
   Desde 6:30h da manhã as equipes estão
realizando a entrega dos pescados nas 07 zonas
de distribuição: Chapada do Hamilton, Recreio,
Cruz das Almas, Bandeira, Sambaíba e
Coquinho; Pau de Terra e Tanques; Bela Vista,
Mucambo e Sangradouro; Novo Horizonte,
Assent. Novo Horizonte e Piranhas; Canto do
Olho D'água e Apalvapi; Caldeirão, Retiro e São
Joaquim; Centro e Montevidéu. Além dos
peixes, as pessoas tiveram direito a um quilo de
arroz.

COMPROMISSO COM OS ANGICALENSESCOMPROMISSO COM OS ANGICALENSES
Prefeitura de Angical realiza entrega de peixes da
Semana Santa
Mais de 3 mil famílias foram beneficiadas com o alimento
entregue pelas equipes de voluntários da Prefeitura
Municipal. 

SAÚDE/ UMS Jurandir Mendes triplica 
número de partos naturais no último ano

INFRA/Prefeitura inicia obra do Estádio
Poeirão
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   A tradicional distribuição de peixes da
Semana Santa ocorreu hoje pela manhã (13/4),
em todo município angicalense. Mais de 3 mil
famílias foram beneficiadas com o alimento
entregue pelas equipes de voluntários da
Prefeitura Municipal. 

SEMEC/Projeto da rede municipal de
ensino incentiva alunos à prática de
leitura 

SAS/ Seminário discute políticas públicas
para pessoas com deficiência em alusão
ao mês de combate ao autismo

Prefeito Bruno Neto durante entrega de peixes no CrasPrefeito Bruno Neto durante entrega de peixes no Cras

"Os peixes da Semana Santa que
estamos distribuindo esse ano
foram criados pela própria
Prefeitura, financiados pela
nossa gestão, que também
realizou a compra de 2.300kg
(dois mil e trezentos quilos) de
arroz para serem entregues às
famílias angicalenses."

Prefeito Bruno Neto

   A Secretaria de Assistência Social
coordenou o processo de distribuição
dos alimentos, com a
descentralização dos pontos de
distribuição, e realizou todos os
procedimentos de cadastro da
população na zona urbana e rural.

RAPIDINHAS DA PREFSRAPIDINHAS DA PREFS

Os livros que Dona Irismar me emprestou. Este é o nomeOs livros que Dona Irismar me emprestou. Este é o nome
do Projeto de Leitura, coordenado pelo Professor Joãodo Projeto de Leitura, coordenado pelo Professor João
Viana, Professora Rosário Dias e a equipe gestora daViana, Professora Rosário Dias e a equipe gestora da

Escola Irismar FreitasEscola Irismar Freitas


