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Muito mais
saneamento em 2019
ALEXANDRE LOPES
Presidente do SINDCON

O ano de 2019 promete ser bastante intenso para quem atua no saneamento. Primeiro, tivemos em 2018 as eleições gerais, em que o assunto, mesmo
tendo sido abordado de maneira breve, esteve pela primeira vez na pauta dos
debates entre candidatos a presidente, parlamentares e governadores.
Inúmeras iniciativas foram empreendidas e estudos publicados, entre eles,
com destaque, a pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil em parceria com
a ABCON, que evidenciou, por um lado, as consequências nefastas do déficit do
saneamento em todo o país, e por outro os frutos que os brasileiros colheriam
com a universalização dos serviços, não só para a proteção ambiental e da saúde
pública, mas para o real progresso do país do ponto de vista socioeconômico. A
matéria sobre essa pesquisa pode ser conferida na página 18 desta edição.
Ainda em 2018, nós da ABCON e do SINDCON estivemos engajados na aprovação da MP 844, que sinalizou novos tempos para o setor. E pretendemos
continuar com protagonismo nessa luta por um saneamento melhor e mais
digno, tendo em vista sempre o fortalecimento das concessionárias privadas e
a valorização dos profissionais que nelas trabalham.
Um plano de ação está sendo finalizado e compartilhado entre as lideranças
de nossas entidades, para que possamos ter as diretrizes de trabalho apropriadas nesse novo ano que se aproxima.
O objetivo é continuar promovendo nossos diferenciais, oferecendo qualificação e serviços aos associados, bem como prosseguir realizando iniciativas de
impacto em nossa atividade, incluindo a realização da terceira edição do Prêmio
Sustentabilidade, a continuidade da campanha #SomosMaisSaneamento, ao
lado de outras entidades e ações diárias nas mídias digitais divulgando as ações
e contribuições do segmento privado para o setor
Completando o cenário positivo, teremos novos governantes, em especial
nos estados que já sinalizam um olhar mais atento e cuidadoso para os enormes
desafios do saneamento no país.
Com grande disposição para essa caminhada que se inicia, reforçamos aqui as
perspectivas de que esse próximo ano seja de muitas conquistas para todos nós.
Vamos comemorar as festas natalinas e renovar a esperança em um Ano
Novo repleto de realizações para cada um de nossos associados, seus colaboradores e parceiros.
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> NESTA EDIÇÃO

O mercado do saneamento básico será alvo de grandes transformações a partir do próximo ano. É o que podemos esperar como resultado das intensas discussões sobre a Medida Provisória 844, que pretendeu reformar o marco legal do
saneamento.
Veja, a partir da página 8 desta edição da Revista Canal, o impacto positivo dessa discussão.
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A imaginação é mais importante
que o conhecimento.

Albert Einstein
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> JANELA DO ASSOCIADO

Como podemos enfrentar
os desafios da escassez
de recursos?
Associada da ABCON, SUEZ
está à frente da busca de
soluções inovadoras para
um mundo melhor

Inovação. Essa pode ser considerada a principal característica do
grupo SUEZ, que, muito além do saneamento, apresenta métodos para
solucionar grandes problemas que
assolam a população mundial.
Com 90 mil funcionários em cinco
continentes, a SUEZ é líder global na inovação para o combate à
crescente escassez de recursos
naturais em função do crescimento
demográfico e urbano e o aquecimento global. O objetivo da companhia é fornecer a municípios, indústrias e consumidores caminhos
concretos e tecnologias para implementar uma economia circular
e solucionar estes problemas através da inovação.
Os desafios pedem soluções palpáveis: atualmente 70% dos recursos
hídricos são utilizados para a agricul-

tura, e apenas 2% das águas residuais
coletadas são reutilizadas. É preciso
economizar. Em sua busca para achar
alternativas para preservar e reaproveitar os recursos, a SUEZ apoia a
startup NextAlim.
A startup desenvolveu um método
que, por meio do uso de larvas de
insetos, converte resíduos alimentares em insumos ricos em proteínas.
Estes resíduos são usados nos setores de alimentação animal e química
verde (ou sustentável). O processo
reduz o uso de substâncias nocivas
ao meio ambiente. Desde a sua criação, a startup investiu mais de 10
milhões de euros neste projeto, que
visa permitir a continuidade do crescimento da empresa.
‘’Temos o prazer de ajudar no desenvolvimento do NextAlim, uma
startup francesa que está criando

