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“Haverá ainda máquinas pesadas 
e pessoas trabalhando no local, 
a atenção do motorista deve ser 
redobrada.”Em obras

= Oftalmologia

R$ 5 mil
Começa nesta segunda a implantação 
do sistema de esgotamento sanitário 

na rua Dona Francisca, que deve 
prosseguir até dezembro.

Cinquenta adolescentes do Corpo 
de Bombeiros Mirins foram 
beneficiados com atendimento 
oftalmológico, sábado; outros 230 
serão atendidos este mês. Trata-se 
do Projeto Olhar Jovem, uma ação 
social da Clínica de Olhos Andrade.

é quanto ganharam, da Fundema, os 
projetos “Minicamping Agroecológico” 
e “Horta e Lã”. Eles concorreram com 

outros quatro inscritos.

Mais verde rua dona Francisca

Michel Bitencourt, engenheiro da 
Águas de Joinville, sobre as obras na rua 
Dona Francisca.
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Os moradores do Centro, 
América, Bucarein, e de par-
te dos bairros Anita Garibaldi, 
Floresta, Guanabara, Itaum, 
Fátima, Adhemar Garcia, Ulys-
ses Guimarães e Profipo são os 
únicos que têm esgoto tratado 
hoje em Joinville. Com apenas 
16,6% de cobertura de esgoto e 
duas ETEs (Estações de Trata-
mento de Esgoto) – uma no Ja-
rivatuba e outra no Profipo –, a 
cidade amargou a 64ª colocação 
num estudo do Instituto Trata 
Brasil que analisou os índices 
de saneamento básico nas 81 
maiores cidades do país, entre 
2003 e 2008.

Analisando apenas os da-
dos de 2008, Joinville ficou em 
64º lugar na pesquisa da Oscip 
(Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público), criada 
em 2007. O percentual local é 
de 6,7%, inferior ao do Estado, 
que também não é bem visto 
nacionalmente com seus 23,3% 

de rede de esgoto. A Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico 
divulgada pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística) no mês passado mostrou 
que Santa Catarina está na 16ª 
posição na análise do percentual 
de municípios com rede coletora 
de esgoto nos 27 Estados brasi-
leiros e no Distrito Federal.

Pouco mais de um terço dos 
municípios catarinenses – 35,2% 
– tem o esgoto produzido nas 
residências, empresas e indús-
trias redirecionado para as es-
tações de tratamento. O estudo 
também constatou que em 2008 
“cerca de 18% da população bra-
sileira estava exposta ao risco de 
contrair doenças em decorrência 
da inexistência de rede coletora 
de esgoto”. A região Sul, com 
6,3 milhões de pessoas, ficou na 
terceira colocação nesse ranking 
– depois do Nordeste, com 15,3 
milhões, e do Norte, com 8,8 
milhões – e no Sul “o serviço é 
ofertado em menor escala nos 
Estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul”.

Esgoto. Apenas 16,6 % de Joinville é 
beneficiada pela captação e tratamento, 
percentual inferior até ao do Estado
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Obras começaram há 21 anos
Helena Dausacker da Cunha, 

coordenadora de controle de 
qualidade da Companhia Águas 
de Joinville, afirma que a primeira 
etapa de esgotamento na bacia do 
rio Cachoeira – que cobria o Centro, 
o Bucarein e o Anita Garibaldi – foi 
realizada pela Casan (Companhia 
de Águas e Saneamento) em 1989. 
Essas obras da empresa que cuidou 
da gestão do saneamento básico 
de Joinville entre 1973 e 1989 
ocorreram paralelas às obras no 
Profipo e no Adhemar Garcia.

Em 1997, a segunda etapa dos 
trabalhos na bacia do Cachoeira 

atendeu aos moradores de parte 
do América, Atiradores, Floresta, 
Guanabara, e Itaum. Em 1999, 
parte do Ulysses Guimarães e do 
Fátima deixou de filtrar seus dejetos 
na fossa-filtro e redirecioná-los 
sem tratamento para os rios da 
região. A partir de 2005, com a 
criação da Companhia Águas de 
Joinville, novos projetos foram 
planejados. Nos anos seguintes, 
começaram a ser executados. A 
meta da companhia é alcançar 
52,2% de cobertura da rede 
de esgoto em 2012. (Leia mais 
nas próximas edições)
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Um triste

retrato

a partir de hoje, 
o nD apresenta uma 

série de reportagens sobre 
esgotamento sanitário em Joinville. 

nessa primeira reportagem, mostra-se 
a real situação da cidade, que tem apenas 
16,6% de cobertura de esgoto. na segunda 

serão abordados os danos ambientais causa-
dos pela falta de tratamento dos dejetos. na 
terceira, os prejuízos à saúde de crianças e 

adultos e, na quarta e última reportagem da 
série, o nD mostrará qual o planejamento 

da Companhia Águas de Joinville para 
ampliar o percentual de cobertura de 

16,6% para 52,2% até 2012.
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