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À medida que a demanda
necessidade de parcerias

para trabalhar em

toda a cidade
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e enfrentar os desafios
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cresce em Boa Vista, cresce a
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TRABALHO EM PARCERIA

PROFESSORES + PAIS + GESTORES
= EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Sabe aquele “graças a Deus” que
você sentia quando a professora
dizia que a prova era em dupla?
Ou ainda aquela sensação de
“não estou sozinho” quando um
tema difícil virava apresentação de
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trabalho em grupo? Na sala de aula
ou na vida, é sempre bom ter com
quem contar.
Para construir novas unidades
escolares, facilitar o acesso à sala
de aula e fazer diferença na rotina

das famílias, a Prefeitura de Boa
Vista conta com muitos parceiros:
passando por todos que ajudaram
a construir a escola, pelo famoso
tio da limpeza, o professor, até os
próprios pais.

“Educar as crianças é uma responsabilidade
com a Boa Vista do futuro. A escola tem a
tarefa de preparar as novas gerações e isso,
não é uma missão individual, é uma tarefa
coletiva” - Siloé Lima, gestora da Escola
Municipal Ivany Parente

ROBÓTICA educacional
Mariana é uma das crianças que estuda
bem pertinho de casa E agora vai aprender
português, matemática e outras disciplinas
montando robôs. BOA VISTA É A PRIMEIRA
CAPITAL A APLICAR ESTA METODOLOGIA
EM TODA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Mariana Costa
Escola Eugênia Macaggi
Bairro Asa Branca
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ESCOLA BOA PERTO DE
CASA AUMENTA FREQUêNCIA
DOS ESTUDANTES EM 95%
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Não foi uma, nem duas.
De 2013 a 2018, a prefeitura
construiu 32 novas unidades
educacionais em vários bairros
de Boa Vista, triplicando o
número de vagas, além de
reformar e ampliar outras 50.
O desafio da prefeitura é que
as crianças de Boa Vista estudem
em escolas localizadas no mesmo
bairro onde moram.

proinfância

Casa Mãe
Bairro Bela Vista

8 ESCOLAS ENTREGUES E 7 novas unidades
COM RECURSOs FEDERAIS JÁ GARANTIDOS
FOTO: FERNANDO TEIXEIRA

Escola Municipal Vila Jardim
Bairro Vila Jardim
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Muito
trabalho
envolvido.
Muitas pessoas comprometidas
nos bastidores para tudo isso ser
possível. Isso é parceria!
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PARCERIA É SAIR

DE 7 POSTOS
DE SAÚDE PARA
34 UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE
FOTO: ANDREZZA MARIOT

Nos últimos dois anos, foram
inauguradas pela prefeitura seis
novas unidades, sendo três em locais
onde não havia a oferta de serviços
de saúde: UBS Edna Bezerra, no
Aeroporto, UBS Rubeldimar Maia,
no São Bento e UBS Hélio Macêdo,
no Jardim Caranã. Também em

2018, a unidade Dr. Dalmo Feitosa,
no Cauamé, ganhou um prédio
próprio, que antes funcionava em
local alugado. Em outubro de 2017,
foram inauguradas as unidades
Arminda Gomes, no Jóquei Clube,
e a UBS Dr. Dimitre Ramos, no
Bairro Alvorada.

Todas foram construídas e
equipadas com recursos da
prefeitura e do Ministério da Saúde.
Além das novas unidades, a
prefeitura já tem planejadas, para
2018, a manutenção predial e
reforma de mais cinco unidades
básicas de saúde.

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E REMÉDIOS: SEMPRE TEM
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“Enquanto outras cidades fecham as
portas dos serviços públicos, Boa Vista vem
melhorando o atendimento médico. Estamos
entregando o hospital infantil mais moderno,
humanizado, com Centro Cirúrgico, UTI e vários
leitos para emergência”.

