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A Prefeitura Municipal de Angical agora disponibiliza
médico cardiologista na Secretaria Municipal de
Saúde. O Atendimento já está acontecendo de 15
em 15 dias, às terças-feiras, na sede da secretaria,
pela manhã, da 8h às 12h, e a tarde, das 14h às 16h.
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Prefeitura e Assistência SocialPrefeitura e Assistência Social
realizam entregas de enxovaisrealizam entregas de enxovais
pelo projeto "um novo nascer"pelo projeto "um novo nascer"

Prefeito Bruno Neto 
Vice - Prefeito Hélder Jordão

Alegria e muita diversão marcam FestaAlegria e muita diversão marcam Festa
das Crianças, em Angical PIdas Crianças, em Angical PI
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PMA

Com mais de mil crianças, a Prefeitura Municipal de Angical,
administração do Prefeito Bruno Neto, realizou na última terça-feira
(18/10), no Estádio Municipal “Poeirão”, uma grande festa em alusão ao
dia da criança, celebrado em 12 de outubro. A programação contou
com show infantil e muitas brincadeiras.

A festa das crianças foi um evento único na gestão do Prefeito Bruno
Neto, proporcionando às crianças e famílias um momento de lazer
especial no Poeirão.

O evento reuniu crianças de todas as idades, com brinquedos, pinturas
de rosto e show com os palhações Bolin e Bolão. Além disso, a
organização da festa distribuiu mais de mil senhas para lanches -
pipoca, algodão-doce, cachorro - quente e mais de mil sacolas de
doces.

O evento foi promovido pela administração
municipal.

ANIMAÇÃO GARANTIDA COM OS PALHAÇOS BOLIM E BOLÃO

PREFEITURA DE ANGICAL REALIZA ENTREGA DE
KITS DE HIGIENE NA COMUNIDADE TANQUES

Ao longo deste ano a Prefeitura de Angical e a
Secretaria da Assistência Social, através do
Programa Criança Feliz, já realizou a entrega de
dezenas de enxovais. As gestantes inseridas no
Programa recebem ao longo de um determinado
período visitas domiciliares e realizam atividades
junto a um visitador do Criança Feliz.

O evento reuniu crianças de todas as idades, com brinquedos, pinturas
de rosto e show com os palhações Bolin e Bolão. Além disso, a
organização da festa distribuiu mais de mil senhas para lanches -
pipoca, algodão-doce, cachorro - quente e mais de mil sacolas de
doces.

“É gratificante realizar um evento como este para
nossas crianças. É o primeiro ano que estamos
comemorando a festa das crianças em nossa cidade, e
com certeza, os próximos eventos serão ainda
melhores," afirma o Prefeito Bruno Neto

#PPP INFRAESTRUTURA FINALIZA SEGUNDA
ETAPA DA TROCA DE LÂMPADAS COMUNS

PROGRAMA GARANTIA SAFRA RECEBE
INSCRIÇÕES ATÉ 21 DE NOVEMBRI

UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEGUE MODELO
DE ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

OBRAS DA PRAÇA PÚBLICA DO MONTEVIDÉU
E UNIDADE MISTA SEGUEM A TODO VAPOR

Acompanhe nossas redes sociais!


