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COPA 2014: FALTA PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÃO  

(Milena Serro)

A realização de uma Copa Verde no Brasil em 2014, com poucos impactos ambientais, só será possível se houver 
planejamento, mobilização social e comprometimento de diversos setores empresarias e da sociedade civil. Essa foi a 
principal constatação discutida ontem, 10.06, no evento "2010-2014: 4 anos para uma Copa Verde no Brasil", 
promovido pelo Sinaenco. O arquiteto Vicente Castro Mello, responsável pelo projeto da Copa Verde, ressaltou a 
importância da sustentabilidade financeira dos estádios para a competição. Segundo ele, os projetos de estádios 
brasileiros deveriam seguir o preceito de ecoarenas, com utilização de sistemas como o de captação de água da chuva, 
por exemplo. Já André Castro, presidente do Instituto Trata Brasil, destacou a necessidade de comprometimento em 
melhorar a cobertura de saneamento do País, que é o 9º colocado no ranking mundial da vergonha, segundo estudo da 
OMS/UNICEF, com 13 milhões de habitantes sem acesso a banheiro. "Nossa cobertura de saneamento não combina 
com um País que, além de sediar uma Copa, quer ser a quinta maior economia do mundo". Entre as cidades sede da 
Copa, Manaus, Recife, Cuiabá e Natal são as cidades que apresentam maior deficiência na cobertura de saneamento. O 
presidente regional de São Paulo do Sinaenco, José Roberto Bernasconi, alertou que o Brasil pode deixar um bom ou 
mal legado, dependendo da qualidade do planejamento e mobilização da sociedade. Nessa mesma linha, o britânico Jon 

      Pettifer, diretor do grupo Mace, responsável pelo gerenciamento das obras do parque olímpico de Londres, apresentou o       
planejamento do empreendimento, que foi iniciado tão logo o país foi anunciado como sede para as Olimpíadas 2012, e 
ressaltou o envolvimento da comunidade londrina em todo o processo de preparação da cidade. 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. Criado em julho de 2007, 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, o Instituto 
conta com o apoio das empresas e entidades Amanco, Braskem, Solvay Indupa, Tigre, CAB Ambiental, Foz do Brasil, 
Acqua Manager, 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, Instituto 
Coca-Cola e Instituto Brasil PNUMA. Visite o site www.tratabrasil.org.br 
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