soluções que proporcionam uma
ruptura em comparação àquelas já
disponíveis. Esta oferta de serviços
de coleta e recuperação de materiais orgânicos é muito promissora,
e está completamente alinhada com
a estratégia da SUEZ de se tornar a
líder europeia em recuperação de resíduos orgânicos’’, afirma Loïc Voisin,
vice-presidente sênior de inovação,
marketing e desempenho de negócios do grupo.
A SUEZ também tem como projeto
a reutilização de águas resistentes à
irrigação agrícola. É necessária uma
produção global em que os alimentos sejam sustentáveis e, para isso,
o projeto recicla 800 milhões de m³
de águas residuais por ano. Graças
às técnicas praticadas, o grupo consegue evitar derramamentos de poluentes no meio ambiente.
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> TECNOLOGIA

Dessalinização
avança no Brasil
Vista durante muito tempo como
uma tecnologia distante para as
necessidades do Brasil, a dessalinização está chegando ao país e veio
para ficar.
As empresas privadas de saneamento são pioneiras na utilização dessa tecnologia como forma de combater a escassez de água e promover a
segurança hídrica.
A dessalinização consiste basicamente em tornar a água do mar, que
representa 97% da água existente
no planeta, em insumo próprio para o
consumo humano. A tecnologia utiliza
processos físico-químicos que retiram da água marinha o excesso de
sais minerais, impurezas e partículas
sólidas, a fim de tornar a água potável
e própria para o consumo humano.
Estima-se que pelo menos 300
milhões de pessoas dependam hoje
do abastecimento proporcionado
pelas usinas de dessalinização espalhadas por todos os continentes. Regiões como o Oriente Médio, o norte
da África e algumas ilhas do Caribe
são hoje bastante dependentes dessas usinas. Em Israel, a maior parte da
água potável consumida vem do mar.
Para se tornar viável economicamente, a pesquisa sobre dessalinização focou na redução do custo com
energia e na preocupação com o meio
ambiente. A energia, por si só, pode
representar até um terço do custo
total de produção de água.
Apesar de o Brasil possuir uma
usina pioneira em Fernando de Noronha, o primeiro grande projeto de
dessalinização no país deverá ser im-
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Dessalinizadora Alicante II, da GS Inima, na Espanha

plantado em Fortaleza. O governo do
estado do Ceará, em projeto realizado
em parceria com a iniciativa privada, pretende investir em uma usina
de dessalinização de capacidade de
1 m³/s que possa abastecer 400 mil
pessoas, ou aproximadamente 12%
da população total da região metropolitana de Fortaleza.
A solução é vista como necessária para evitar que a crise hídrica se
aprofunde no Ceará. A água consumida em Fortaleza chega principalmente do açude do Castanhão, que fica
a 280 quilômetros da cidade e está
perdendo sua capacidade ano após
ano, desde 2002, quando começou a
operar. Nos últimos anos, tem operado com apenas 3% de sua capacidade.

Planta em
Fortaleza deverá
ser a primeira
de grande porte
a adotar a
tecnologia no
país

Dessalinizadora Mostaganem, da GS Inima, na Argélia

O projeto total da usina de dessalinização de Fortaleza está orçado em aproximadamente R$ 500
milhões.
Estudo de viabilidade já foi escolhido
O Grupo GS Inima, em parceria
com as empresas Teixeira Duarte e
Fujita Engenharia, apresentou estudo, declarado vencedor para a construção, manutenção e operação da
planta de dessalinização cearense.
Especialista mundial em plantas
dedicadas à dessalinização, o grupo
GS Inima já executou vários projetos do gênero em diversos países.
Na África, foi pioneira a implantar a
primeira planta de dessalinização
do mundo em 1968, no arquipélago

