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TRATA BRASIL DIVULGA ESTUDO SOBRE SANEAMENTO NO ESTANDE DA ABCON NA FITABES  

(JO RIBEIRO)

Raul Pinho, presidente da entidade, faz palestra aberta ao público, dia 22, às 16h30, no Centro de Convenções de 
Pernambuco e dia 23, às 14 horas, retorna como debater no Congresso da ABES

O executivo participa da série de palestras que a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto (Abcon) levará para a Fitabes - VIII Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento 
Ambiental -, que acontece de 20 a 24 de setembro de 2009, no Centro de Convenções de Pernambuco. 

Raul Pinho, presidente do Instituto Trata Brasil, apresenta "O cenário do saneamento no Brasil com enfoque na região 
do Nordeste do País", destacando a cobertura dos serviços na região. A apresentação acontece no estande da Abcon dia 
22, às 16h30. 

Durante o painel, o executivo irá mostrar também os principais resultados da pesquisa inédita de opinião pública 
"Percepções da População sobre Saneamento", contratada com o Ibope Inteligência, bem como a importância da 
conscientização da população em relação aos serviços de esgoto e seus impactos sociais. Também está prevista 
abordagem das propostas do movimento Trata Brasil pela universalização do saneamento básico. 

No dia 23, Raul Pinho retorna como debatedor no painel "Novos modelos de contratação dos serviços de água e esgoto", 
no 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, evento que acontece paralelamente à Feira, às 14h00, 
na sala Brum do Centro de Convenções de Pernambuco. 

Já o presidente da Abcon, Yves Besse, que integra o Conselho Superior do Trata Brasil, será debatedor na mesa sobre os
Desafios para a Universalização dos Serviços de Saneamento, dia 21/09, às 9h, no Teatro Guararapes, da qual 
participarão o ministro das Cidades, Márcio Fortes; o governador de Pernambuco, Eduardo Campos; a presidente da 
Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, entre outros convidados, no Congresso paralelo à Fitabes. 

Besse também participa do Congresso da Fitabes na condição de palestrante no painel sobre Modelos de Gestão com a 
PPP (22/09, às 16h30). A Abcon leva para o Centro de Convenções de Pernambuco os resultados do Exame da 
Participação do Setor Privado na Provisão dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Brasil,
estudo realizado pelo consórcio Inecon/Fundação Getúlio Vargas para o Ministério das Cidades. 

            NO ESTANDE DA ABCON 

A Abcon vai oferecer gratuitamente ao público da Feira três palestras que traçam o panorama da situação do saneamento
básico no Brasil:

21/09 - 16h30 - Retrato do saneamento e a participação do privado na universalização dos serviços, com Yves Besse

22/9 - 16h30 - Situação do Esgotamento Sanitário no Brasil e no Nordeste, com Raul Pinho, presidente do Instituto Trata
Brasil 

23/9 - 16h30 - O impacto da participação do setor privado no saneamento brasileiro, com o professor Francisco Vignoli

NO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

O presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, participa como debatedor em painel: 

23/9 - 14h00 - "Novos modelos de contratação dos serviços de água e esgoto", com Raul Pinho, presidente do Instituto 
Trata Brasil 

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


