
Com acréscimo de 33,24%, o piso será de R$ 3,845,63
para jornada máxima de 40 horas semanais.

Prefeito Bruno Neto anuncia novo reajuste
salarial de 33,24% para professores

EDUCAÇÃO CADA VEZ MAIS VALORIZADAEDUCAÇÃO CADA VEZ MAIS VALORIZADA

     O Prefeito de Angical, Bruno
Neto, confirmou nesta segunda-
feira,(07/2), durante o encontro
pedagógico da Secretaria Municipal
de Educação, na quadra
poliesportiva Jacques Santos, o
aumento no piso salarial dos
professores. Com acréscimo de
33,24%, o piso será de R$ 3,845,63
para jornada máxima de 40 horas
semanais.

       A formação pedagógica que
está sendo realizada pela
secretaria começou hoje trazendo
orientações gerais sobre o ano
letivo de 2022 com a inclusão de
novas temáticas e o reajuste do
educador em sala de aula mediante
a pandemia do coronavírus (covid-
19).

Prefeito Bruno Neto durante encontro
pedagógico

SAÚDE PÚBLICA

   As regras para conter o
coronavírus (covid-19) seguem de
acordo com o novo Decreto Estadual
em Angical/PI. O novo decreto nº
20.575, de 01 de fevereiro de 2022
considera as recomendações do
Centro de Operações Emergenciais
em Saúde Pública do Estado do Piauí
- COE/PI.

Angical segue as medidas do
decreto estadual para conter o
coronavírus

      O documento com as regras e
recomendações sanitárias está
disponível do Diário Oficial do
Estado.

         Durante a formação, o prefeito
Bruno Neto também destacou a
importância da formação pedagógica e
aproveitou o momento para dá uma
ótima notícia para os professores.
“Tenho certeza que todos aqui irão sair
daqui ainda mais empenhados em fazer
da educação da nossa cidade cada vez
melhor. E agora, temos também muitos
motivos para comemorar e iniciar o ano
letivo com total dedicação, com o
aumento do piso salarial e o pagamento
de reajuste do mês de janeiro”, afirmou.

           Ainda pela manhã tivemos a
palestra do Professor e Palestrante
Márcio Lima com o tema “A mentalidade
do novo professor”, em que enfatizou as
mudanças geradas no
ensino/aprendizagem dos docentes no
período da pandemia com o uso das
tecnologias e novas estratégias no
retorno do ensino presencial. A educação
ambiental também foi tema de palestra,
com Professor Décio Lima.

A Secretaria de Assistência Social de
Angical/PI  juntamente com o
Centro de Referência da Assistência
Social - Cras, objetiva com a
Campanha #FevereiroVermelho
conscientizar a população em geral
sobre as consequências e efeitos do
uso de drogas.

A prevenção é o melhor caminho.
Diga não às drogas.

NOTAS RÁPIDAS DAS SECRETARIASNOTAS RÁPIDAS DAS SECRETARIAS

FEVEREIRO VERMELHOFEVEREIRO VERMELHO

Infraestrutura finaliza obras de pavimentação (calçamento) da
comunidade Sangradouro e rua Luíz Batista;

Atenção Primária à Saúde - APS realiza capacitação com
agentes comunitários de saúde;

Orientadores sociais do CRAS visitam os idosos do grupo de
convivência;

Seleção de futsal masculino de Angical vence Regeneração por
04 a 02;

Combate à endemias começa higienização de locais públicos
para conter a transmissão pelo covid(19);

Secretaria de Educação anuncia início das aulas presenciais
para o dia 03 de março;
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