do Cabo Verde. Outras iniciativas
importantes realizadas pelo grupo
estão na Espanha, Chile e Estados
Unidos.
No Brasil, o estudo vencedor da
GS Inima considerou, entre outros
aspectos, a melhor tecnologia de
tratamento, a melhor localização e
os menores custos de implantação
(CAPEX) e operação.
O método de dessalinização escolhido foi o de osmose reversa,
que consiste em forçar a passagem
da água salgada por um sistema de
membranas. Estas fibras contêm
poros microscópicos, e todo o sal
e impurezas presentes na água do
mar ficam retidos nestes pequenos
poros, tornando a água livre de sais
e de impurezas.

Outro ponto sensível foi a escolha do local que receberá a planta.
Foram considerados fatores como a
qualidade da água bruta a ser captada, o lançamento da salmoura
resultante do processo de osmose
reversa, o fornecimento de energia
e a interligação com o sistema existente.
Agora, a Cagece, companhia estadual de saneamento do Ceará,
tem a responsabilidade de conduzir
as próximas etapas do processo,
lançando o edital que definirá a empresa para executar a construção,
manutenção e operação da usina
na região metropolitana de Fortaleza.
Estima-se que a usina possa começar a operar em 2020.
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> CAPA

O saneamento
no centro das
atenções
Após uma intensa
discussão, provocada
pela edição da Medida
Provisória 844, a
necessidade de maior
investimento em
sistemas de água
e esgoto ficou em
evidência na imprensa
nacional, no cenário
político e na agenda da
sociedade brasileira.
Deputado Hildo Rocha no Congresso.

Conforme adiantado na última edição da Revista Canal, a Medida Provisória 844, que modernizaria o marco
legal do saneamento, não chegou a
ser votada na Câmara dos Deputados. Com isso, a MP perdeu a validade
e, consequentemente, as mudanças
propostas não se concretizaram.
A ABCON e o SINDCON lamentam
que o Brasil tenha desperdiçado a
oportunidade de criar um ambiente regulatório que permitiria fazer
o saneamento avançar com maior
velocidade.
Pela primeira vez, muitos tiveram
a noção de que há no Brasil mais de
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100 milhões de pessoas sem acesso à rede de coleta e tratamento de
esgoto.
Nunca se expôs tanto nos meios de
comunicação e nas mídias sociais que
o país sofre diariamente com doenças
crônicas provocadas pela falta de saneamento, com consequências graves
para a saúde, educação e bem-estar
de homens, mulheres e crianças.
O saneamento não pode mais
prescindir da gestão e dos investimentos da iniciativa privada. O Brasil
precisa urgentemente de uma solução para acelerar as parcerias entre
os operadores públicos e os opera-

dores privados. O setor precisa dialogar e achar os caminhos para aperfeiçoamento do marco regulatório, de
forma a criar maior segurança jurídica
para os investimentos e melhores
condições para ganhos de eficiência
na operação dos serviços.
Assim, a ABCON e o SINDCON já
estão trabalhando para que o saneamento permaneça na agenda da sociedade brasileira e na pauta política.
O apoio da sociedade e o comprometimento político são fundamentais
para que os investimentos no setor
sejam uma prioridade para os governos que assumem em janeiro de 2019.

O que o Brasil
perde sem investir
em saneamento

ABCON e SINDCON levaram até os parlamentares em Brasília alguns dos
números que justificam mudanças imediatas no atual modelo do saneamento.

Hoje, em um mercado onde a iniciativa privada está restrita a 6% dos
municípios (se contabilizarmos concessões plenas e parciais de água ou
esgoto), o Brasil fica longe de atingir
o investimento necessário e previsto em planos oficiais do governo para
alcançar a universalização dos serviços: precisaríamos investir R$ 22
bilhões por ano, em valores atuais, e
só conseguimos aplicar, no máximo,
R$ 14 bilhões (em 2016, o investimento total do setor ficou em R$ 11,7
bilhões).
Confira alguns dos benefícios que
o Brasil pode atingir com mais investimento no setor:
• Segundo dados da CNI, a cada R$

