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SEMANA DO MEI: DONOS DE PEQUENOS NEGÓCIOS PUDERAM TIRAR SUAS DÚVIDAS E
PARTICIPAR DE PALESTRAS

LIMPEZA DO CÓRREGO BOA ESPERANÇA 
E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança
através de suas Secretarias, vem
desempenhando trabalhos importantes e
fundamentais na limpeza e manutenção da
cidade, interiores e comunidades; mas
também pede a colaboração da população,
para que tenhamos sempre uma cidade
mais limpa, organizada e acolhedora.

No decorrer da semana, os participantes puderam assistir a palestras, presenciais para
turbinar ainda mais os seus conhecimentos em gestão, finanças, legislação e muito mais.

DESTAQUE DA SEMANA

MAIO LARANJA: NOSSAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES PRECISAM DE ATENÇÃO

SEASC em Parceria com SEMED, SEMUS,
CREAS, CRAS e Conselho Tutelar realiza
ações de combate ao abuso e à
exploração sexual de crianças e
adolescentes

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1314/semana-do-mei-donos-de-pequenos-negocios-puderam-tirar-suas-duvidas-e-participar-de-palestras
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1313/limpeza-do-corrego-boa-esperanca-e-cuidados-com-o-meio-ambiente-
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1313/limpeza-do-corrego-boa-esperanca-e-cuidados-com-o-meio-ambiente-
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1314/semana-do-mei-donos-de-pequenos-negocios-puderam-tirar-suas-duvidas-e-participar-de-palestras
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1303/maio-laranja-nossas-criancas-e-adolescentes-precisam-de-atencao
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1303/maio-laranja-nossas-criancas-e-adolescentes-precisam-de-atencao


 16 a 27/05 de 2022  | Boa Esperança -ES

10ª SUBIDA ECOLÓGIA DA PEDRA DA
BOTELHA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO

MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente(SEMA), promove mais uma vez a
Subida Ecológica da Pedra da Botelha, no
dia 05 de junho de 2022. Em
comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, será realizada a 10ª Edição da
trilha até o cartão postal do município.
As inscrições já estão esgotadas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de aparelhos de
ar condicionado de 18.000 btu’s e 30.000 btu’s, a serem instalados nas
salas de aula das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Abertura: 08/06/2022 - 08:30h

AVISO DE
LICITAÇÕES

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: 
PREFEITURA ATRAVÉS DA SEMUS REALIZA AÇÃO

DE CONSCIENTIZAÇÃO EM ESCOLAS

Em Boa Esperança, 22 jovens com menos de
19 anos estão grávidas. A gravidez na
adolescência é considerada um problema de
saúde pública em virtude dos altos índices
com que esse tipo de situação vem
ocorrendo ao redor do mundo e pelos riscos
e consequências que pode trazer tanto para
a adolescente quanto para seu bebê.
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