
ESPERANCENSE FARÁ MENTORIA COM JOÃO NETO E FREDERICO
Filipe Lourenço está entre os 25 selecionados de diferentes partes do Brasil que irão
participar do curso com a dupla sertaneja João Neto & Frederico. No Espirito Santo, apenas
duas pessoas foram selecionadas, uma delas foi o esperancense Filipe.
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CRAS REALIZA DIVERSAS ATIVIDADES
COM FAMÍLIAS ASSISTIDAS

Dentre as atividades desenvolvidas
pelos grupos do SCFV, destacam-
se as de natureza artístico-cultural,
desportivas, esportivas e lúdicas,
que funcionam como estratégias
para promover a convivência e a
ressignificação de experiências
conflituosas, violentas e
traumáticas vivenciadas pelo
público alvo.

DESTAQUE DA SEMANA

QUALIFICAR ES OFERTA CURSOS ON-
LINE PARA MULHERES

IPTU PODERÁ SER PAGO ATÉ 12 DE
SETEMBRO COM 20% DE DESCONTO

    Inscrições 02 a 11 de agosto
O Programa Qualificar ES tem
como objetivo, promover a
qualificação profissional do
cidadão com foco no
empreendedorismo, na
empregabilidade e na inovação.
Não fique de fora dessa nova
oportunidade de se qualificar. 

Fica prorrogada a data de
pagamento para 12 de setembro
de 2022 como limite para
pagamento da cota única do
IPTU com desconto de 20 %
(vinte por cento), conforme art.
88 da Lei nº 0854/93 ou primeira
parcela, a quem optar por
pagamento em 03 (três) parcelas
sucessivas.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Contratação de empresa para executar
serviços de Transporte Escolar, sob a
forma de fretamento para atender os
alunos residentes no Distrito de Santa
Maria que estudam na rede estadual, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Educação.
Abertura: 08/08/2022 - 14h

ConFutura e eventual aquisição de
materiais de iluminação pública, mediante
Sistema de Registro de Preços, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes do
Município de Boa Esperança/ES
Abertura: 09/08/2022 - 08:30h

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
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REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE AGENTES
COMUNITÁRIOS E CRAS VISA GARANTIR

DIREITO A BENEFÍCIOS SOCIAIS 

PREFEITURA REALIZA CONCURSO
FOTOGRÁFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA

DOS PAIS 

UBS DO "KM20" GANHA NOVOS EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS E CONSUTÓRIO RETOMA ATENDIMENTO

A reunião abordou temas voltados aos
benefícios sociais vinculados ao
Cadastro Único, como o Auxílio Brasil,
antigo Bolsa Família.

Para se inscrever, consulte o
regulamento disponível no site da
prefeitura ou clicando na imagem
acima. 

Após as instalações dos equipamentos, as famílias da
comunidade do Quilômetro Vinte já podem marcar
consultas odontológicas depois de 2 anos sem
atendimento na área. A UBS “Fernandes Rondelli”
recebeu novos equipamentos para o atendimento aos
pacientes da região, dentre eles foram instalados
cadeira odontológica, aparelho de raios X e ultrassom
odontológica.
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