•

1 bilhão investido em saneamento,
há a geração de 58 mil empregos
diretos e indiretos em decorrência
do desenvolvimento da indústria,
comércio e serviços na localidade.
Considerando investimentos de
R$ 20 bilhões por ano, isso representaria a geração de 1.160.000
empregos.
Ainda segundo estudo da CNI, a
cada R$ 1,00 investido no saneamento brasileiro, haveria o retorno de R$ 2,50 ao setor produtivo.
Esse retorno seria ainda superior,
se considerada a economia nos
dispêndios com saúde, a valorização de imóveis e o aumento na
produtividade dos trabalhadores.

Saneamento é Saúde
As informações abaixo também
foram compartilhadas entre os parlamentares durante o período que antecedeu a apreciação da MP 844 no
Congresso:
• Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde, morrem no
Brasil 15 mil pessoas por ano em
decorrência de doenças relacionadas à falta de saneamento. Em 20
anos, o atraso pode custar a vida
de mais de 250 mil brasileiros.
• Para cada R$ 1,00 investido em saneamento, economizam-se R$ 4,00
em despesas de saúde, e adicionam‑se R$ 2,50 ao PIB.
• De acordo com a CNI, a redução
dos custos com saúde no Brasil,
gerada pela universalização dos
serviços de água e esgoto, chegaria a R$ 1,45 bilhão ao ano, sem
considerar ganhos associados à
redução da mortalidade infantil.
• Em 2013, segundo o Ministério da
Saúde (DATASUS), foram notificadas mais de 340 mil internações
por infecções gastrintestinais no
país. O custo de uma internação
por infecção gastrintestinal no
Sistema Único de Saúde (SUS) foi
de cerca de R$ 355,71 por paciente
na média nacional (ITB, 2017).
A saúde seria, sem dúvida, extremamente beneficiada com a aprovação da MP 844 (leia mais sobre o assunto na próxima página).
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> CAPA

Doenças provocadas
pela falta de saneamento
afetam os municípios

Levantamento divulgado em setembro pelo IBGE revela que 1.933
municípios (34,7% do total) tiveram
ocorrência de epidemias ou endemias
provocadas pela falta de saneamento
básico no ano passado.
O IBGE investigou, junto às prefeituras, a ocorrência de endemias ou
epidemias associadas ao saneamento básico em 2017, considerando endêmica uma doença que existe constantemente em determinado lugar,
independentemente do número de
indivíduos por ela atacados. Epidêmica, por sua vez, é uma doença que
surge, rapidamente, em um lugar e
acomete grande número de pessoas.
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Segundo o IBGE, a doença mais citada pelas prefeituras foi a dengue. Em
2017, 1.501 municípios (26,9% do total)
reportaram ocorrência de endemias
ou epidemias de dengue. A dengue, assim como a zika e a chikungunya, cujos
primeiros casos surgiram no Brasil em
2014 e 2015, respectivamente, são
transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em
água parada. Tais doenças estão, portanto, fortemente associadas aos serviços de saneamento.
Outras doenças com grande incidência, provocadas pela falta de saneamento, foram a diarreia (23,1%) e
verminoses (17,2%).

Mais de 100 milhões de
pessoas sem acesso à rede
de coleta e tratamento
de esgoto continuam
esperando uma solução
Para a ABCON e o SINDCON, os
números do IBGE confirmam que os
investimentos em saneamento são
prioritários, e o Brasil não poderia
desperdiçar a oportunidade da MP
844 para incrementá-los.
Passada a discussão em torno da
medida provisória, a mensagem que
persiste por parte das entidades é
que o futuro de milhões de brasileiros
que estão sem tratamento de esgoto
depende de vontade política e da determinação da sociedade em tornar o
saneamento uma prioridade nacional.

> ENTREVISTA

Alerta: nosso
planeta corre
sérios riscos
Não é apenas a preservação da água que se faz necessária. Nunca foi tão
importante estar atento à sustentabilidade como agora, assinala o jornalista
André Trigueiro.

