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Um dos problemas mais constantes em nosso país é a dificuldade na oferta de um serviço de saneamento básico
eficaz, principalmente quando se trata das regiões mais pobres. Apesar de ser garantido por lei, é possível ver com
frequência problemas relativos a esse tema. Dessa forma, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos
seus conhecimentos sobre o tema “SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL”, produza:
a) uma NARRATIVA que retrate algum episódio envolvendo dificuldades relativas à falta de saneamento básico,
enfrentadas pelos moradores, e a superação após uma situação conflituosa.
b) uma carta, em forma de ABAIXO-ASSINADO, endereçada à Prefeitura da sua cidade, mostrando a reivindicação
de moradores com relação aos problemas enfrentados em virtude da falta de saneamento básico. Aponte soluções.
c) um texto, em forma de descrição, para mostrar uma cidade onde os serviços de esgoto são proporcionados à
população com qualidade.
Texto 01
O QUE É SANEAMENTO BÁSICO?
Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a
finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do
indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela
Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações
operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de
resíduos sólidos e de águas pluviais. Embora atualmente se use no Brasil o conceito de Saneamento Ambiental como
sendo os 4 serviços citados acima, o mais comum é o saneamento seja visto como sendo os serviços de acesso à água
potável, à coleta e ao tratamento dos esgotos.
Fonte: http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/o-que-e-saneamento Acesso em setembro/2019.
Texto 2

Fonte: https://aosfatos.org/noticias/o-saneamento-basico-no-brasil-em-6-graficos/ Acesso em setembro/2019.

Texto 3

Fonte: https://www.pinterest.com/pin/470063279842121676/ Acesso em setembro/2019.
Texto 04
[...]
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o principal objetivo do saneamento é a promoção da saúde do
homem, visto que muitas doenças podem proliferar devido a ausências desse serviço.
Má qualidade da água, destino inadequado do lixo, má deposição de dejetos e ambientes poluídos são decorrências
da falta de saneamento e fatores cruciais para proliferação de doenças.
De acordo com o Instituto Trata Brasil, além dos altos riscos envolvidos, este cenário representa elevados gastos em
saúde pública: em 2011, os gastos com internações por diarreia no Brasil chegou a R$140 milhões. A diarreia,
segundo a Unicef, é a segunda maior causa de mortes em crianças abaixo de cinco anos de idade.
[...]
Fonte: https://www.eosconsultores.com.br/5-consequencias-da-falta-de-saneamento-basico/ (Adaptado) Acesso em
setembro/2019.

