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Prezados Srs. (as) Promotores (as) de Justiça e Procuradores (as) da República,
Respeitosamente pelo presente vimos solicitar ação ministerial
imediata no sentido de que seja determinado administrativamente ou por meio
de ação apropriada, que os serviços de saúde e tomadores de decisão das
prefeituras dos municípios da região da Baixada Santista, e se possível, de
todo o Estado, ofereçam informações na grande mídia (TV, Rádios, Redes
Sociais, Jornais) e promovam campanhas de esclarecimentos sobre os riscos
da proliferação do Sars-CoV-2 pelo esgoto sanitário, vírus causador da Covid19.
Os estudos apontam não haver evidências de que o vírus causador
da COVID-19 esteja sendo transmitido através de sistemas de esgoto. No
entanto, a falta de evidências pode estar associada à possíveis limitações do
estudo. Por outro lado, não se pode esperar encontrar milhares de
contaminados pelo Sars-CoV-2, por esta fonte, para se tomar as devidas
medidas de prevenção e precaução onde se fizerem necessárias.
Este conjunto de informações e ações protetivas urgentes e efetivas,
devem alcançar todas as pessoas, sobretudo àquelas em estado de
vulnerabilidade social, inclusive os trabalhadores de empresa de saneamento
ambiental que manuseiam esgotos sanitários, água bruta não tratada,
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higienização de banheiros de uso coletivo, de prédios, de serviços e de
empresas públicas e privadas.
Esta ação requer certa urgência, sobretudo considerando o grande
número de cortiços, favelas, palafitas, canais e bacias em nossa região. Há
várias partes das cidades sem coletas de esgoto e com valas que correm a céu
aberto ou tem seus esgotos despejados em córregos que desaguam em corpos
de água e que servem de uso recreativo por adultos e crianças. O que pode ser
determinante para o aumento acelerado de casos em nossa região, Estado e
em todo Brasil.
P. Deferimento
Santos. 13 de maio de 2020
________________________
Anexo 01: Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus
Anexo 02: Fiocruz divulga estudo coronavírus em esgotos sanitários
Anexo 03: Covid-19 e o Saneamento no Brasil
______________________________

Assinam em conjunto:

Fórum da Cidadania de Santos na pessoa de seu presidente
Sérgio Sérvulo da Cunha – sergio@servulo.com.br

Condesmar Fernandes de Oliveira – RG: 24.180.116-3
Ibrahim da Silva Tauil – RG: 9.208.252-X
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