“Ecochato e biodesagradável.”
É assim, com ironia, que André Trigueiro encerra suas palestras, brincando com a necessidade de ser radical na defesa da sustentabilidade.
O jornalista carioca tem 52 anos.
Boa parte de sua vida foi dedica-
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da à carreira, na qual se destacou
pela cobertura de assuntos ligados
ao meio ambiente. Ao longo desse
tempo, principalmente à frente do
programa “Cidades e Soluções”, da
Globonews, durante 11 anos, Trigueiro esteve em contato com os

graves problemas enfrentados pelo
saneamento no Brasil.
Foram até aqui mais de 400 programas, em que, inclusive, teve a
oportunidade de conhecer algumas
das iniciativas das concessionárias
privadas do setor, em matérias re-

alizadas nos próprios locais em que
as plantas estão instaladas. “Já bebi
a água de reúso de uma operação”,
lembra ele.
Trigueiro também é professor
há 14 anos da PUC do Rio de Janeiro, onde criou a cadeira de Jornalismo Ambiental. Em novembro, ele foi
convidado a ministrar palestra sobre
“Sustentabilidade em um Mundo em
Transformação” em Salto, interior de
São Paulo. Banhada pelo rio Tietê, a
cidade, atendida por concessionária
privada, está comemorando a universalização dos serviços de coleta
e tratamento de esgoto.
Na oportunidade, André Trigueiro conversou com a revista Canal
SINDCON. Confira a seguir a entrevista com o jornalista*.

Quando o assunto sustentabilidade se tornou tão importante na
história da humanidade?
Ainda no século passado, nós
percebemos a encrenca que é a
agressão ao meio ambiente. A ação
do homem tem reflexos diretos no
equilíbrio da vida na Terra. Estamos
destruindo o planeta, e os sinais
dessa destruição são muito claros.
Hoje, vivemos um tempo diferente
do tempo de nossos avós. As escolhas de agora são realmente determinantes para as próximas gerações.
Quais são os principais sintomas
dessa transformação?
O aquecimento global já é uma realidade, mesmo que alguns insistam
em negá-lo. Há vários fenômenos

climáticos que estão interligados,
cuja origem está no aquecimento
global. Os incêndios na Califórnia, o
derretimento das calotas polares, a
elevação das temperaturas médias,
nada disso é por acaso. Os religiosos poderão dizer que esses são
sinais do final dos tempos. Mas essa
agressão ao meio ambiente não tem
nada a ver com o apocalipse. Nós é
que estamos agindo contra nós
mesmos. Essa crise tem a nossa digital, o nosso DNA.
Qual o papel do saneamento
nesse cenário, lembrando que o
Brasil sustenta índices muito abaixo
do desejado nessa área?
O saneamento depende de vergonha na cara. Quando falamos que
saneamento é básico, queremos di-
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> ENTREVISTA

zer isso mesmo: básico, essencial.
Portanto, é inadmissível que tenhamos chegado à condição de uma das
maiores economias do mundo sem
saneamento, pois isso é fundamental
em um país desenvolvido. Sem saneamento, nosso desenvolvimento
é estéril. O saneamento precisa ser
prioridade para o Brasil. Não podemos
nos conformar com o fato de 100 milhões de pessoas não terem acesso à
coleta e tratamento de esgoto.
As soluções para o setor dependem de vontade política?
O segmento político precisa honrar seu compromisso com o povo.
E pensar para além de quatro anos
de mandato. Saneamento demanda
tempo. Todos os nossos problemas
nessa área não serão resolvidos em
quatro anos. Com relação ao Gover-
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no Federal, é uma pena que não tivemos os debates eleitorais, que poderiam dar uma ideia das propostas do
presidente eleito para o setor. Precisamos então aguardar o que vem
pela frente. Porém, o que não pode
acontecer é cairmos na armadilha de
estigmatizarmos os políticos. Há políticos e pessoas de grande valor que
estão no serviço público.
O que podemos fazer no dia a dia
para contribuir com a sustentabilidade?
É preciso entender que o consumo é um ato político. Todos nós
somos seres políticos, que de um
jeito ou de outro defendem suas
propostas. Por que aceitar embalagens de isopor, que são extremamente nocivas ao meio ambiente?
Será que eu preciso realmente de

