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outros destaques

Sistema prisional é mais cruel
com as mulheres

A lição das faltas premiadas

Unibanco abre dez vagas de
trainee

Academia popular leva saúde à
população

Romance do século XIX indicava
mazelas atuais

Sesta reduz em 64% problemas
cardíacos

Negras e adolescentes 
peregrinam para dar à luz

Reino Unido é pior país rico para
crianças, diz Unicef

Escolas com patrocínio privado

SP vai liberar recursos para 
universidades

Especialização em gestão pública
na USP

Jovem Cientista amplia
concessão de bolsas

Latino-americanos estão mais
voltados ao bem-estar

Crianças de São Luís terão tratamento
odontológico gratuito

Crianças e adolescentes dos bairros Sá Viana e Jambeiro, em São Luís,
poderão contar, a partir de fevereiro, com um posto de atendimento
odontológico permanente, que será instalado na União de Mora-dores do Sá
Viana.

A iniciativa faz parte do projeto Boca Bacana, promovido pela Organização
Não-Governamental internacional Solidariedade Odontológica no Mundo
(SOM), em parceria com outras instituições internacionais e locais.

A sala onde serão realizados os atendimentos já está em fase final de
construção, ao lado da união de moradores do bairro. No consultório, dois
dentistas e estagiários das faculdades de Odontologia da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) e do Uniceuma atenderão diariamente as
crianças. De acordo com o dentista Ivano Maraschio, coordenador do "Boca
Bacana", o Sesc-Saúde será responsável pela marcação das consultas e o
cadastramento das crianças, serviço que também começará a ser realizado
em fevereiro. 

O presidente da União dos Moradores do Sá Viana, Ronald Cutrim, informa
que o projeto será permanente e tem como objetivo atender mais de 7.500
crianças e adolescentes, na faixa etária de 4 a 18 anos. (O Estado do
Maranhão, p.02, 11/01)

(Matraca) 

leia também
- Menina de 4 anos é presa em Minas
- Tamiflu infantil chega ao País em maio 
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