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RAUL PINHO TEM ENCONTRO HOJE COM SENADOR DEMOSTENES  TORRES PARA TRATAR DE   
SANEAMENTO BÁSICO

(JO RIBEIRO)

O presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, se reúne em audiência com o senador Demóstenes Torres 
(DEM-GO), para discutir questões do saneamento básico no Brasil, hoje (15/09), às 17h30, no Senado Federal. Entre os 
assuntos que serão apresentados estão os resultados de pesquisa inédita contratada pelo Trata Brasil com o Ibope 
Inteligência sobre a percepção da população em relação ao saneamento no País, os impactos sociais da falta dos serviços
e a importância da conscientização da população sobre o assunto, a mobilização da sociedade pela universalização dos 
serviços e a avaliação dos serviços realizada nas 79 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes, estudo 
conduzido pelo Trata Brasil com base na série histórica do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS/Ministério das Cidades). A falta de rede geral de esgoto atinge, hoje, metade da população brasileira. 

A pesquisa contratada pelo Trata Brasil com o Ibope revelou que, apesar dos dados da SNIS, indicarem que 69% da 
população nas cidades com mais de 300 mil habitantes não têm acesso a esgoto, 77% das pessoas entrevistadas 
acreditam que estão ligadas à rede pública. Essa percepção é maior nas cidades do Sul (87%) e do Sudeste (84%). 
"Como os dados oficiais indicam que esta porcentagem é menor, percebe-se que a população que de fato não possui o 
serviço, ou seja, acredita que o esgoto de seu domicílio é conduzido à rede municipal, quando na verdade não é", afirma
Raul Pinho. 

A pesquisa ouviu 1.008 moradores das maiores cidades do País e revelou que 31% dos entrevistados não sabem o que é 
saneamento básico. 

Estudos revelaram também que a falta de coleta e tratamento de esgoto - e a conseqüente contaminação da água por 
coliformes fecais - é a principal causa da mortalidade de crianças de zero a cinco anos de idade por diarréia e doenças 
parasitárias, enfermidades que proliferam em áreas sem saneamento básico. Sete crianças morrem todo dia no País, em 
decorrência de diarréia. Por ano, são mais de 2.500 crianças menores de cinco anos vítimas da doença que prolifera em 

      áreas sem saneamento básico.       

Raul Pinho participa da audiência acompanhado pelo conselheiro do Instituto Trata Brasil, Edison Carlos. 

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 a mobilização dos diversos segmentos da sociedade para garantir a 
universalização do saneamento no País. 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, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Pastoral da Criança, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES), da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais
(Aesbe), da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), 
Medley e Instituto Coca-Cola. Visite o site www.tratabrasil.org.br
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