
                        Tópico:   IBRE
                        02/07/2009 Impacto: Cm/Col: Positivo  0
                        ESPN Brasil Online - SP Editoria: Pg: Futebol Online

Estudo da FGV e da Tata Brasil mostra piora de saneamento básico em oito das 12 cidades-sede da Copa do   
Mundo-2014

(Jean Pereira Santos)

Se o critério da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para a escolha das cidades que serão sedes da Copa do Mundo
de 2014, no Brasil, fosse apenas saneamento básico, a lista das 12 já indicadas pela entidade seria bem diferente. É o que
se observa no estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Tata Brasil sobre o assunto em 79 cidades 
brasileiras a ser divulgado nesta quinta-feira e ao qual o ESPN.com.br teve acesso em primeira mão com exclusividade. 

Dos 12 municípios apontados para receber jogos do Mundial daqui a cinco anos, oito tiveram piora em serviços como 
esgoto, água canalizada, lixo coletado e acesso à eletricidade no período de 2003 a 2007, último ano de dados 
disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), controlado pelo Ministério das 
Cidades. O Rio de Janeiro (RJ), melhor colocada no primeiro ano, caiu 35 posições, a pior queda, e agora aparece em 
36º, enquanto Cuiabá (MT) teve o melhor desempenho, subindo 34 lugares, mas ainda longe do ideal, figurando apenas 
em 42º.

Leia mais:
Preterida, Goiânia tem saneamento básico melhor que nove das 12 cidades-sede da Copa-2014

            
Curitiba (PR), 11ª, Brasília (DF), 12ª, Belo Horizonte (MG), 13ª, Fortaleza (CE), 26ª, Salvador (BA), 33ª, Natal (RN), 
50ª, são as outras cidades que apresentaram queda nos serviços, com São Paulo (SP), 21ª, e Porto Alegre (RS), 29ª, 
completando as que avançaram na questão; já Manaus (AM) não saiu do lugar, permanecendo em uma incômoda 68ª 
posição. Como se vê, nenhum dos municípios consta das 10 primeiras colocações, que tem sete cidades paulistas, com 
Franca no topo do estudo, uma mineira (Uberlândia), uma paranaense (Maringá) e uma fluminense (Niterói) entre elas.

O documento gerado pelo estudo traz uma amostra do que é feito com o esgoto de 70 milhões de brasileiros, afirma que 
houve avanço de 14% no atendimento do mesmo nas cidades observadas e de 5% no tratamento, credita a melhora à 
criação do Ministério das Cidades, em 2003, mas atesta que ainda assim são despejados no meio ambiente todos os dias 
5,4 bilhões de litros de esgoto sem tratamento algum, gerados nessas localidades, contaminando solo, rios, mananciais e 
praias do país, com impactos diretos à saúde da população. 

Dado como local certo do encerramento da Copa do Mundo em 2014, o município do Rio de Janeiro está entre as sete 
capitais de Estado (as outras são Porto Velho, Macapá, Teresina, São Luis, Maceió, que não receberão jogos do 
Mundial, e Manaus) cujo desperdício de água tratada fica acima dos 50% e é classificado pelo estudo como ultrajante. 

"Nenhuma das capitais apresentam perdas em níveis compatíveis às cidades de primeiro mundo, isto é, de até 20%", 
observa o presidente da Tata Brasil e especialista no assunto, Raul Pinho, que continua: "Perda é questão de qualidade 
de gestão e de operação, significa menos dinheiro no caixa das empresas, menos possibilidade de investimentos e pior 
prestação de serviço à população".


