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Uma data importante: 14 de agosto
agosto,,
oluição
Dia Mundial de Combate à P
Poluição
A poluição é uma espécie
de “Besta do Apocalipse”
moderna, pois, se não for
controlada, ou mesmo
eliminada, vai acabar com
vida na face da Terra

Um dos mais sérios problemas que ameaçam a vida na
face da Terra é a poluição do
meio ambiente, seja esta de
origem física, química ou biológica. Trata-se de um processo
de degradação da natureza que
atinge o solo, a água ou o ar
e, com o passar dos anos, pode
se tornar irreversível, pondo fim
não só à humanidade mas também a todos os outros seres vivos, sejam animais ou vegetais.
E uma das principais causas
deste problema é o crescimen-

Contrato com Prefeitura de
Vitória renovados até 2010
O contrato de prestação de serviços que temos com a
Prefeitura de Vitória foi renovado por mais um ano. O
aditivo foi assinado no último dia 19 de junho, estentendo
até julho de 2010 as nossas responsabilidades de
operação e manutenção nos seguintes conjuntos de
equipamentos municipais:
1 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto
Andorinhas, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Grande
Vitória, Jesus de Nazareth, Joana d'Arc, Resistência, Santa
Martha e Santo Antônio
2 Estação de Tratamento de Esgoto
Grande Vitória, Resistência e Santo Antônio
3 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais
Bento Ferreira, Enseada do Suá, Goiabeiras (Ufes), Praia
do Canto e Santa Lúcia
Sede
R Senhor do Bonfim 187 — Centro — Simões Filho — BA
DDD 71 — Telefone 3298-1890

to populacional em todo o mundo, obrigando a uma ocupação
cada vez maior de áreas por
construções por moradias e
plantações para produzir alimentos.
Assim, a cada dia mais e mais
espaços antes intocados são
ocupados por casas em que as
pessoas passam a viver sem se
preocupar com a destinação
correta dos resíduos sólidos e
líquidos que produzem. Campos antes arborizados acabam
ocupados por indústrias que
lançam gases tóxicos na atmosfera, impregnam o solo ao seu
redor com agentes nocivos os
mais diversos e sujam rios, lagos e mares com esgoto industrial sem tratamento. Áreas de
florestas são desmatadas e, depois de serem “limpas” por
queimadas, acabam cobertas
por pastos para gado ou grandes extensões de monoculturas.
O ser humano precisa se dar
conta de que quanto mais se
destrói o meio ambiente menos
condições de sobreviver ele
tem. Até pouco tempo atrás, estas condições pareciam compor
uma preocupação distante, dando a falsa impressão que só
surgiriam num futuro muito à
frente. Mas a realidade é bem
outra. Elas já fazem parte do
nosso dia a dia e estão dando
as caras em diversas frentes:
secas prolongadas em locais
que tinham abundância de
água; chuvas torrenciais fora de
época; elevação da temperatura média do planeta; redução
do volume de gelo nos picos
elevados e no polos; etc.
Não dá mais para simplesmente fechar os olhos, tampar
os ouvidos e fingir que não se
tem nada com isso, pois trata-

se de problema que tem
que ser resolvido pelo Governo. Lembre-se: o Governo somos
nós! E, além de cobrar por soluções, temos que fazer nossa
parte. Parece difícil à primeira
vista, mas não é. São pequenas atitudes que, adotadas por
milhões e milhões de pessoas,
dão resultados incomensuráveis. Temos que nos comprometer com a redução do consumo de água, fazer mais com
menos energia elétrica, não utilizar combustíveis fósseis de
maneira irresponsável e outras
coisas simples.
Para chamar a atenção deste problema, a Organização
das Nações Unidas, a ONU,
criou o Dia Mundial de Combate à Poluição. Ele é comemorado em 14 de agosto, momento em que os meios de comunicação planeta afora fazem matérias buscando orientar sobre
os diversos tipos de poluição e
as principais formas de combatê-los. Mas o mais importante é
que esta preocupação não seja
exclusiva de apenas uma data
específica. Ela tem que ser estendida para todos os dias de
todos os anos. E ser ampliada
para outros campos que parecem não afetar a gente, como
a poluição sonora, por exemplo.
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