todas aquelas sacolinhas plásticas
que a caixa do supermercado me
oferece para embalar as compras?
São reflexões que podem parecer
pequenas, mas que fazem toda a
diferença. E há também a questão
do posicionamento. Somos uma democracia. É preciso botar a boca no
trombone quando enxergamos um
dano ambiental. Os recursos ambientais, hídricos, são de todos.
A solução então passa por um
posicionamento pessoal?
Sim. A crise ambiental é ética.
O brasileiro adora churrasco, por
exemplo, mas pouco nos interessamos pela procedência da carne. Veja
outro exemplo comum, a desfaçatez com que jogamos o lixo na rua.
Isso diz muito sobre nossa visão de
qualidade de vida. A produção de

lixo tem sequelas que precisam ser
compreendidas.
É preciso ter uma atitude positiva diante do desafio da sustentabilidade?
Exato. No Brasil, as redes sociais
privilegiam o espaço para notícias
ruins, e esse discurso negativo sobre
nosso potencial não leva a nada. Enquanto isso, há tanta iniciativa positiva para destacar. Fico emocionado
muitas vezes em reportagens com
gente que faz a diferença com poucos
recursos. Precisamos aprender com
o diferente, aprender a ouvir, exercitar a curiosidade em favor do bem
comum. O problema não é o brasileiro.
Nós temos o país mais rico do mundo
em recursos naturais e biodiversidade. O povo precisa ter essa consciência. É um ato contínuo de conscienti-

zação. E o jornalismo pode ser uma
vitrine de boas soluções.
Você conheceu algumas das soluções das concessionárias privadas para o saneamento. Acha que
elas merecem ter mais espaço?
Não é porque o serviço é 100%
público ou 100% privado que vai dar
certo. O modelo depende de cada
cidade. Se o sistema privado está
dando certo, por que não mantê-lo? Concessões bem-formuladas,
como essa aqui em Salto, precisam
ser incentivadas.
O que falta na agenda de soluções para o saneamento?
Falta explorar as tecnologias
apropriadas para as populações de
baixa renda. Precisa também incluir
o reúso como parte da solução, estimular o reúso por meio de incen-

tivos fiscais. E avançar na legislação
pró-saneamento. Em algumas cidades não é permitido pela lei construir sem a estrutura apropriada
para as redes de água e esgoto. É
um exemplo a ser seguido.
Você aponta que houve um
avanço na despoluição da Baía da
Guanabara, ainda que tímido. Acredita que um dia ela estará finalmente despoluída?
A recuperação da baía, do rio Tietê, não vai acontecer de um dia para
outro, mas é claro que acredito nisso. Sou nascido e criado no Rio de
Janeiro, conterrâneo de Tom Jobim,
que vivia abraçando árvores no Jardim Botânico. Na dúvida, eu também
abraço!
*Agradecemos a colaboração da
concessionária Sanesalto.
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> SETOR

Sem
saneamento,
impacto na
vida das
mulheres
brasileiras é
enorme
Estudo feito pelo Instituto Trata Brasil
e BRK Ambiental demonstra como a
falta de serviços básicos de água e
esgoto afeta a população feminina.
Um estudo feito em parceria com o
Instituto Trata Brasil e a BRK Ambiental traz dados alarmantes sobre os
impactos que a falta de saneamento
causa na vida das mulheres. Para se
ter uma ideia, a pesquisa, feita com
apoio do Pacto Global, mostra que a
universalização tiraria mais de 635 mil
mulheres da pobreza.
Outros números do estudo – conduzido pela Ex Ante Consultoria, com
base em dados oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos Ministérios da Saúde,
Educação e Cidades – revelam que,
hoje, no país, 27 milhões de mulheres
não têm acesso adequado à infraestrutura sanitária, e o saneamento é
variável determinante na saúde, educação, renda e bem-estar da população feminina.
A presidente da BRK Ambiental,
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Teresa Vernaglia, lembra que é a mulher brasileira que cuida dos afazeres
domésticos. “É ela quem cozinha e
quem se ausenta do trabalho para
levar os filhos e idosos no posto de
saúde. Portanto, a falta de saneamento afeta diretamente a sua vida
em diversas esferas, com reflexos
inclusive na sua mobilidade socioeconômica”, afirma Teresa.
Na idade escolar, meninas sem
acesso a banheiro têm desempenho
estudantil pior, com 46 pontos a menos em média no ENEM quando comparadas à média dos estudantes brasileiros. O saneamento impacta ainda
no ingresso ao mercado de trabalho,
uma vez que o acesso à água tratada,
coleta e tratamento de esgoto poderia reduzir em até 10% o atraso escolar da estudante. Outro dado aponta
que 1,5 milhão de mulheres não têm