Teresa Surita

Mais crianças estão sendo
atendidas no Hospital Santo
Antônio. Hoje, o atendimento
mensal já chega a 14 mil
crianças. São quase 470
crianças
passando
pelo
hospital por dia. Com as obras,
o número de leitos mais que
dobrou no hospital.
São 63 leitos a mais na
unidade para atender aos
pacientes.
Ao
todo,
143
leitos auxiliam no suporte da
Emergência e UTI.
Reforçar os investimentos na
saúde é prioridade e isso não
pode parar.
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Avenida Carlos
Pereira de Melo

MAIS
DRENAGEM,
MENOS
ALAGAMENTOS
110 km de drenagem em 370 ruas

25 PONTOS
DE ALAGAMENTOS ELIMINADOS
menos reclamações no 156
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Essa redução de reclamações
e pedidos de ajuda no Relatório
da Central de Atendimento 156
está diretamente relacionada
aos 110 km de obras de
drenagem que a prefeitura
executou em 370 ruas e
avenidas de vários bairros da
capital nos últimos cinco anos.
Antigamente, em qualquer
chuva, algumas ruas e avenidas
ficavam horas alagadas. Hoje,
em menos de meia hora, os
principais pontos antigos de
alagamento já estão secos e o
trânsito fluindo normalmente.
Também
contribuem
para
a diminuição de casos de
alagamentos as mais de
100 ruas que já receberam
pavimentação, totalizando 126
km de novo asfalto, além de
153 km de calçadas e 60 km de
recapeamento.
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Avenida Universo,
Bairro Cidade Satélite

ANTES
Av. Universo

AGORA
Av. Universo
Cidade satélite
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Mais 126 km de novo asfalto,
além de 153 km de calçadas
e 60 km de recapeamento

MENOS LAMA
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Trabalhar na cidade
em todas as suas
áreas é garantir
qualidade de vida
aos moradores,
além de valorizar
os imóveis e os
bairros, que passam
a contar com toda
a infraestrutura
necessária.

Avenida das Guianas,
entrada de Boa Vista
FOTO: JACKSON SOUZA
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mais asfalto, mais iluminação, mais calçada, MAIS ESTRUTURA, MAIS QUALIDADE
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Investir na semente
que dá frutos
O Agronegócio já é uma realidade
em Boa Vista. A Prefeitura de Boa
Vista investiu em cada etapa da
produção.

Graças a uma forte parceria,
conseguiu fazer o que ninguém fez.
Preparou a terra com máquinas e
tratores novos para que se tornasse
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mais produtiva, capacitou o produtor
para o uso da tecnologia no campo,
forneceu sementes e os insumos
corretos para uma boa safra.
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A prefeitura investiu
em cada etapa da
produção. Preparou
a terra, capacitou
agricultores
e investiu em
maquinários. Agora
é hora de colher!

Em 2018, Boa Vista terá safra recorde
FOTO: Claudia Ferreira

toneladas
de soja

toneladas
de milho

5 mil

toneladas de
batata doce
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Polo 3 - Murupu
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Vicinal 4 - região do Truaru

A Agricultura Familiar produz
hoje a maior parte dos alimentos
que estão nas feiras, nos nossos
supermercados e em especial
na merenda escolar das nossas
crianças. Investimentos certos e
boas parcerias com as famílias
do campo fortalece nossa
economia e gera empregos.
Para trazer essa produção do
campo para a cidade, a Prefeitura
construiu e recuperou 13 pontes
nas vicinais das áreas rurais e
indígenas de Boa Vista e outras
7 pontes serão reconstruídas.
Além das pontes, a Prefeitura
investe na recuperação de
estradas. Essas obras facilitam
o escoamento da produção e o
transporte dos insumos agrícolas
para as lavouras.
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FORTALECER E EQUIPAR

QUEM CUIDA DA CIDADE, ISSO É PARCERIA!
A segurança pública no
município ganhou mais um
apoio com a base do Grupo
Tático Municipal (GTAM), um
dos braços fortes da Guarda
Civil Municipal. O prédio com
área total de quase 700 m²
atende às recomendações feitas
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pela própria corporação e tem
todos os requisitos necessários
para o desempenho do
trabalho com maior qualidade
e dignidade.
Neste ano, a prefeitura
treinou e entregou a agentes da
Guarda Civil Municipal viaturas,

motocicletas,
equipamentos
de proteção pessoal, novos
armamentos, bases de apoio,
além de embarcações para
serem
utilizadas
também
nos trabalhos da Defesa Civil
Municipal, com recursos do
Governo Federal.

“Os investimentos feitos na segurança
demonstram nosso forte compromisso,
não apenas com a Guarda Municipal,
mas também com os moradores de Boa
Vista, que anseiam por uma cidade mais
tranquila e melhor para viver.”

Teresa Surita
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