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Saneamento recebe 20% do previsto  

(Não Assinado)

O abastecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgotos, o manejo de resíduos sólidos: estas são algumas 
das tarefas do saneamento básico que em algumas regiões do Brasil ainda são um completo desconhecido.

O total de investimentos previstos pelo governo federal para este setor era de R$ 40 milhões, mas somente 20% foram 
aplicados. Mesmo que toda essa verba fosse investida, o valor precisaria ser multiplicado por sete para que toda a 
população brasileira pudesse contar com serviço de tratamento de água e de esgoto.

Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil em conjunto com a FGV (Fundação Getulio Vargas) revelou o pior: 31% dos 
habitantes das grandes cidades brasileiras não sabem o significado de saneamento básico.

            
O presidente do instituto, Raul Pinho, disse que as pessoas não se preocupam quando o problema não as afeta 
diretamente. “Há um total desconhecimento em relação a esse serviço, porque quando falta água em casa é natural 
reclamarmos. Com o esgoto, você aperta a descarga e o esgoto saiu da sua casa, foi para a rua e pronto, o problema 
passou a ser de outro.”

Essa mesma água que sai de uma casa, explica o especialista, pode voltar em forma de doenças, causando mortes e 
gerando prejuízo para diferentes esferas do governo. “A criança que estuda em escola que não tem água em boas 
condições nem saneamento adequado tem um aprendizado que foi quantificado 18% menor. Não é que ela seja 
malandra. Ela é doente, tem parasita, tem verminose. O trabalhador que mora em área que não tem saneamento falta 
11% mais no trabalho.”

Do lado da administração pública, completa Pinho, a falta de saneamento implica maiores gastos com o SUS (Sistema 
Único de Saúde) e maior ocupação dos leitos hospitalares. A criança fica mais tempo na escola. O trabalhador que falta 
mais ganha menos e consome menos, reduzindo a arrecadação municipal.


