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TRATA BRASIL APRESENTA DIAGNÓSTICO DO SETOR DE SANE AMENTO EM SEMINÁRIO   
INTERNACIONAL

(JO RIBEIRO)

Evento promovido pela Associação Brasileira de Municípios acontece dias 19 e 20 em Brasília

A crise financeira mundial iniciada nos Estados Unidos, em 2001, e refletida no mundo a partir do ano passado, trouxe 
conseqüências alarmantes para gestores públicos de todo o mundo. Medidas emergenciais, como a adotada no Brasil, de 
renúncia fiscal, promoveram uma gradual queda na arrecadação de receitas pela União, Estados e Municípios. Apesar de
o governo federal adotar medidas como garantia de crédito especial e equiparação de transferências constitucionais com 
base em anos anteriores, muitas prefeituras chegaram a fechar suas portas, literalmente, em função da crise. 

Com base nessas premissas, a Associação Brasileira de Municípios (ABM), entidade que há 63 anos luta pelo 
fortalecimento das administrações municipais, irá promover em Brasília, nos dias 19 e 20 de outubro, o IV Seminário 
Internacional sobre Federalismo e Desenvolvimento, que terá como tema "O município e seus desafios de 
desenvolvimento ante a crise econômica internacional". O evento, que acontece em Brasília, é gratuito e as inscrições 
devem ser feitas no site da ABM www.abm.org.br 

No dia 20, às 11h20, o presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, conduzirá a palestra "Diagnóstico do 
Saneamento Básico do Brasil", com abordagem aos índices de cobertura dos serviços de coleta e de tratamento de esgoto
e os impactos sociais da falta dos serviços na vida da população. Além de expor os resultados da pesquisa Trata 
Brasil/Ibope sobre as percepções da população relacionadas aos serviços de saneamento básico no País. A pesquisa 
revelou que 68% dos entrevistados entendem que a administração municipal é responsável pelos serviços de saneamento
básico. Foram ouvidos moradores das 79 maiores cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes

O seminário servirá não somente para abordar a questão da crise e seus reflexos nas administrações municipais, mas irá 
apresentar os programas e projetos existentes para fomentar o desenvolvimento a partir de diversas linhas de atuação. A 
expectativa é de que participem do evento cerca de 500 administradores municipais. 

Programação

Uma das propostas que será apresentada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é a 
importância de uma agenda de empreendedorismo, como é o caso do programa Bases do Desenvolvimento, 
desenvolvido pelo Sebrae em parceria com a ABM. 

Outros assuntos como a criminalização de condutas político-administrativas e o movimento das receitas públicas dentro 
            da atual conjuntura financeira nacional e internacional também terão destaque no evento. O desenvolvimento pela via da 

sustentabilidade, saneamento básico, educação e promoção da equidade também será pauta de debates. A programação 
completa do evento está disponível nos sites www.tratabrasil.org.br e www.abm.org.br

Experiência Internacional

Peru, Itália, Uruguai, Argentina, Venezuela e Cabo Verde, dentre outros países trarão suas propostas de integração, e 
exemplos de medidas adotadas em época de crise, como o programa Aliança de Cidades, da Itália.

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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