
BOA ESPERANÇA REGISTRA AUMENTO EM CASOS DE COVID-19
Com a presença do vírus da covid-19 em nosso meio, o “relaxamento” nas medidas de
segurança e a redução da vacinação contra a covid-19, estamos próximos de mais uma
possível nova onda da doença em nosso município. 
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10ª SUBIDA ECOLÓGICA DA PEDRA DA BOTELHA
CHAMA ATENÇÃO AOS CUIDADOS COM O MEIO

AMBIENTE

O município de Boa Esperança através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
promoveu a Semana Nacional do Meio
Ambiente. A semana foi dedicada a atividades
que aconteceram no período de 30 de maio ao
dia 05 de junho. 

DESTAQUE DA SEMANA

SAÚDE: BOA ESPERANÇA RECEBE VAN
0KM PARA TRANSPORTE SANITÁRIO

O serviço de transporte sanitário, o qual
será realizado com a nova Van, destina-se
à população usuária do SUS, visando
melhorar o acesso aos serviços de saúde,
nas regiões de saúde de referência,
especialmente para a população em
maior vulnerabilidade social.

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1324/boa-esperanca-registra-aumento-em-casos-de-covid-19
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1323/10-subida-ecologica-da-pedra-da-botelha-chama-atencao-aos-cuidados-com-o-meio-ambiente
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1325/saude-boa-esperanca-recebe-van-0km-para-transporte-sanitario
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1324/boa-esperanca-registra-aumento-em-casos-de-covid-19
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1323/10-subida-ecologica-da-pedra-da-botelha-chama-atencao-aos-cuidados-com-o-meio-ambiente
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1325/saude-boa-esperanca-recebe-van-0km-para-transporte-sanitario
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SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,
VITOR DE ANGELO, VISITA ESCOLAS 

EM BOA ESPERANÇA
Na oportunidade, houve uma reunião com
diretores das escolas da região. Vitor
aproveitou para conhecer de perto a nova
quadra poliesportiva da escola estadual
"Sobradinho", ao lado da prefeita Fernanda
Milanese.

DIGNIDADE MENSTRUAL: ESCOLAS DO
MUNICÍPIO PASSAM A DISPONIBILIZAR

ABSORVENTES

ESTUDANTES ESPERANCENSES SE DESTACAM EM
JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO (JEES)

Em roda de conversa nas escolas, A prefeita
Fernanda Milanese, na companhia da
psicóloga, Camila Barbeito, e educadora
especial, Jamile Machado, junto as alunas,
trataram de temas relacionados a
menstruação, sexualidade, prevenção a
gravidez na adolescência entre outros
assuntos. 

Na última terça-feira (14), dando um show de
talentos, os alunos da escola CEIER, Kaio Santos
(taekwondo) e Gabrielly Moreira (tênis de mesa),
se destacaram nos Jogos Escolares do Espírito
Santo, garantindo, além de boa colocação, uma
vaga para futuras disputas que acontecerão fora
do estado. D
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Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços técnicos nas
áreas da ciência e da tecnologia da
informação.
Abertura: 29/06/2022 - 08:30h

Aquisição de Motoniveladora, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural.
Abertura: 29/06/2022 - 14:00h
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