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TRATA BRASIL DISCUTE PESQUISAS DE SANEAMENTO NA FIOCRUZ  

(JO RIBEIRO)

O presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, discute hoje, à tarde, a importância da "Pesquisa Estratégica na área 
de Saneamento e Saúde Ambiental", durante o Seminário Nacional Saneamento é Saúde, promovido pela Fiocruz, que 
acontece no Rio de Janeiro. 

O evento discutirá a importância das ações de saneamento como fatores condicionantes para a plena saúde da população,
como preceituam a Constituição Federal; a Lei Orgânica da Saúde de 1990 e a Lei n.º 11.445 de 05/01/2007, além de 
propostas para a formação de recursos humanos em cursos de atualização, especialização, mestrado acadêmico, 
mestrado profissionalizante e cursos em modalidade à distância e pesquisa em áreas estratégicas. 

Entre os temas abordados estão: "Panorama do Saneamento no Brasil e sua interface com a Saúde"; "Controle Social nas
ações de Saneamento"; "A necessidade de formação de Recursos Humanos em Saneamento e Saúde Ambiental" e 
"Pesquisa Estratégica na área de Saneamento e Saúde Ambiental".

Serviço: 

Seminário Saneamento é Saúde, 

Local: Salão Internacional - 4º andar da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - ENSP/ Fiocruz - Rio de 
Janeiro 

            

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. 

O Instituto Trata Brasil 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, conta com o apoio das empresas e entidades Amanco, Braskem, Solvay Indupa, Tigre, CAB Ambiental, Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Pastoral da Criança, Agencia Nacional de Águas (ANA), Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES), Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), Associação Brasileira de 
Municípios (ABM), Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe), 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


