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Copa no Pantanal – Noticias – 27/06/2009 

Trabalho foi desenvolvido pela FGV de olho na Copa do Mundo de 2014 

Na próxima quinta-feira, 2 de julho, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o resultado da mais nova 
pesquisa contratada pelo Instituto Trata Brasil sobre os impactos sociais relacionados a falta de 
saneamento nas cidades brasileiras que serão sede dos jogos da Copa do Mundo, em 2014. 
 
Segundo Raul Pinho, diretor executivo do Trata Brasil, os investimentos necessários para ajustar o país 
à situação desejável para a Copa chegam a 10 bilhões de reais, tomando como referência um custo 
médio de 700 reais por cidade, que é o parâmetro do Ministério das Cidades. "Trata-se de uma 
estimativa, porque as condições variam muito de cidade para cidade, mas sabemos que a pior situação 
é a do Rio de Janeiro", diz Pinho. 
 
A nova pesquisa trará um panorama atual e completo dos impactos sociais em saúde, educação, 
trabalho e renda nas cidades que sediarão os jogos da Copa de 2014, provocados pela falta de acesso 
aos serviços de coleta de esgoto, além de contemplar informações gerais sobre os impactos observados 
nas maiores cidades do País.  

O objetivo do estudo, contratado pelo Instituto Trata Brasil à FGV, é apresentar um retrato do Brasil feito 
pelos próprios brasileiros, tendo como fonte do estudo, coordenado pelo pesquisador Marcelo Neri, os 
dados do IBGE. A atuação do Instituto Trata Brasil é informar, conscientizar e mobilizar a sociedade, o 
governo e a iniciativa privada, sobre a importância da universalização dos serviços de coleta e de 
tratamento do esgoto para o avanço e desenvolvimento econômico do País. 
 
No dia 2 de julho, às 14 horas, o Trata Brasil realiza um chat pela internet com o pesquisador Marcelo 
Neri.  
Acesse pelo www.tratabrasil.com.br 

http://www.copanopantanal.com.br/?p=noticia&id_noticia=1396  
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