banheiro em casa, e que essas brasileiras têm renda 73,5% menor em
comparação às trabalhadoras com
banheiro em casa.
Os números também demonstram que a falta de acesso à água
tratada e ao esgotamento sanitário é
uma das principais causas de incidência de doenças intestinais, que levam
as mulheres a se afastarem 3,5 dias
por ano, em média, de suas atividades rotineiras. Meninas de até 14 anos
são as maiores vítimas desse quadro,
com índice de afastamento por diarreia 76% maior que a média em outras
idades.
No caso da renda, o acesso ao saneamento traria um acréscimo médio
de R$ 321,03 ao ano para cada uma
dessas brasileiras, o que representaria um ganho total à economia do país
de mais de R$ 12 bilhões ao ano.

ACESSAR A
PESQUISA COMPLETA

A MULHER BRASILEIRA
• Aproximadamente 30% das mulheres com mais de 15 anos de
idade têm filhos ou enteados menores morando em suas casas.
Essas mulheres totalizam um contingente de 25,7 milhões de mães
que auxiliam nos cuidados de 42,4
milhões de filhos ou enteados.
• Segundo a PNADC, pesquisa do
IBGE, 83,3% das mulheres brasileiras com mais de cinco anos
de idade se dedicam a trabalhos
domésticos na própria moradia e
2,5%, nas casas de parentes. Entre a população masculina, essas
frequências foram bem menores:
respectivamente 65,5% (própria
moradia) e 0,7%(casa de parentes).
• 71,5% do tempo total dedicado a
cuidados pessoais e trabalhos domésticos realizados em casa ou
nas moradias de parentes é de incumbência das mulheres; em apenas 28,5%, dos casos essa tarefa é
reservada aos homens.
• Para praticamente todos os segmentos de atividade e jornadas de
trabalho, as mulheres receberam
valores inferiores aos dos trabalhadores do sexo masculino. Em
média, a diferença é de 22,9% a
menos.
• 21,3 milhões de mulheres e 20 milhões de homens estão abaixo da

linha de pobreza, totalizando 40,35
milhões de pobres (dados de
2016). Isso significa que a participação das mulheres nesse extrato
social era maior que a dos homens:
51,6% contra 48,4%, respectivamente.
SAÚDE
• O afastamento das atividades
rotineiras por diarreia ou vômito
é um pouco mais alto na população feminina (52,8% do total),
mas atinge homens e mulheres
em proporções semelhantes. No
entanto, o impacto na vida da mulher é maior, pois elas ficam 3,48
dias afastadas por ano, tempo 10%
maior que os 3,15 dias em média
dos homens.
• Com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, cuja última
atualização foi em 2013, estima-se
que naquele ano foram mais de 7,9
milhões de casos de afastamento por diarreia ou vômito entre as
mulheres. Desse total, 45% dos
casos foram graves o suficiente
para deixar a paciente acamada e
completamente impossibilitada de
exercer suas atividades cotidianas.
• Estados com baixos índices de cobertura de serviços sanitários têm
números de internação de mulheres por diarreia e vômito significa-

