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Esgoto dá saúde e voto  

(Ariverson Feltrin)

Quatro crianças com idades variando entre quatro e oito anos vão no banco traseiro do carro quando uma delas tampa o 
nariz e reclama do cheiro que exala de um dos rios da região. O caçula da turma faz um comentário dentro da lógica 
infantil: "É cheiro de rio".

Apesar de avanços em obras de saneamento, no Brasil, leitos de rios e mares ainda fazem as vezes de canal de esgoto. 
Segundo a Pesquisa Trata Brasil/FGV, conduzida pelo Instituto Trata Brasil e pela Fundação Getúlio Vargas, "apenas 
metade da população brasileira conta com serviço de esgoto, e somente 1/3 do esgoto gerado no País recebe tratamento 
adequado. O que não é coletado e tratado é despejado diretamente no meio ambiente, em rios, lagos, mares e 
mananciais."

Consequências do descaso com saneamento básico são desastrosas ao meio ambiente e, claro, à saúde pública. Ainda de 
acordo com o levantamento Trata Brasil/FGV, "crianças que não têm acesso aos serviços de saneamento básico 
apresentam redução de 18% no aproveitamento escolar".

Por muitos anos obras de saneamento básico foram adiadas dentro da lógica acobertada sob cínico argumento do tipo: 
            aquilo que está sob a terra não é visível, portanto, não pode ser capitalizado politicamente.

O jogo parece estar virando. Gestores municipais não atentos para as questões de saneamento básico podem estar 
condenados ao ostracismo político. Segundo outra pesquisa do Instituto Trata Brasil, desta vez com o Ibope, 68% da 
população das maiores cidades brasileiras acredita que a responsabilidade dos serviços de saneamento básico é do 
prefeito.

O Brasil, que chora comovido milhares de cadáveres empilhados nas ruas do Haiti arrasado pelo terremoto da semana 
passada, produz silenciosamente morticínio também de grandes proporções, causado pelo descaso com o saneamento 
ambiental. Na última década, cerca de 700 mil internações hospitalares ao ano foram causadas por doenças relacionadas 
à falta ou inadequação de saneamento, revela o SUS (Sistema Único de Saúde).

E mais: cerca de 46 mil pessoas morreram de doenças infecciosas e parasitárias em 2004, o equivalente a 3.833 pessoas 
por mês, 126 por dia, informa o SIM (Sistema de Informações de Mortalidade) do Ministério da Saúde.

Pode-se argumentar que os números acima apresentados carecem de atualização diante dos investimentos em 
saneamento básico feitos ultimamente por governos na esfera municipal, estadual e federal.

A mídia está coalhada de anúncios veiculados por empresas públicas demonstrando o foco em obras de saneamento. 
Quem paga impostos, quem elege, certamente saberá avaliar e julgar se a propaganda corresponde à prática.


