
Título: Por baixo da beleza

São João do Oeste é popularmente conhecida pelo seu apego à cultura alemã e
pelo seu alto nível de alfabetização. Uma cidade pequena, onde o dialeto é
variado, o alemão aqui tem sua identidade própria, que vem passando de geração
em geração.
Uma cidade hospitaleira, calma e com um povo educado. Considerada l impa por
visitantes e moradores da cidade. A princípio São João do Oeste é sim uma cidade
limpa, porém, não podemos ver o que está por debaixo de nossos pés, lá sim, a
sujeira transborda.
Um dos grandes problemas enfrentados por cidades que passam a evoluir depois
de um determinado período, é o precário sistema de saneamento básico, que
infelizmente é o responsável por aproximadamente 1,5 milhão de mortes no
mundo de crianças de 0 a 5 anos de idade por ano, segundo a UNICEF. Com pouco
mais de seis mil habitantes em nossa cidade, essa situação gera preocupação.
Entre os procedimentos do saneamento básico, posso citar: tratamento de água,
canalização e tratamento de esgoto, l impeza pública de ruas e avenidas, coleta e
tratamento de resíduos orgânicos e materiais. O tratamento de água está
devidamente encaminhado, a l impeza pública também é algo controlado e o
tratamento de resíduos orgânicos e materiais são feitos.
O tratamento de esgoto merece uma atenção especial. Andando pelas margens de
riachos e rios é comum ver o esgoto sendo despachado na água, em vários pontos.
E, esta água depois, uti l izada para consumo. Os casos de doenças crescem
assustadoramente em minha cidade, sendo que muitas estão relacionadas ao
consumo de água infectada.
E, o pior de tudo, é que todos enxergam isso, e ninguém faz nada. Desde quando é
permitido jogar esgoto na água? Tanto se fala em preservação do meio ambiente,
enquanto ele está sendo infectado bem na nossa frente. Esse é considerado o pior
problema de São João do Oeste, e há possibil idades de resolvê-lo, talvez
demorasse, ou iria exigir muito dinheiro, mas, pelo menos, saberíamos que algo
está sendo feito para reverter a situação.
A presença de um sistema de esgotos canalizado é fundamental, pois evita o
contato direto da população com os dejetos, evitando doenças, e ainda evitando
gastos maiores com o tratamento da água. Além disso, algo também necessário é
um sistema de tratamento de esgoto, que elimina aproximadamente 95% dos
dejetos, possibil itando o uso da água para lavar calçadas, na irrigação, ou até
mesmo permitir que ela possa ser devolvida aos rios sem perigo algum. O
tratamento de esgoto é um processo demorado e caro, porém, segundo dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada dólar aplicado em saneamento e
tratamento de esgoto, economizam-se cinco dólares em atendimento médico.
Penso que, antes de pensar somente no crescimento, deveríamos pensar no
desenvolvimento.
Saneamento básico é o mínimo de direito que a população tem, e desde pequenos
aprendemos que temos de lutar por nossos direitos. Ninguém gosta de beber uma
água que venha de um rio onde corre esgoto. Queremos água l impa e de boa
qualidade. 
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 Pontuação
máxima

Pontuação do
avaliador

Tema "O lugar onde vivo" 1,0  
Adequação ao
gênero

Adequação discursiva 3,0  
Adequação l inguística     2,5  

Marcas de autoria 2,0  
Convenções da escrita 1,5  

Total  
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