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É sério o risco de pandemia de infecções pelo vírus
da zika, em que pesem todas as incógnitas científicas
sobre a doença e seu papel nos casos de microcefalia.
Escaldada pelas críticas à ação tardia no caso ebola, a
Organização Mundial da Saúde anunciou um plano
de US$ 56 milhões (R$ 227 milhões) para apoiar
ações em escala global.

Por ser um dos países mais afetados pelo surto, o
Brasil estará entre os destinos preferenciais das verbas. Em boa hora:
levantamento publicado por esta Folha revelou que, em decorrência do
impacto da recessão econômica sobre as receitas tributárias, as verbas

 

     

    

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Governo corta R$ 23,4 bilhões no Orçamento e vê retração maior do PIB

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

dia - trovoadas 30ºC SÃO PAULO

opinião

siga a folha

 



Compartilhar
t g+ li 67 Mais opções

COMPARTILHE ESTE LINK

Compartilhar
t g+ li 67

http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fopiniao%2F2016%2F02%2F1740947-e-o-saneamento.shtml
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fopiniao%2F2016%2F02%2F1740947-e-o-saneamento.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://click.uol.com.br/?rf=home-banner-experimente%20a%20assinatura%20da%20folha%20digital&u=http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/default.asp?cod_Cript=6402310375431626
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/poder/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/poder/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/?cmpid=menutopo
http://f5.folha.uol.com.br/?cmpid=menutopo
http://f5.folha.uol.com.br/?cmpid=menutopo
http://classificados1.folha.com.br/?cmpid=menutopo
http://classificados1.folha.com.br/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/ultimas-noticias/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://facebook.com/folhadesp
http://twitter.com/folha
https://plus.google.com/u/0/+folha/
http://www.linkedin.com/company/folha-de-s.paulo
http://pinterest.com/folhadespaulo/
http://folhadespaulo.tumblr.com/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/740140-confira-lista-de-feeds-do-site-da-folha.shtml
http://mais.uol.com.br/folha
http://www.youtube.com/user/Folha
http://www1.folha.uol.com.br/apps/
http://livraria.folha.com.br/lista/especial-companhia-das-letras/f2145935?tracking_number=711
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1741101-governo-corta-r-234-bilhoes-no-orcamento-e-ve-retracao-maior-do-pib.shtml
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTEtihk3HVvHWBM6ExgTs_7CABYvCrYAIq7yr7ugB5P_1mY0BEAEgnNzXJGDN8O6ArAOgAfPcgucDyAECqQJ44Tx3WpSQPuACAKgDAcgDmQSqBNABT9DhDnD2dG3s6_j872g8YZIF-jKEHxAGSlV9GyIMHEmfIflFwzlGpgL7ZJ1TXq5kP_8i_qL0_kWm96TkZ8C--OncnPrX2OwEIphOnE2Z73fOH3oQFrTeh8IL5CtJEmUrn5mrosvpwicaIuQELX7Shv52kzalklgbfArQlcDVs45Z9P6bFvwl30BRiGk9GzddTolSrByqaLBdtMA0rMszr5NWtY_yjJ6WLCAXjXUJaMf-cc7WuYQCb9qZ8SB9dzjk9FL4bH6ds9qnTnjnwU8FjuAEAYgGAaAGAoAH9aL9GKgHpr4b2AcB2BMM&num=1&cid=5GgVdFSMveyUbWTNXzofaGZ-&sig=AOD64_1Hc-j5qSN6u8HGzfHswLg4nzTm0A&client=ca-pub-6631622247727367&adurl=http://www.lojaoz.com.br/parceiros/adwrmkt15
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BrF-Jhk3HVrLMNoqVxAS2sZOIDf79mJcIAAAAEAEgADgAWK7Wn4bLAmDN8O6ArAOCARdjYS1wdWItMTAyNzAyODI1MjYxNzM4NrIBFXd3dzEuZm9saGEudW9sLmNvbS5icroBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBSWh0dHA6Ly93d3cxLmZvbGhhLnVvbC5jb20uYnIvb3Bpbmlhby8yMDE2LzAyLzE3NDA5NDctZS1vLXNhbmVhbWVudG8uc2h0bWypAtKXlV6Zh5A-wAIC4AIA6gITLzg4MDQvZm9saGEvb3Bpbmlhb_gCgtIekAOcBJgD2ASoAwHIA5kE0ASQTuAEAdIFBRDm5IRZkAYBoAYU2AcB4AcP&num=0&cid=5GiHG2pVhUlQRgITY22XEAhX&sig=AOD64_1gEtJLyCUGaZ837H1YFlYfiDhqqg&client=ca-pub-1027028252617386&adurl=http://www1.folha.uol.com.br/especial/2015/top-of-mind/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvO7a6knbXwfiJ-ZzWFOq-ntUQIo2xDY3cXiNYg2qbdPUBsSWELxuyevDuxVjyWp3POR2CPr5chlTRh7qBZ5Ak5V1VddwO52bd_Z2MjoI97nDY3DANsbnFbm-yzBwgXHdd_1YY&sig=Cg0ArKJSzEJ5qaBvLyZYEAE&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBBlISiU3HVrjRB4eaxASX9rvYC_b-ntYIAAAAEAEgADgAWKanqpjtAmDN8O6ArAOCARdjYS1wdWItMTAyNzAyODI1MjYxNzM4NrIBFXd3dzEuZm9saGEudW9sLmNvbS5icroBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBSWh0dHA6Ly93d3cxLmZvbGhhLnVvbC5jb20uYnIvb3Bpbmlhby8yMDE2LzAyLzE3NDA5NDctZS1vLXNhbmVhbWVudG8uc2h0bWyYAq5EqQLSl5VemYeQPsACAuACAOoCEy84ODA0L2ZvbGhhL29waW5pYW_4AoLSHpADnASYA9gEqAMB4AQB0gUGEOaX-4EBkAYBoAYW2AcA4AcP%2526num%253D0%2526cid%253D5GjLaKRaSXTAwjNmWQZV-0sm%2526sig%253DAOD64_0H1_3axKyvwMV9my6LLvcVe_e-Vw%2526client%253Dca-pub-1027028252617386%2526adurl%253Dhttp://beta.alitalia.com/br_pt/Destinations/Offers/index.html
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
javascript:;
javascript:;


