
   Um dos maiores avanços em infraestrutura do Piauí,
a Parceria Pública Privada – PPP Piauí Cidades
Inteligentes agora é realidade em Angical PI. Ontem
(12), a Prefeitura Municipal deu início, no município, a
primeira etapa da substituição das lâmpadas de
vapor de sódio pelas luminárias de LED – mais
econômicas e com maior capacidade de luminância.
  A SPE tem o prazo de 12 meses para implantar o
restante dos serviços da PPP Cidade Inteligente:
implantação, operação e manutenção da
infraestrutura de telecomunicações (oito pontos de wifi
livre e gratuito e 11 pontos de videomonitoramento) e
instalação de usina fotovoltaica, que irá diminuir o
consumo de energia em edificações públicas.
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Angical PI inicia implantaçãoAngical PI inicia implantação
da PPP Piauí Cidadesda PPP Piauí Cidades
InteligentesInteligentes

Prefeito Bruno Neto 
Vice - Prefeito Hélder Jordão

Abertura do Campeonato de Futebol foiAbertura do Campeonato de Futebol foi
marcado por jogos amistosos e desfilesmarcado por jogos amistosos e desfiles
das musas dos timesdas musas dos times  

ACESSE:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PMA

   O Campeonato iniciou no sábado (24/9), no Estádio Municipal Sílvio
Queiróz "Poeirão" com a presença dos onze times competidores,
populares e várias lideranças políticas do município. Ao todo,
acontecerão 33 jogos em duas fases, com quatro(4) times em cada
grupo.

    O Campeonato, organizado pela Coordenação de Esportes e Lazer, 
 tem mais de 15 mil reais em premiações. Confira:

    A primeira fase será em campos de futebol das comunidades com
25 jogos, em que passarão 4 times para a fase seguinte; em seguida, a
disputa será no "mata - mata" (8 jogos), quartas de finais, semifinal,
disputa terceiro lugar e a grande final no dia 18 de dezembro.

Prefeito Bruno Neto agradece a presença de todos
os presentes durante cerimônia de abertura.

PREFEITO BRUNO NETO, PRIMEIRA-DAMA, SECRETÁRIOS E VEREADORES

Premiação Geral

Campeão: 7 mil reais
Vice-Campeão: 3 mil reais
3º lugar: 2 mil reais
Artilheiro: 300 reais
Melhor Goleiro: 300 reais
Jogador Revelação: 300 reais

  Ainda, na abertura o Prefeito Bruno Neto destacou a importância do
esporte para os angicalenses e desejou boa sorte aos competidores. O
evento de abertura foi marcado ainda por premiações.

A parceria prevê a implantação de 1.105 pontos deA parceria prevê a implantação de 1.105 pontos de
iluminação pública em toda cidade.iluminação pública em toda cidade.

EQUIPE REALIZANDO A TROCA DE LÂMPADAS

Prefeitura e Secretaria promovemPrefeitura e Secretaria promovem
viagem aos idosos do Projeto Nova Idadeviagem aos idosos do Projeto Nova Idade

  Com o objetivo de promover a socialização, bem-
estar e qualidade de vida dos idosos, a Prefeitura
Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde
promoveu o Projeto Nova Idade – Saúde em
Movimento, neste fim de semana, na Praia de Atalaia,
em Luís Correia PI. Os idosos participaram de vários
momentos de lazer e muita diversão.

RAPIDINHAS DA PREFS ANGICAL
COMEÇOU AS OBRAS DA PRAÇA DA SANTA NO
BAIRRO MONTEVIDÉU

MAIS UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA É FORMADO
EM ANGICAL PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMITÊ REALIZA REUNIÕES INTERSETORIAIS PARA
ELABORAR PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO


