
Resumo Semanal - 04/04 a 08/04 de 2022 |Boa Esperança -ES
Clique na imagem para ler a matéria completa

Produtor Rural Recebe Orientação Para
Renegociação de Dívidas Junto ao BANDES

 Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, junto
ao governo do Estado e Prefeitura municipal de Boa
Esperança não mediram esforços para que o
Produtor Rural, possa renegociar e usufruir das
condições especiais de pagamento.

Dia da Servente e Merendeira Escolar: Escolas
Realizam Homenagem para Servidores da Rede

 
 O momento foi comemorado em todas as escolas da

rede municipal de ensino e também na Secretaria
Municipal de Educação.

Prefeitura de Boa Esperança Assina Adesão ao
PROESAM

 Adesão ao PROESAM, é uma conquista muito
importante, pois proporcionará o fortalecimento das
diversas ações realizadas pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, inclusive o Viveiro Municipal.

Abertura da Copa de Futsal dos Bairros de 
Boa Esperança

 
 

Video com os lances das primeiras partidas. "Uma
sociedade que investe em educação e esportes,
transforma a vida das pessoas."

http://encr.pw/7jd4X
http://encr.pw/qDvVR
http://encr.pw/zJxKx
http://encr.pw/KkTtT


Boa Esperança Oferta Curso de Confeitaria em
Parceria com Qualificar ES e Agenda Mulher 

 As Inscrições estarão abertas a partir do dia 12 de
abril de 2022 e vão até dia 25. O início das Aulas está
previsto para dia 07 junho de 2022. 

Prefeitura Protocola Proposta para Solucionar
Ação Judicial

 

Prefeitura envia projeto de lei para a aprovação na
câmara de vereadores para solucionar antiga Ação
Judicial dos professores da rede municipal.

Prefeitura Promove Mutirão para Auxiliar quem
deseja tirar seu Título de Eleitor

 
 

Boa Esperança através da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania (SEASC) promove dia "D" por
comunidade, para auxiliar pessoas que ainda não
possuem o Título de Eleitor.

Prefeitura Pública Decreto Sobre a
Desobrigatoriedade  do Uso de Mascaras

 
 

Decreto n° 7.811/2022 que dispensa a
obrigatoriedade do uso de máscaras no território do
município de Boa Esperança.

http://encr.pw/st9lr
http://encr.pw/7lt26
http://encr.pw/cEosR
http://encr.pw/f0rVy

