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Dia da Saúde é celebrado em momento
que o mundo enfrenta o coronavírus
BRK Ambiental utiliza a data,
celebrada na terça-feira (07/04), para
ressaltar o papel do Saneamento
na prevenção às doenças
Da Redação | SUMARÉ
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

Poucas vezes na História o
mundo discutiu tanto sobre
saúde como neste momento em
que a pandemia da Covid-19 desaﬁa cientistas, pesquisadores,
instituições de saúde, governantes, empresários e a sociedade como um todo. Na última
terça-feira, 07 de abril, data em
que foi celebrado o Dia Mundial
da Saúde, a BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto de Sumaré,
chamou a atenção para o papel
essencial do Saneamento Básico nesse contexto, contribuindo para prevenir doenças e promover a saúde e a qualidade de
vida da população.
Saneamento Básico é o termo que denomina um conjunto de serviços essenciais para o
bem-estar e a saúde da população. No Brasil, o Saneamento é
um direito previsto por lei, embora para muitos brasileiros es-

sa ainda seja uma realidade distante. Dados do SNIS (Sistema
Nacional de Informação sobre
Saneamento) de 2017 mostram
que cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água
tratada, quase 100 milhões não
são contemplados com coleta
dos esgotos e apenas 45% dos
esgotos são tratados.
O risco à saúde pública pela
falta de Saneamento é considerado pela própria FNS (Fundação Nacional de Saúde), que
aﬁrma que essa ameaça pode
ser minimizada ou eliminada
com o uso apropriado de serviços de Saneamento. Para a
Fundação, “utilização de água
potável é vista como o fornecimento de alimento seguro à
população, enquanto o sistema de esgoto promove a interrupção da cadeia de contaminação humana”.
Para o diretor da BRK Ambiental em Sumaré, Fernando Mangabeira, “o momento é
bastante oportuno para se fa-
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Entre investimentos da concessionária, está a modernização da ETA 2

lar do papel do Saneamento”. “O
Saneamento Básico promove a
preservação do meio ambiente,
por exemplo, no destino adequado dos resíduos, bem como na coleta seletiva, no abastecimento e no tratamento da
água e na manutenção dos sistemas de esgotos. Esses fatores
são de suma importância para
a prevenção de diversas doen-

ças infecciosas, parasitárias e
para o controle de vários vetores de doenças transmissíveis”,
ressalta.
No caso do combate à Covid-19, Mangabeira lembra que
entre as medidas de prevenção
da disseminação do vírus entre as pessoas estão a higienização das mãos com água e sabão (ou uso do álcool a 70%) e a

limpeza dos ambientes possivelmente contaminados (ambientes domésticos e públicos).
“Para a realização eﬁcaz destas
medidas de higiene e prevenção tão difundidas pelos órgãos
de saúde, além da promoção da
educação sanitária, são primordiais o acesso a água potável e
um sistema de esgoto eﬁciente”, destaca.

IMPACTOS

Segundo dados levantados
pelo Instituto Trata Brasil, a
partir de registros de internação da base de dados do Ministério da Saúde no ano de 2017,
uma média de 108 pessoas chega a ser internada por dia na Região Sudeste do país com doenças associadas à falta de Saneamento. O custo dessas internações para o Sudeste gira em torno de R$ 19 milhões por ano. Informações da OMS, por sua vez,
destacam que cada dólar investido em Saneamento equivale a
uma economia de 4,3 dólares no
Sistema de Saúde.
“Normalmente, os grupos
mais afetados pela falta de Saneamento são as mulheres, as
crianças e os idosos moradores de locais mais pobres, por
isso a universalização do Saneamento é uma necessidade
tão fundamental. Além de repercutir diretamente na saúde, a falta do Saneamento reﬂete na produtividade, no desempenho escolar, no comprometimento da renda das famílias,
na poluição dos ambientes, entre outros fatores, que devem
ser considerados quando falamos sobre o tema”, explica Fernando Mangabeira, diretor da
BRK Ambiental.

BRK investe em melhorias nas redes de Água e Esgoto
Desde que a BRK Ambiental
assumiu a concessão dos serviços de Água e Esgoto de Sumaré, “muito já se avançou no Saneamento da cidade”, garante
a empresa. Com relação ao sistema de distribuição de água,
a concessionária tem realizado novas redes e a substituição das existentes deterioradas, além de outras ações para permitir a redução do índice

de perdas, que tem como meta
atingir 30% até 2021. Desde que
assumiu a concessão, já foi possível reduzir o índice de perdas
de 60% para 38,3%.
Outras duas obras importantes estão em andamento e irão
beneﬁciar 70% da população da
cidade. São as obras de ampliação e modernização da Captação do Rio Atibaia e da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2,

localizada no Parque Itália.
Com essas intervenções já
foi possível ampliar a capacidade de captação e de tratamento
de 600 l/s (litros por segundo)
para 750 l/s, um incremento de
150 l/s. “Trata-se de um aumento de 25% da vazão que, além de
garantir segurança operacional, possibilita o crescimento
sustentável da cidade e segurança hídrica, uma vez que é

possível abastecer mais cerca
de 50 mil pessoas com essa nova vazão”, apontou a BRK.
Além disso, no ano passado, a concessionária colocou
em operação a nova adutora de
água bruta que é responsável
por levar água da Captação do
Marcelo até a ETA 1, localizada
na Vila Menuzzo. E também a
Adutora do Picerno, que é responsável por levar água tratada

da ETA 1 até o Centro de Reservação Carlota. No total, 115 mil
pessoas de 68 bairros foram beneficiadas por essas duas novas adutoras já em operação.
“O Saneamento Básico é considerado um aliado na luta contra a Covid-19, sendo a água fundamental para contribuir com
os cuidados intensos de higiene pessoal e limpeza que a pandemia exige. Nosso papel, em

