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Escolas do ABCD lideram em saneamento, aponta FGV  

(Rafael Nunes)

Segundo estudo, região tem boa avaliação também em outros serviços básicos

Estudo divulgado na última semana pelo Instituto Trata Brasil, organização voltada para a questão de saneamento básico,
aponta uma boa avaliação das escolas da região sobre o acesso aos serviços de saneamento básico. A pesquisa, realizada
nas 79 maiores cidades do país, levantou o número de unidades de ensino que possuem serviços de esgoto sanitário, 
abastecimento de água, energia elétrica e destinação do lixo. 

Mauá, em primeiro lugar na pesquisa, possui 100% das escolas com todos os quatro serviços em que foram avaliadas. 
“Temos 46 escolas municipais e 65 estaduais, todas com sistema de esgoto coletado”, afirmou Dagoberto Rocha, diretor 
da Foz do Brasil, responsável pela coleta de esgoto no município. 

            
Além de Mauá, outras três cidades da região constam no estudo da Fundação Getúlio Vargas. No quesito rede de esgoto 
sanitário, Santo André e Diadema ocupam a 6ª e 12ª, respectivamente. No abastecimento de água, Diadema e Mauá 
ficaram com o segundo e terceiros lugares, enquanto São Bernardo vem logo em seguida, em sétimo. 

Outro destaque fica por conta da coleta de lixo nas escolas do ABCD. Diadema e Mauá se mantiveram entre os 
primeiros municípios do Brasil, entre as dez melhores cidades de todo o país. 

País

Apesar do bom posicionamento da região, os números registrados na média nacional apontam para um dado 
preocupante. Apenas 39% das escolas nas grandes cidades possuem acesso à coleta de esgoto, abastecimento de água, 
energia elétrica e destinação do lixo. 

O estudo da FGV ainda aponta que os alunos que estudam em escolas sem saneamento básico apresentam queda de 18%
no aproveitamento escolar.


