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TRATA BRASIL E FGV CONVIDAM PARA O ANÚNCIO DA PESQU ISA: A FALTA QUE O   
SANEAMENTO FAZ PARA O BRASIL

(JO RIBEIRO)

A Falta que o Saneamento Faz para o Brasil 

O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (CPS/IBRE/FGV) em parceria com o Instituto Trata Brasil, 
divulgam na terça-feira, 24/11/2009, às 10:30h, na sede da FGV de São Paulo, Avenida Paulista, 548 - 6º andar, a 
pesquisa "A Falta que o Saneamento Faz: Impactos Sociais", incluindo novos dados sobre a cobertura de esgoto nas 
residências e nas escolas e seus efeitos sobre saúde da população dos maiores municípios do País, das periferias 
metropolitanas e das capitais dos 27 Estados, com destaque ao Rio Olímpico e cidades sede dos jogos da Copa de 2014. 

Nesta quinta etapa da pesquisa contratada pelo Instituto Trata Brasil, o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio 
Vargas estende e consolida dados e análises gerados durante as quatro fases dos estudos anteriores, com "zoom" nas 
capitais e nas regiões metropolitanas. Esta abertura local de informações atuais permitirá observação das causas e 
conseqüências da falta de saneamento em nível mais próximo do cidadão comum, permitindo responsabilizar a 
respectiva esfera municipal, como a Lei do Saneamento determina. 

A análise das grandes metrópoles em núcleo e periferia possibilitará contrastar lugares de diferentes níveis de renda e de 
possibilidades de coordenação institucional que partilham de externalidades comuns associadas à falta dos serviços de 
esgoto. O estudo oferecerá um ranking detalhado da taxa de cobertura de esgoto nas escolas e domicílios das diferentes 
localidades brasileiras com base nos microdados inéditos dos últimos Censo Escolar e da PNAD. A pesquisa inova ao 

            captar a nível das capitais e principais municípios a cobertura de saneamento básico, suas causas e conseqüências. 

O Brasil cumprirá as Metas do Milênio da ONU? 
O Brasil é signatário das metas do Milênio da ONU que comprometem o País com a queda no déficit de saneamento 
básico à metade no período 1990 a 2015. A mesma ONU anunciou 2008 como o Ano Internacional do Saneamento 
Básico. O Brasil está cumprindo a meta? 

2008 foi mesmo o ano do Saneamento? O PAC anunciado em 2007 já impacta a oferta de esgoto no país? Aonde o 
saneamento empacou? O salto de saneamento dado no Rio Olímpico em 2007 se repete em 2008, ou voltamos a 
estagnação anterior? Quais são as surpresas das cidades-sedes da Copa de 2014? Quais foram os impactos recentes da 
falta de esgoto na mortalidade na infância e na gravidez? E as conseqüências para o presente e o futuro daqueles sem 
saneamento? 

Essas e outras respostas você poderá encontrar com dados dados e análises inéditas sobre a evolução da cobertura de 
esgoto nas casas e nas escolas brasileiras e seus impactos na saúde e vida dos brasileiros. Confirme sua presença! 

Data: 24/11/2009 (terça-feira)
Horário: 10:30h
Local: FGV - Avenida Paulista, 548 - 6º andar - São Paulo - SP 
Estacionamento: Estacionamento Veneza - Avenida Paulista, 486 - subsolo
Informações e confirmação de presença : (11)3021-3143 com Jô Ribeiro e Monica Batista / E-mail: 
jo.ribeiro@tratabrasil.org.br / Instituto Trata Brasil 

Home-page : www.tratabrasil.org.br


