Mais Saneamento, Menos Covid – convite à divulgação e mobilização

Prezados
A ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental é uma associação
com fins não econômicos, com mais de 50 anos de atuação, que reúne no seu corpo
associativo cerca de 10.000 profissionais do setor no país.
A Seção Distrito Federal (ABES DF) tem atuado no debate técnico, institucional e político,
sendo uma das mais importantes entidades da sociedade civil na defesa intransigente das
melhores condições sanitárias e ambientais para o Distrito Federal e região.
Na atual pandemia da Covid-19, estamos atuamos no acompanhamento dos serviços de
saneamento básico para prevenção a essa doença.
Saneamento básico, assentamentos precários e a Covid-19
Nos assentamentos precários (favelas, loteamentos populares, etc.) em nossos municípios
já se registra grande incidência da Covid-19. São locais com maior vulnerabilidade pelas
conhecidas condições deficitárias de saneamento, habitação, infraestrutura e doenças já
decorrentes dessa realidade. Assim, neste momento da pandemia, já temos um aumento
acelerado de casos nesses locais, o que requer enfrentamento urgente e preventivo.
Como exemplo, no Distrito Federal, com base nos dados da Secretaria de Estado de
Saúde - DF, somente no período de 30/04 a 21/05 (21 dias) houve crescimento de 657%
nos casos de Covid-19 na Região Administrativa de Planaltina e de 719,70% na RA
Ceilândia, regiões de baixa renda. A média de crescimento de casos no DF, no mesmo
período, foi de 374,11%, ou seja, a metade em relação às áreas mais pobres. Também se
verificou que as regiões de maior renda apresentaram taxas muito menores.

Proposta de ação no nível local
Diante dessa realidade, é muito importante mobilizar os setores organizados das cidades
para a urgente implementação de planos emergenciais de higiene e saneamento, além das
demais ações em Saúde já em andamento.
Como contribuição técnica, segue em anexo uma planilha sugestiva de ações e
equipamentos a serem implantados. Esses itens foram coletados em sites dos municípios,
empresas de saneamento e pesquisa de equipamentos já disponíveis no mercado, além
de sugestões de colegas sanitaristas.
A ideia é divulgar amplamente e mobilizar com urgência as comunidades, associações e
municípios com essa informação, para implementação de Plano Emergencial, com ações e
equipamentos adequados à cada realidade.
Incentivamos as associações a identificar as prioridades em ações e equipamentos, assim
como os locais estratégicos para instalação no bairro ou na comunidade. Com essa
informação organizada, será mais fácil interagir com a administração pública e pedir
providências com a urgência necessária.
Em anexo, segue o Informativo Popular "Direito à Água", já sendo divulgado pelo ONDAS
– Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. É uma importante
ferramenta, organizada em linguagem acessível à população. Mostra com clareza os
direitos e caminhos legais para reivindicações em saneamento básico e condições de
higiene no contexto da pandemia Covid-19.

Desenvolvimento do projeto
Na medida em que os projetos em cada localidade forem implementados, é importante que
as informações sejam encaminhadas à administração municipal. Assim, cada Município
poderá fazer melhor gestão, atendimento e orientação técnica para as necessidades
levantadas. Isso permitirá o aprimoramento de estratégias e aquisição de equipamentos
com menor custo e fornecimento de forma mais adequada.

Por último, reforçamos a urgência na organização das ações e equipamentos prioritários
para a higiene e prevenção à Covid-19. As entidades organizadas e municípios devem
elaborar seus projetos e implementá-los desde já, como prevenção urgente ao avanço
dessa doença em suas populações mais vulneráveis.

Um bom dia, bom trabalho e saúde a todos e todas!
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Em anexo:
- Sugestão de planilha - Ações e Equipamentos de Higiene e Saneamento em
assentamentos vulneráveis à COVID;
- Informativo Popular "Direito à Água", divulgado pelo ONDAS – Observatório Nacional
dos Direitos à Água e ao Saneamento.

Referências:
- site da ABES DF: http://www.abes-df.org.br/
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- artigo publicado recentemente sobre o tema:
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