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TRATA BRASIL PARTICIPA DE SEMINÁRIO NA CÂMARA MUNIC IPAL DE SÃO PAULO  

(Não Assinado)

O presidente do Instituto Trata Brasil, André Castro, participou na tarde da última segunda-feira, 21, do Seminário 
Universalização do Saneamento no Brasil, promovido pelo mandato do Vereador Francisco Chagas, na Câmara 
Municipal de São Paulo. Chagas abriu o Seminário e explicou aos presentes que o objetivo do evento é mobilizar a 
opinião pública sobre o tema e buscar soluções para aquilo que é mais elementar para uma vida civilizada que é o 
acesso ao serviço de saneamento básico. Na ocasião, André Castro falou aos presentes sobre os projetos desenvolvidos 
pelo Instituto Trata Brasil e chamou atenção para o fato de que o saneamento é o serviço com menor taxa de acesso pela
população. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD - 2008), o acesso a rede geral 
de esgoto atinge apenas 51% da população, enquanto o acesso a eletricidade, por exemplo, é quase universalizado, 
atingindo 98,6%. Para ele, é necessário um maior grau de comprometimento em melhorar a cobertura de saneamento no 
País, que é o 9º colocado no ranking mundial da vergonha, com 13 milhões de habitantes sem acesso a banheiro, 
segundo estudo da OMS/Unicef. Também participaram do Seminário o vice-presidente da Associação Brasileira da 
Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIBD), Newton Lima Azevedo, que comentou os avanços da Lei de Saneamento 

      (11.445) e a necessidade da parceria entre empresas públicas e privadas na execução de projetos de saneamento básico; e       
o Superintendente Nacional de Saneamento e Infraestrutura da Caixa Econômica Federal, Rogério de Paula Tavares, que
destacou que o governo federal está disponibilizando recursos do PAC para essa área num total de R$ 39 bilhões. A 
previsão para os próximos anos está em torno de R$ 45 bilhões. 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


