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CAB Ambiental é o mais novo parceiro do Instituto Trata Brasil 

Quaero Brasil - Economia, Finanças e Negócios – 30/01/2009 

A CAB Ambiental se junta à Amanco, Braskem, Tigre e Solvay Indupa, na lista dos principais parceiros 
do Instituto Trata Brasil. O apoio ao ITB faz parte da nova estratégia social da empresa: investir na 
sociedade civil como protagonista para que o País alcance a universalização dos serviços de coleta e de 
tratamento do esgoto. Hoje, somente 49,4% da população brasileira dispõe de acesso a rede geral de 
esgoto. "Nós acreditamos que somente por meio da consciência dos seus direitos é que os cidadãos 
brasileiros virão a ser incluído socialmente", diz Yves Besse, presidente da CAB Ambiental. "São 
esforços dessa natureza que poderão levar o país ao equilíbrio sócio-ambiental". 
 
Para o presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, esta parceria reforça a perspectiva promissora do 
Instituto Trata Brasil de criar uma forte mobilização nacional com foco na conscientização da população 
sobre a importância dos serviços para a melhoria da qualidade da saúde das pessoas "Só com o 
envolvimento e pressão da sociedade vamos avançar na universalização da coleta e do tratamento de 
esgoto no País", afirma o presidente da entidade Raul Pinho. 
 
Pinho destaca ainda que a série de pesquisas Trata Brasil sobre os impactos da falta de saneamento na 
vida da população brasileira, desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), vem demonstrando 
que a taxa de redução anual do nosso déficit de rede geral de esgoto, no período de 1992 a 2006, foi de 
1,22% por ano, ritmo um quarto daquele observado ao da pobreza, que é de 4,2% por ano. Nessa 
velocidade, reduzir o déficit de saneamento do País pela metade ocorrerá em aproximadamente 56 
anos. 
 
Entretanto, a PNAD 2007 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a primeira após o lançamento 
do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), revelou uma forte aceleração da queda do déficit 
para 5,02% neste ano, o que corresponde a maior redução isolada de todo período da nova PNAD 
desde 1992. Nesse ritmo de 2007 o déficit de saneamento cairia em 25 anos. 
 
Sobre o Instituto Trata Brasil 
 
O Instituto Trata Brasil é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), iniciativa 
de responsabilidade socioambiental que visa mobilizar diversos segmentos da sociedade para garantir a 
universalização do saneamento no País, fundada em julho de 2007. 
 
Para isso, tem como proposta informar e sensibilizar a população sobre a importância e o direito de 
acesso à coleta e ao tratamento de esgoto e mobilizá-la a participar das decisões de planejamento em 
seu bairro e sua cidade; cobrar do poder público recursos para a universalização do saneamento; apoiar 
ações de melhoria da gestão em saneamento nos âmbitos municipal, estadual e federal; estimular a 
elaboração de projetos de saneamento e oferecer aos municípios consultoria para o desenvolvimento 
desses projetos, e incentivar o acompanhamento da liberação e da aplicação de recursos para obras. 
 
Hoje, o Instituto conta com o apoio das empresas Amanco, Braskem, Solvay Indupa, Tigre, CAB 
Ambiental, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pastoral da Criança Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES), Associação Brasileira de Municípios (ABM), Associação das Empresas de 
Saneamento Básico Estaduais (Aesbe), Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), Associação Brasileira das Indústria de Base (ABDIB) - 
Medley, Instituto Coca-Cola e. Visite o site www.tratabrasil.org.br 
 
Sobre a CAB Ambiental 
 
CAB Ambiental é uma empresa especializada em estruturação de projetos de concessão e de PPP na 
área de saneamento básico e na gestão, operação e manutenção de sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. Detém o controle acionário da CAB Spat, CAB Guaratinguetá, 
Sanessol, Esap e Águas de Paranaguá. 
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