
RODA DE CONVERSA COM A COMUNIDADERODA DE CONVERSA COM A COMUNIDADE
Assistência Social promove primeira roda de
conversa no bairro Luís Alves
Em alusão ao Fevereiro Vermelho, a Secretaria de Assistência Social
realizou ontem,(17/2), uma roda de conversa sobre a Prevenção e
Combate ao Uso de Álcool e Drogas, no bairro Luís Alves.

Gestão unida discutindo sobre o
combate e prevenção às drogas

  O bate-papo teve como
objetivo conscientizar a
população sobre os
problemas que causam o
álcool e as drogas na
sociedade.

       Dessa forma, a troca de
informações e conhecimento
ainda é um meio eficaz para
evitar o uso de substâncias
que causam dependência.

    O prefeito Bruno Neto, a
secretária da assistência social,
Rosalina Freitas e os coordenadores
dos Creas, Amélia Loiola, Cras,
Anailsa Monteiro, psicólogos,
assistentes sociais, policiais
militares, os conselheiros tutelares e
a turma dos jovens em ação tiveram
participação importante na roda de
conversa.

"A nossa gestão tem feito um trabalho
itinerante em todas as comunidades, seja
em reuniões, debates e rodas de
conversas para ouvir a população e
ajudar da melhor forma possível. E hoje,
mais uma vez estamos aqui para apontar
alternativas e prevenir o uso das drogas
em nossa cidade," afirma o prefeito
municipal Bruno Neto.

NOTAS RÁPIDASNOTAS RÁPIDAS

Prefeitura vacina mais de 500 pessoas
Infraestrutura realiza recuperação de 
estradas vicinais: Bela Vista, Mucambo 
e Retiro
Projeto de recuperação de áreas
degradadas começou em vários locais
de Angical
Prefeitura e SDR realizam distribuição
de 12 mil mudas frutíferas e
ornamentais
Prefeito Bruno Neto participa de
reunião para regularizar imóveis, em
Angical, com parceria do Governo do
Estado do PI
Retorno presencial das aulas da rede
municipal de ensino
Início da Campanha IPVA em Angical
PI - tranfira seu veículo para nossa
cidade
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