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Poluição por ruídos pode
causar acidentes e até surdez
O ruído é um sério agente de poluição ambiental
encontrado em vários locais de trabalho. Você pode não
perceber, mas ele tem o poder de desiquilibrar o
funcionamento do organismo. Por exemplo: influi na
qualidade do sono da pessoa e, assim, aumenta o risco
de acidente no trabalho. E já está provado que é causa
de perda de audição. Até isso se verificar, vai dando
pistas disso, com sintomas que incomodam no dia a dia
do trabalhador, tanto na empresa quanto fora dela. Quer
alguns exemplos? Fique atento para zumbido, dor de
cabeça, nervosismo sem causa aparente e
funcionamento irregular do estômago, só para começar.
Lembre-se: apesar da surdez ser um mal irreversível é
muito fácil prevenir para que não aconteça. Por isso a
importância de conhecer mais sobre o tema e tomar
ciência do que você mesmo pode fazer para evitar o
problema. Então, aproveite a palestra do dia 26 de junho
e não deixe de usar os EPI que são recomendados.
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O homem moderno e
urbano depende hoje de
duas estruturas fundamentais para sua qualidade de vida: estações de
tratamento de águas e
estações de tratamento
de esgotos. Sem as
primeiras não há como
fornecer água de qualidade às populações. E a
ausência das outras é a
causa de enorme agressão ao meio ambiente do
entorno das cidades. As
pessoas precisam se dar
conta da importância que
ambas têm e procurar
contribuir para o melhor
funcionamento das
mesmas.
Como ajudar nisso?
Simples: fazendo o descarte de materiais sólidos
de maneira correta, e não
jogando-os fora de modo
irresponsável, em qualquer lugar. Sacos plásticos, embalagens PET,
peças de madeira e tudo
o mais que águas de
chuvas fortes possam
carregar para lagos,
córregos, rios, canais,
redes de coleta de águas
pluviais e sistemas de
coleta de esgoto vão
acabar chegando às
entradas das estações,
prejudicando o trabalho
das bombas ou danifican-

do os equipamentos.
É uma poluição que
precisa ser retirada da
corrente, gerando custos
que vão encarecer o
preço cobrado pelos
serviços. E quem paga a
mais é você, na conta de
água que chega todo mês
à sua casa. Então, comece
hoje mesmo a contribuir
com seu próprio bolso,
não deixando lixo de
qualquer forma por aí.
Tudo aquilo que pode ser
reaproveitado deve ser
dirigido para a reciclagem.
O chamado lixo úmido,
embalado corretamente,
para ser levado pela
coleta da Prefeitura.
Mas não basta apenas
você agir assim. Toda a
sociedade precisa se
engajar nesta luta. Comece ensinando à sua família. E repasse estas informações sempre que
possível. Fale com os
parentes, na roda de
amigos, em encontros da
igreja, nas reuniões do
sindicato etc. É sempre
importante lembrar que
cidade boa não é aquela
que mais se limpa, e sim
aquela que menos se suja.
Faça a sua parte. Convença outros a fazer também.
O esforço é pequeno mas
o resultado será enorme.
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