editorial: É o saneamento - 19/02/2016 - Opinião - Folha de S.Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/02/1740947-e-o-saneamento.shtml[19/02/2016 14:06:10]

Dilmês: O Idioma da
Mulher Sapiens

Celso Arnaldo Araujo

Comprar

A Origem do Estado
Islâmico

Patrick Cockburn

Comprar

governamentais destinadas à vigilância epidemiológica encolheram.

Na União, a queda foi de 9,2% em 2015, para 4,6 bilhões gastos no controle e
na prevenção de doenças que não se limitam às que ora encabeçam o
noticiário. Os desembolsos para tais finalidades também caíram em pelo
menos 17 Estados e no Distrito Federal.

Ou seja, o retrocesso nas despesas ocorreu no ano em que os casos de dengue
subiram para 1,6 milhão, até meados de novembro, com 863 mortes. O salto
se deu, por óbvio, em paralelo com uma explosão na população de mosquitos
Aedes aegypti, os mesmos que transmitem o vírus da zika.

Com três viroses –dengue, zika e chikungunya– a grassar ao mesmo tempo e
com o mesmo vetor, o poder público lançou-se numa atividade frenética,
concentrada na tentativa ingrata de controlar o mosquito. Era o que lhe
restava a fazer, diante de sua secular omissão no que seria mais adequado
para erradicá-lo, a disseminação do saneamento básico.

Já se foi o tempo, informam pesquisadores, em que o A. aegypti se reproduzia
unicamente em água limpa. Com seus esgotos a céu aberto, o Brasil oferece
campo aberto para as larvas do inseto. Coleta e destinação precárias de lixo,
aliadas à necessidade de estocar água causada por falhas na distribuição,
completam o quadro insalubre.

O próprio Ministério das Cidades vem de publicar um balanço desanimador
sobre as condições sanitárias do país. Enquanto a rede de água encanada se
generalizou e alcançava 93,2% da população urbana em 2014, a de esgotos
estagnou em 57,6% (incluída a área rural, o índice se revela ainda mais
lúgubre, 49,8%).

Em 2013, a cobertura de coleta de dejetos sanitários estava em 56,3%. Vale
dizer, houve avanço de mero 1,3 ponto percentual.

Nessa toada, a universalização viria só após 2040. Até lá, o Aedes pode
confiar na ineficiência do poder público e, como ela, proliferar.

editoriais@grupofolha.com.br 
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