
 

Evento  reunirá  todas  as  famílias  que  já  ocupam  as  moradias  do  Conjunto  Habitacional  Marcel  Luís,  na  Vila  
Dique   
 
Com  a  chegada  dos  serviços  de  saneamento  básico  com  água,  esgoto,  drenagem  e  lixo,  na  Comunidade  de  Vila  
Dique,  no  Rio  Grande  Sul,  o  Instituto  Trata  Brasil  promoverá  uma  dinâmica  com  as  primeiras  famílias  que  já  ocupam  
as  moradias  do  Conjunto  Habitacional  Marcel  Luís,  em  um  movimento  de  reassentamento  da  comunidade  estimada  em  
1.500  famílias.  As  atividades  serão  realizadas  no  refeitório  da  construtora  Dan  Herbert,  responsável  pelas  obras,  que  
fica  no  interior  do  conjunto,  nesta  quarta-feira  (18),  às  18  horas.   
 
O  objetivo  da  ação  é  conscientizar  a  população  local  sobre  a  importância  dos  serviços  de  saneamento  e  seus  impactos  
sociais  na  qualidade  de  vida  dos  moradores,  além  de  promover  o  entendimento  das  famílias  em  relação  ao  acesso  
aos  serviços.   
 
Os  trabalhos  serão  coordenados  pela  engenharia  Sanitarista  e  Ambiental,  Aline  Matulja,  do  Instituto  Trata  Brasil,  com  
apoio  da  presidente  da  Associação  de  Moradores  e  Amigos  da  Vila  Dique,  Enedina  Espindola,  do  engenheiro  da  
Associação  Brasileira  de  Engenharia  Sanitária  (ABES-RS),  Paulo  Robinson  Samuel  e  da  coordenadora  da  Pastoral  da  
Criança  de  Porto  Alegre,  Vera  Magalhães,  que  apóiam  a  iniciativa.  Foram  convidados  também  representantes  do  Clube  
de  Mães,  Posto  de  Saúde  Santíssima  Trindade  e  Escola  Municipal  Migrantes,  que  atendem  a  comunidade,  além  dos  
executivos  da  empresa  Dan  Herbert,  e  autoridades  locais  do    Departamento  Municipal  de  Habitação  (Demhab),  da  
Prefeitura  de  Porto  de  Alegre.   
 
Durante  o  evento,  serão  apresentados,  com  técnicas  de  abordagem  coletiva  para  construção  do  conhecimento,  o  
conceito  Saneamento  Básico  com  base  na  Lei  Federal  11.445/07,  impactos  da  falta  dos  serviços  nos  indicadores  sociais  
como  saúde,  educação  e  renda,  direitos  e  deveres  da  sociedade  relacionados  ao  acesso  aos  serviços  públicos,  além  de  
noções  sobre  o  sistema  local  de  abastecimento  de  água  e  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto.   
 
A  ação  integra  o  projeto  Trata  Brasil  na  Comunidade,  na  Vila  Dique,  que  teve  início  em  março  de  2008,  com  objetivo  
central  de  sensibilizar  a  população  local  acerca  das  conseqüências  da  falta  de  saneamento  nos  indicadores  sociais,  
notadamente  da  falta  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto,  e  mantê-la  informada  sobre  os  avanços  das  obras  do  
Conjunto  Habitacional  Marcel  Luís,  provido  de  infraestrutura  completa  de  serviços  de  saneamento,  que  receberá  todas  
as  famílias  até  o  final  de  2010,  em  um  movimento  de  reassentamento  da  comunidade,  hoje,  localizada  nas  imediações  
do  Aeroporto  Internacional  Salgado  Filho.   
 
Histórico 
 
A  comunidade  de  Vila  Dique  foi  beneficiada  com  recursos  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  (PAC)  e  
selecionada  em  conjunto  com  a  Pastoral  da  Criança  de  Porto  Alegre  para  integrar  o  projeto  Trata  Brasil  na  
Comunidade,  desenvolvido  pelo  Instituto  Trata  Brasil,  como  piloto.  A  iniciativa  poderá  ser  replicada  em  outras  
comunidades  do  País  com  características  semelhantes  as  da  Vila  Dique.  "Nossa  proposta  é  de  conscientização  e  de  
articulação  da  sociedade  civil  em  torno  das  questões  sociais,  uma  comunidade  mobilizada  assume  um  importante  papel  
no  acompanhamento  de  todas  as  etapas  relacionadas  ao  investimento  público",  alerta  o  presidente  do  Instituto  Trata  
Brasil,  Raul  Pinho.   
 
O  Conjunto  Habitacional  Marcelo  Luis  foi  beneficiado  com  um  total  de  verbas  para  obras  de  infraestrutura  e  de  
unidades  habitacionais  de  R$  56,5  milhões,  sendo  R$  33,5  milhões  de  recursos  da  União  e  R$  23,02  milhões  de  
recursos  da  Prefeitura  de  Porto  Alegre.     
 
Com  parcerias  com  a  Associação  Brasileira  de  Engenharia  Sanitária  (ABES-RS),  com  a  Pastoral  da  Criança,  com  
lideranças  da  Vila  Dique,  o  projeto  Trata  Brasil  na  Comunidade  envolveu  moradores,  autoridades  e  capacitou  jovens  
voluntários  para  a  realização  de  levantamentos  das  condições  de  vida  dos  moradores  da  comunidade.   
 
Os  resultados  do  primeiro  estudo,  disponíveis  no  site  www.tratabrasil.org.br  ,  revelaram  a  direta  relação  entre  a  
ocorrência  de  doenças  de  veiculação  hídrica  e  a  falta  de  saneamento  básico  na  comunidade.  Das  doenças  observadas  
entre  os  moradores  da  Vila  Dique  62,7%  são  relacionadas  a  falta  dos  serviços  de  esgoto  de  forma  adequada.  
Diarréias  representaram  25,3%  do  total  das  doenças  registradas,  seguidas  de  leptospirose  com  21%  e  verminoses  
16,4%,  sendo  as  crianças  com  idade  entre  0  a  7  as  mais  atingidas.  A  segunda  fase  do  estudo  será  realizada  em  
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2011,  que  permitirá  a  comparação  dos  indicadores,  com  a  comunidade  vivendo  em  condições  adequadas.   
 
De  acordo  com  as  pesquisas  contratadas  pelo  Instituto  Trata  Brasil  com  a  Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV),  crianças  
que  vivem  em  áreas  sem  saneamento  apresentam  redução  de  18%  no  aproveitamento  escolar  e  trabalhadores  que  
vivem  nas  mesmas  condições  respondem  por  11%  a  mais  em  faltas  nos  postos  de  serviços,  quando  comparados  aos  
que  vivem  em  áreas  saneadas.   
 
Serviço:   
Data:  18/11/2009 
Horário:  18h00  às  20h 
Local:  refeitório  da  construtora  Dan  Herbert   
Endereço:  Avenida  2000  do  Conjunto  Habitacional  Marcel  Luís  s/n◦  -  travessa  da  Av.  Bernardino  Silveira  Amorim   
Programação:   
 
Programação:   
18h00-  Palestra  de  Abertura   
18h30  -  19h00  -  Apresentação  do  sistema  de  água  e  de  esgotamento  sanitário   
19h30  -  20h  -  Grupos  de  trabalho  para  a  troca  de  experiências  entre  os  moradores  da  comunidade   
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