
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: SERVIDORES PARTICIPAM DE CURSO DO SEBRAE
O curso, que perdurará até o mês de agosto, tem como objetivo capacitar a equipe da
gestão, para aperfeiçoar os conhecimentos e funcionamento dos cadastros de projetos
para captação de financiamento público. Sendo possível compreender a captação de
recursos como a maneira de identificar oportunidades e viabilizar seu aproveitamento.
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PREFEITURA REALIZA CALÇAMENTO
RURAL DE RUA EM SOBRADINHO

A Prefeitura, empenhou recurso
próprio na realização da
terraplanagem, rede de esgoto e
água, (rede de água com apoio
da Associação de Moradores),
para que fosse possível a
realização da pavimentação da
comunidade do Sobradinho
através do programa de
Calçamento Rural. 

DESTAQUE DA SEMANA

1º TORNEIO OPEN DE TÊNIS DE MESA 
 PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO

ATLETAS DE BOA ESPERANÇA
RECEBEM MEDALHA DE OURO EM

DISPUTA ESTADUALO evento foi realizado no Ginásio
de Esportes Ednaldo Barros,
localizado no centro da cidade e
contou com a participação de 42
inscritos.

Na oportunidade sete atletas se
deslocaram até a 2ª etapa do
Campeonato Capixaba de
Taekwondo, lutaram nas
categorias relativas as idades,
Cadete, Mirim, Infantil e Máster,
conquistando, cada um dos sete
atletas, medalha de ouro.
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CICLISMO: 4 ª ETAPA DA COPA NORTE
CAPIXABA MTB SERÁ EM BOA ESPERANÇA

BOA ESPERANÇA É PALCO DA 1ª COPA
NOROESTE DE FUTSAL SUB-20

CIDADE LIMPA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E TRANSPORTE INTENSIFICA LIMPEZA DE VIAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022
prestação de serviços de arbitragens,
Mediante Sistema de Registro de Preços,
para realização dos Campeonatos
Municipais de Futsal masculino e
Feminino aberto, Campeonatos
Municipais de Futebol Society Veterano,
Masculino e Feminino aberto. (SECULT)
Abertura: 26/07/2022 - 09:10h

Contratação de empresa para prestação
de serviços em pneus, para veículos leves
e utilitários, pertencentes à frota da
Secretaria Municipal de Saúde de Boa
Esperança/ES.
Abertura: 28/07/2022 - 09:10h

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022
Contratação de empresa especializada na
área de engenharia ou arquitetura para
execução de obra de Construção de
Quadra Poliesportiva e Vestuário na
Comunidade de Bela Vista, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA
Abertura: 09/08/2022 - 09:10h

AVISO DE LICITAÇÕES

Boa Esperança se prepara para receber
4ª Etapa da Copa Norte de MTB. Com
percursos de 36km para iniciantes e
51km para experientes, são aguardados
mais de 200 ciclistas. 

No jogo da final, o time CTaf
Mantenópolis acabou levando a melhor
em cima do time de São Gabriel da
Palha por 2x1, sendo campeões da 1ª
Copa Noroeste de Futsal Sub-20.

"Quando se tem bairros e ruas limpos, além de
embelezar a cidade, se tem mais qualidade de vida
com menores índices de doenças, por isso estamos
atuando incansavelmente para atender às
demandas da população, promovendo a limpeza
junto a conscientização de que precisamos cuidar
de nossa cidade e mantê-la limpa"
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