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Marinha do Brasil apoia Ação Cívico-Social
em Ladário (MS)

Dentista da Marinha do Brasil ensina à criança a forma correta de escovar
os dentes

para a prevenção de cáries

Neste domingo, 26 de julho, a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e
Força  Aérea  Brasileira  realizaram  Ação  Cívico-Social  (ACISO)  no
hospital Bom Pastor, em Ladário-MS. As atividades foram das 8h às
16h, e tiveram o propósito de apoiar a população carente de Ladário
e Corumbá com atendimento de apoio à saúde, cidadania e atividades
diversas.

Foram realizados  122  atendimentos  pediátricos,  199  atendimentos
clínicos, 346 atendimentos odontológicos, distribuídos medicamentos
para  252  receitas,  20  vacinações,  39  cadastramentos  no  Bolsa
Família, 106 cadastramentos no cartão do Sistema Único de Saúde
(SUS), e 453 cortes de cabelos.

Lista dos serviços que foram oferecidos à população:
- Atendimento médico;



- Atendimento odontológico;
- Serviço de corte de cabelo;
- Informações sobre alistamento militar e serviço militar obrigatório;
-  Informações  sobre  concursos  e  formas  de  ingresso  nas  Forças
Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea);
- Brincadeiras infantis;
- Distribuição de lanches;
- Cadastros nos programas sociais  (ex.:  Bolsa família  e cartão do
SUS);
-  Orientações  sobre  prevenção  de  Doenças  Sexualmente
Transmissíveis;
- Distribuição de preservativos; e
-  Orientações  sobre  prevenção  e  combate  da  violência  contra  a
mulher.

Atualização das estatísticas da operação Ágata 9
A ACISO fez parte das ações da Operação Ágata 9, iniciada em 22 de
julho,  e  que  tem  o  propósito  de  incrementar  a  segurança  das
fronteiras secas, e impedir crimes internacionais como o contrabando
de armas e drogas.

Os  números  da  Marinha  do  Brasil,  até  26  de  julho:  Foram
inspecionadas 601 embarcações, das quais 96 foram notificadas por
irregularidades,  e  08 foram apreendidas.  Na Assistência Hospitalar
em  Porto  Murtinho  (MS),  já  foram  realizados  204  atendimentos
médicos, 100 odontológicos e foram distribuídos 4.415 medicamentos
à população.


