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A importância do saneamento
básico durante a pandemia
Eliane Aparecida Justino (FENG)

No Brasil, saneamento básico, constituído
pelo conjunto dos serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais, é um direito
assegurado pela Constituição e definido pela
Lei nº. 11.445/2007, tendo como principal
objetivo prevenir doenças. Porém, dados ano
base 2018, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), mostraram
que no país, 16,38% da população brasileira
não tem acesso ao abastecimento de água e
46,85% não dispõem da cobertura da coleta
de esgoto. Além disso, apenas 38% do volume de esgoto gerado é tratado.
A necessidade de investimentos no setor de
saneamento é mais evidente durante a Pandemia de COVID-19. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) ressalta que umas das medidas mais eficaz para evitar a transmissão da
COVID-19 é lavar as mãos com frequência,
usando água e sabão. Maiores cuidados com
a higiene pessoal e nos locais, também, são
recomendados. Estas práticas simples são
difíceis para muitos brasileiros, já que 34
milhões não têm acesso ao abastecimento de
água e 18 milhões, mesmo ligados as redes
de abastecimento, não recebem água todos os
dias.
Apesar de nenhum caso comprovado da
transmissão de COVID-19 por meio de esgoto e água não tratados, José Irivaldo Alves
Oliveira Silva, Professor da Universidade
Federal de Campina Grande, relata no Portal
Tratamento
de
Água,
(https://
www.tratamentodeagua.com.br/covid-19limite-saneamento/), que trabalhos recentes,

publicados na revista científica Lancet
Gastroenterol
Hepatol
(vol.
5
abril/2020), mostraram que pacientes
com a COVID-19 apresentaram em
suas fezes o RNA SARS-CoV-2. Este
permanece ativo no trato gastrointestinal, mesmo após as amostras do trato
respiratório dos pacientes serem negativas, indicando a replicação e possível
capacidade de transmissão via fecooral.
A Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) estima que por conta
das medidas de quarentena, isolamento
e distanciamento social decorrente da
Pandemia de COVID-19 ocorrerão
aumentos relevantes na quantidade
gerada de resíduos sólidos domiciliares
(15-25%) e resíduos hospitalares (10 a
20 vezes). Esta situação extraordinária
certamente demandará rearranjos das
soluções logísticas e operacionais, no
entanto o manuseio dos resíduos sólidos não exigirá medidas adicionais,
pois historicamente tais atividades não
constituem um canal de transmissão de
doenças.
Nesse sentido, a ABRELPE desenvolveu um documento apresentado em
http://abrelpe.org.br/abrelpe-nocombate-a-covid-19/, em que recomenda adotar uma combinação de ações
conforme os padrões e protocolos já
existentes e em uso, com reforço em
aspectos necessários para combater a
Pandemia de COVID-19.
A ineficiência e ausência do sistema
de drenagem de águas pluviais potencializam as consequências das falhas dos
outros setores de saneamento, visto que
a água de chuva transporta resíduos
sólidos e líquidos fazendo com que os
contaminantes alcancem áreas maiores.

Como Higienizar sua
Máscara de Tecido
Texto da ASCOM (Governo Federal)

A máscara é um dos itens indispensáveis nas medidas de prevenção do
contágio pelo coronavírus. Por isso, as
de tecido tem virado opção para muita
gente!
O Ministério da Saúde incentiva a
confecção e o uso das máscaras caseiras, mas alerta sobre a necessidade de
saber usá-las e higienizá-las corretamente:
• Ela é de uso pessoal e não pode ser
compartilhada com ninguém;
• Enquanto estiver utilizando, evite
tocar na máscara;
• Use-a sempre que precisar sair de
casa. Leve uma de reserva e uma sacola
para guardar a máscara suja, quando
precisar trocar;

• Ao chegar em casa, lave as mãos com
água e sabão, secando-as bem, antes de
retirar a máscara;
• Para limpar: faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e
água sanitária por 30 minutos. A diluição é de 10 mL de água sanitária para
500 mL de água potável;
• Após o tempo do molho, enxague em
água corrente e lave com água e sabão;
• Quando a máscara estiver seca, passe
o ferro quente e acondicione-a em saco
plástico;

• Troque a máscara sempre que apresentar sujeira ou umidade;
• A máscara deve ser descartada aos
sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida, e substituída.

Cuide bem dela!
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E aí... O que fazer?
Karine Canuto Martins (FENG)
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A vida dos nossos melhores amigos na pandemia – Parte 1
Ana Larissa Dal Piva Argenta (FENG)

Como diz o ditado “O cão é o melhor
amigo do homem”. E como não seria?
Eles são leais, amáveis (mesmo que ao
seu modo!), incondicionais... Eu diria
que são a companhia mais acertada neste
momento que estamos vivenciando, de
distanciamento social.
Mas sempre me pergunto, “se eles são
tudo isso, qual é o motivo de índices tão
altos de abandono?”. E, infelizmente,
neste período de pandemia não tem sido
diferente. Existem relatos acerca do aumento no número de animais abandonados em algumas localidades.
Em Catalão, de acordo com Roberta
Araújo de Jesus, protetora e voluntária
em um abrigo de cães da cidade, não se
tem percebido uma crescente que destoe

do que normalmente se observa; mas ela
ressalta que os índices têm aumentado
constantemente.
Dentre as causas apontadas para o
maior número de animais abandonados
durante a pandemia estão a falta de informação e a crença em informações
falsas. Entretanto, especialistas alertam
que animais soltos na rua, sem os devidos cuidados, podem aumentar o número de acidentes no trânsito e a ocorrência
de doenças e zoonoses, como raiva e
leishmaniose.
Além disso, fique ligado, “Praticar ato
de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais [...]”, é crime, e implica em
“detenção, de três meses a um ano, e
multa”, segundo a Lei n° 9.605/1998.

Mural

Com certeza esse ano você comemorará o
dia dos namorados de uma maneira bem diferente! Abaixo algumas dicas para essa noite:
antes e durante o jantar escolha uma playlist
da sua preferência. Sugestão: No Spotify tem
a playlist “Dia dos namorados by CocaCola”;
Após o jantar que tal assistir a um bom filme ou uma série romântica? Sugestões:
- Filme: Diário de uma paixão (2004) - é a
história de dois jovens enamorados que em
1940 se conhecem num parque de diversões.
Eles foram separados pelos pais dela, que
nunca aprovaram o namoro. Noah (Ryan
Gosling) e Alie (Rachel McAdams) ficaram 7
anos sem contato. Mesmo noivando com um
oficial, o destino a fez reencontrar com Noah
que precisou escolher entre o noivo e seu
primeiro amor;
- Série: Modern Love (2019): é uma série
americana que conta histórias reais, baseada
em uma coluna famosa do jornal New York
Times de mesmo nome, que exploram não só
o amor em suas múltiplas formas - romântica,
sexual, familiar, platônica -, mas também
outros sentimentos comuns à experiência
humana, como perda e redenção.
Fica a dica!

Lives do final de semana
Antover Panazzolo Sarmento (FENG)

Dia dos namorados, final de semana esta aí,
quer curtir alguma live, confira abaixo a programação para o final de semana:
Dia 12/06
19 h - Nando Reis
19 h - Daniel e Roupa Nova
19 h - Eduardo Costa
21 h 30 min - Lulu Santos
21 h 30 min - Bruno e Marrone
Dia 13/06
17 h - Fafá de Belém
20 h - Paulo Ricardo
22 h 30 min - Luan Santana

Dia 14/06
14 h - Sorriso Maroto
16 h - Falamansa
17 h - Live das Patroas (Marília Mendonça,
Maiara e Maraisa)
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