Sumaré, é assegurar a chegada
de água tratada nas torneiras
da população. Por esta razão,
nossos serviços são classiﬁcados como essenciais e nossas
equipes continuam em campo
trabalhando, com cada funcionário adotando todas as medidas recomendadas para a proteção da saúde, sua e dos nossos clientes”, ﬁnaliza Fernando
| Da Redação
Mangabeira.

mais relevantes para o município, durante e depois da transmissão, em atenção ao artigo
48 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece quais serão as
metas e prioridades para o ano
seguinte. Para isso, ﬁxa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça
regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas
com pessoal; regulamenta as
transferências a entes públicos
e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades para
os financiamentos pelos bancos públicos.
Ontem, a Secretaria de Finanças e Planejamento dispo-

nibilizou o conteúdo que será
apresentado no próximo dia 13.
O documento está dividido em
23 slides em formato PDF e pode ser acessado a partir da página oficial da Prefeitura na
internet (www.novaodessa.
sp.gov.br).
Para consultar e baixar o
conteúdo, basta o contribuinte acessar o site e clicar em “Audiência Pública LDO 2021” (no
menu do lado direito da página) ou no link http://www.novaodessa.sp.gov.br/App_Arquivos\Financas/Apresenta_Audiência_LDO_2021.pdf. A apresentação traz informações detalhadas sobre o que é a LDO e
sua importância para fixação
das despesas e estimativa das
receitas do município para o
próximo ano.

PARTICIPAÇÃO

Audiência da
elaboração da LDO
de Nova Odessa é
adiada para o dia 13
Da Redação | NOVA ODESSA
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

A Prefeitura de Nova Odessa,
por meio da Secretaria de Finanças e Planejamento, adiou para
o próximo dia 13 de abril, às 14h,
a audiência pública online para
elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2021. A
reunião seria transmitida ao vi-

vo na sexta-feira (03/04), na página oﬁcial do Poder Executivo
no Facebook (facebook.com/
PrefeituradeNovaOdessa), mas
teve de ser cancelada por conta
de problemas técnicos.
Em razão da pandemia do
novo coronavírus e considerando decretos estadual e municipal, que proíbem a realização de eventos com aglomera-

DIVULGAÇÃO

Encontro para participação popular será online

ção de pessoas, a audiência será feita com a presença de técnicos e sem a participação físi-

EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2020
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS
BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – ARES-PCJ,
Considerando que no dia 06 de março de 2020 foi entregue o ofício nº
359/2020, notificando o município de Sumaré para se manifestar, no prazo de
15 dias, a respeito da criação do Conselho de Regulação e Controle Social.
Considerando ainda que o prazo expirou sem qualquer manifestação do município.
Para validar o processo de participação social, comunica que está realizando
CONSULTA PÚBLICA, objetivando substituir a reunião do Conselho Municipal
de Controle e Regulação do município de Sumaré, nos termos do § 6º, do artigo 2º, da Resolução nº 01/2011.
Os interessados poderão consultar os conteúdos referentes à consulta no site da Agência Reguladora PCJ (http://www.arespcj.com.br/arquivos/34/audiencia-publica.aspx).
As sugestões, opiniões ou críticas, deverão ser dirigidas à Diretoria Geral da
ARES-PCJ de 13 de abril de 2020 até 27 de abril de 2020, pela internet, devidamente identificado com indicação de alterações e as devidas justificativas, conforme estabelece o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução ARES-PCJ nº 01/2011.
O e-mail para apresentar manifestações é: consultapublica@arespcj.com.br.
As mensagens devem conter o título CONSULTA PÚBLICA 01/2020.

ca do público, que poderá enviar suas dúvidas e opinar sobre as prioridades que julgar

CORONAVÍRUS

Hortolândia cria serviço de
atendimento psicológico de
população em isolamento
Da Redação | HORTOLÂNDIA
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

Não tem sido fácil ficar em
casa por causa do Coronavírus.
Para quem está com diﬁculdades emocionais em suportar o
isolamento social, a Prefeitura
de Hortolândia passará a oferecer, em breve, um serviço de
atendimento psicológico gratuito por telefone para a população. O atendimento será feito
pelos números (19) 99684-9605
e (19) 99782-4306, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 19h, pela

equipe de psicólogos da Secretaria de Saúde.
O objetivo da ação, de acordo com a secretária de Saúde,
Mary Guiomar Almeida Rocha,
é acolher as questões emocionais que afligem a população,
durante este período de recolhimento forçado por causa
da pandemia. “Temos percebido que muitas pessoas estão
com diﬁculdades em lidar, sob
o ponto de vista psicológico,
com a questão do isolamento,
de não poder sair, encontrar famílias, parentes e amigos, fazer

um passeio, entre outras atividades sociais. É por este motivo que vamos oferecer este serviço de atendimento com o intuito de dar apoio psicológico
para que as pessoas consigam
aguentar o isolamento social
com um pouco mais de tranquilidade”, enfatiza Mary.
SERVIÇO

Atendimento Psicológico Gratuito –
Secretaria de Saúde da Prefeitura
de Hortolândia
Dia: segunda a sexta-feira
Horário: das 7h às 19h
Contato: (19) 99684-9605 e
(19) 99782-4306

