todas as faixas etárias. As
Escolinhas de Esportes da Vila Olímpica Roberto Marinho, por
exemplo, funcionavam com apenas duas modalidades até 2013.
Hoje os alunos contam com nove modalidades, sendo elas:
boxe, jiu-jítsu, tênis de quadra, judô, ginástica rítmica, vôlei,
natação, futebol e karatê, atendendo 1.500 alunos.
Com planejamento e apoio político, a prefeitura conseguiu
construir mais quatro centros poliesportivos, cinco espaços
para tênis de quadra, espaços para o projeto Academia Aberta,
além de reformar a pista de atletismo e promover melhorias
no Parque das Piscinas, tudo na Vila Olímpica, frequentado
diariamente por centenas de pessoas.
A construção de três novas praças e reforma de outras 14 em
vários bairros da cidade também permitiram a ampliação do
programa Academia Aberta, que tinha apenas dois polos e hoje
conta com sete, além do programa Esporte Noite Adentro que
passou de dois para cinco polos.
O incentivo ao esporte conta com várias ações, sendo uma
delas o Programa Bolsa Atleta, destinado a atletas de alto
rendimento em modalidades individuais e reconhecidas pelo
Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Os beneficiados recebem
uma bolsa de R$ 500,00 a R$ 800,00.
Os Jogos de Verão e a Corrida Internacional 9 de Julho
não poderiam ficar de fora. Os eventos já viraram tradição no
calendário esportivo do estado, e tem a cada ano atraído os
amantes dos esportes.

O QUE VEM POR AÍ?
Ainda neste ano a Fetec vai promover a Copa Boa Vista de
futebol e a reforma da pista de atletismo, Robson Caetana,
da Vila Olímpica Roberto Marinho, além de vários eventos
esportivos como a Corrida Internacional 9 de Julho, Jogos de
Verão, entre outros.
10

WWW.BOAVISTA.RR.GOV.BR

LUGAR DE LIXO É NO LIXO

JORNAL TRABALHANDO PRA VOCÊ

Boa Vista,
cidade limpa,
cidade linda!

Uma cidade limpa é uma cidade livre
de doenças. Faça sua parte!

B

oa Vista é uma cidade que encanta por
sua beleza, pelo verde e por ser uma
cidade limpa. A prefeitura trabalha com
muito planejamento para manter a cidade
organizada. Um exemplo disso é a coleta
de lixo domiciliar que nos últimos cinco
anos se manteve regular. Os moradores
sabem os dias e horários que os caminhões
passam e podem se programar.
Em 2013, quando o atual modelo de
administração assumiu a Prefeitura de
Boa Vista, as ruas estavam tomadas por
lixo e entulhos. Graças ao planejamento,
compromisso e muito trabalho, a cidade
ganhou outra cara. As equipes de limpeza
seguem um cronograma elaborado, que é
executado durante todo o ano. A medida
garante que a cidade esteja sem lixo,
mato, com boa trafegabilidade tanto para
condutores como para pedestres.
Em média, cada bairro recebe dois
mutirões de limpeza ao ano. É feita
varrição, capina, roço, retirada de lixo,
entulho, galhada, entre outros.

Elinaldo Conceição trabalha há três anos na limpeza
e se orgulha da missão de cuidar de Boa Vista.
“Enquanto muitos se ocupam sujando, nós nos
preocupamos em limpar, em manter a cidade
em ordem, bonita, ajudando a combater
mosquitos que transmitem doenças. E
temos nossos salários em dia. Isso é muito
importante! Já estou até ensinando aos
meus filhos os cuidados com a cidade.
Tem lugar que a gente passa limpando
num dia e no outro já voltaram a jogar
lixo. É triste”, relata Elinaldo.

EM 2017

FORAM RETIRADAS

DAS RUAS DE BOA VISTA

90

MIL TONELADAS
DE LIXO, ENTULHO
E GALHADAS

16,5

MIL TONELADAS
DE LIXO DO
RIO BRANCO

O QUE VEM POR AÍ?
Boa Vista vai receber
novo aterro sanitário
A Prefeitura está trabalhando
na implantação de novos meios
de destinação do lixo. O Plano de
Resíduos Sólidos do município,
elaborado para ser implantado e
aperfeiçoado até 2020, contempla
a construção de um novo aterro
sanitário, o que vai reduzir o volume
de resíduos, a implantação de
reciclagem aliada a coleta seletiva
com inclusão social de catadores e a
extinção dos lixões.
TRABALHAR E CUIDAR DAS PESSOAS
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2017 - UM ANO CHEIO DE NOVIDADES

Com planejamento, a Prefeitura de Boa Vista fez de
2017 um ano de muitas conquistas para OS MORADORES
A prefeitura empossou 187 servidores
aprovados em concursos. Também fez
processos seletivos, abrindo mais de
1.000 vagas nas áreas de educação, social
e saúde.

A prefeitura entregou 208 títulos
definitivos e 10 licenças ambientais para
agricultores da gleba Murupú do Projeto
de Assentamento Nova Amazônia.

A prefeitura entregou 3 novos postos
de saúde nos bairros Jóquei Clube, Caranã
e Alvorada. Também foi concluída a
reforma do Bloco A do Hospital da Criança.
Moradores dos bairros Cauamé e
Centenário ganharam praças modernas e
equipadas. Além disso, foram reformadas
as praças dos bairros Pricumã e Caimbé.

Os servidores tiveram reajuste salarial
de 5%. A prefeitura ainda concedeu
aumento de 20% nas funções gratificadas
da educação e aumentou a gratificação
de incentivo à docência.
O setor agropecuário de Boa Vista se
fortaleceu com a implantação da Secretaria
Municipal de Agricultura e Assuntos
Indígenas, criada para fomentar o apoio ao
pequeno e ao grande produtor.

Foi inaugurado o Teatro Municipal
que tem a maior sala de espetáculos da
região Norte, com capacidade para 1.100
espectadores, além de um Teatro Escola.

A comunidade indígena Darora é a
primeira de Roraima abastecida com
energia solar com a instalação de uma
usina fotovoltaica.

Foram inauguradas duas novas escolas:
Zacarias Assunção e Antonia Fernandes,
nos bairros Bela Vista e Jardim Tropical.
No Bela Vista também foi inaugurada a
Casa Mãe Priscila Miriam.
A prefeitura entregou cerca de 700
títulos definitivos em Boa Vista em 2017

O
tradicional
Prêmio
Delacir
reconheceu o trabalho dos profissionais
da Educação Municipal.
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Mais de 9 mil servidores receberam os
salários em dia em 2017. Houve mês que
foi possível adiantar o pagamento.

