Combate ao ‘Aedes’ mobiliza
67 mil militares
O recorde de envolvimento de militares nessas ações é de 2011,
quando 11,8 mil foram acionados
O ano de 2016 representou um recorde de mobilização de
militares nas chamadas ações subsidiárias. Essas atuações
consistem em apoio a eventos comunitários, ações cívicosociais e campanhas de saúde pública. No ano passado, em meio
ao aumento de casos de doenças transmitidas pelo mosquito, a
mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti fez com que
fossem às ruas 67,6 mil militares do Exército.
O mutirão ocorreu com objetivo de identificar e extinguir
focos do inseto em diversas cidades. Os homens de farda já
participaram de outras iniciativas municipais com o mesmo
objetivo, como em janeiro de 2016 em São Paulo.
O recorde anterior de envolvimento de militares nessas ações
havia sido em 2011, quando 11,8 mil foram acionados.
A quantidade de operações desenvolvidas no ano passado também
foi a mais alta dos últimos dez anos: 27. No ano em que menos
participou dessas atividades, o Exército desenvolver 14
operações, em 2006.
Em dez anos, foram desenvolvidas 245 operações, com emprego de
132 mil pessoas. As naturezas das atuações aqui também são
diversas, indo desde escavação de poços e distribuição de água
no interior de Estados do Nordeste a apoio a comunidades
indígenas da região amazônica por intermédio dos pelotões
especiais de fronteira.
Entre as ações subsidiárias desenvolvidas pelo Exército ainda
está a execução de obras de engenharia em diversas regiões do
País, como parte dos esforços do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC). As informações são do jornal O Estado de S.
Paulo.
Fonte: Notícias ao minuto.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
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