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TRATA BRASIL ESTUDA NOVOS PROJETOS COM APOIO DA ANA E FUNASA  

(Milena Venancio Serro)

O presidente do Instituto Trata Brasil, se reuniu ontem, em Brasília, com a Agência Nacional das Águas (ANA), e com a
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em Brasília. As reuniões, que ocorreram em encontros separados, tinham como 
objetivo apresentar as iniciativas do Instituto Trata Brasil pela universalização do saneamento básico. 

Na ANA, instituição apoiadora do Trata Brasil, Raul Pinho foi recebido pelo presidente Vicente Andreu, e pelo 
Superintendente Adjunto de Usos Múltiplos, Manfredo Cardoso. Os executivos discutiram e validaram o projeto piloto 
de despoluição da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande e a atualização do Ranking Trata Brasil - Avaliação dos serviços
nas 79 maiores cidades do País. Devido à constante preocupação com o desperdício de água tratada, já que o País hoje 
sofre perdas de mais de 40%, as entidades irão estudar a atualização do ranking com foco na gestão dos serviços. 

Na Funasa, Raul Pinho se reuniu com o presidente Danilo Forte. Um dos pontos discutidos na reunião foi o avanço das 
obras do PAC Saneamento. Forte e Pinho concluíram que o desenvolvimento do programa está muito aquém do que era 
previsto. Das obras que estão sendo realizadas pela Funasa, apenas 17,5% dos recursos foram aplicados nos três anos do
programa e a previsão da entidade é de até o final deste ano, o percentual dos recursos disponibilizados alcance 50%. 

Os executivos também discutiram alguns dos principais entraves do setor, como a elaboração dos planos de Saneamento 
Básico pelos municípios, a falta de projetos de engenharia e de mão-de-obra qualificada. Forte e Pinho devem agora 
estudar formas de ajudarem os municípios a diminuírem esses entraves.

            

Durante a reunião, também ficou decidido que as entidades irão estudar a criação de uma ação conjunta de comunicação
visando informar a sociedade sobre a importância do acesso ao saneamento básico e, principalmente, conscientizar a 
população da necessidade do pagamento para acesso aos serviços. 

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. 

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,
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pastoral da Criança, Agência 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