tivamente maiores quando comparados com estados mais saneados.
EDUCAÇÃO
• Do total de jovens que fizeram o
Exame Nacional do Ensino Médio
em 2016, 2,42 milhões eram mulheres (56,8% do total) e 1,84milhão eram homens (43,2%). O primeiro fato que chama a atenção é
que as mulheres tiveram notas em
média inferiores à dos jovens da
população masculina.
• Meninas sem acesso a banheiro
têm desempenho pior, com 46
pontos a menos que a média dos
estudantes no ENEM. O atraso
escolar de jovens meninas sem
acesso a banheiro em casa é 7,3%
maior do que entre aquelas que
têm banheiro.
• O estudo estima que o acesso à
água tratada e a coleta e tratamento de esgoto poderiam reduzir em até 10% o atraso escolar de
uma estudante.
RENDA
• A pesquisa revela que a ausência
de banheiro na moradia reduz em
21,7% a remuneração média das
mulheres.
• Também mostra que trabalhadoras sem banheiro em casa ganham
73,2% a menos que as mulheres
que têm banheiro.
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> SETOR

FALTA
MUITO!
Sem investir na universalização dos serviços de
saneamento, a população sofre e o país perde
muitos recursos.

Está à disposição de todos o relatório
sobre o estudo “Benefícios Econômicos
e Sociais da Expansão do Saneamento
Brasileiro 2018”, a mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil em
parceria com a ABCON. O trabalho, elaborado pela consultoria Ex Ante, mostra
que a expansão dos serviços de água e
esgotos no país traz muito mais do que
apenas qualidade de vida. Os investimentos feitos e o maior acesso das pessoas proporcionam ganhos econômicos
e sociais concretos, especialmente nos
setores da saúde, educação, produtividade, turismo e valorização imobiliária.
Aqui, apresentamos os principais recortes da pesquisa para os leitores da revista Canal SINDCON.
Como resultado geral, o custo médio para se levar água e esgoto até a
população é estimado em R$ 443,5
bilhões em 20 anos, ou seja, cerca de
R$ 22,2 bilhões ao ano (o valor presente dos investimentos corresponde a R$ 241,3 bilhões).
Segundo o estudo, a universalização do saneamento traria ganhos
expressivos para a sociedade. Em
duas décadas, os ganhos econômicos
e sociais gerados pela ampliação dos
serviços em diversas áreas alcançariam R$ 1,12 trilhão.
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LONGEVIDADE
A situação precária no setor reflete até na longevidade da população.
Em 2015, a expectativa de vida no
Brasil era de 74,4 anos, menor que a
média da América Latina (74,9 anos).
O Brasil fica atrás do Uruguai (77
anos), da Argentina (76,2 anos) e do
Chile (81,5 anos).
ESCOLARIDADE E TRABALHO
A ausência de saneamento básico
traz reflexos na produtividade e escolaridade do trabalhador. Os números demonstram que a parte da população que não tem acesso recebe
52,4% a menos que os que possuem
acesso ao saneamento.
Além dos desafios da produtividade no ambiente de trabalho, existem
os desafios com o atraso escolar. A
escolaridade influencia de maneira
positiva a produtividade e a renda dos
trabalhadores. Menor escolaridade
implica perda de produtividade e de
remuneração.
Se um estudante que hoje não
desfruta dos serviços tiver a oportunidade de obter os serviços sanitários
(coleta de esgoto e água tratada), espera-se uma redução de 3,6% em seu
atraso escolar.

Entre 2016 e 2036 o relatório
aponta efeitos sobre a produtividade
do trabalho. A partir da aplicação dos
recursos necessários, espera-se um
ganho de renda de R$ 190,3 bilhões,
equivalente a um ganho anual de R$
9,5 bilhões, e somente com esse retorno os governos teriam uma fonte
expressiva para expandir os serviços
de água e esgoto.
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Tendo como base dados do IBGE
2017, o estudo detecta um impacto
expressivo do saneamento sobre o

valor dos ativos imobiliários e sobre a
renda gerada pelo setor. Observando
dois imóveis localizados em bairros
similares, diferenciados apenas pelo
acesso ao saneamento, a diferença
de valor é de 16,4% acima para aquele
que tem acesso ao serviço.
Um cálculo apresentado na pesquisa mostra que a adequação do
saneamento básico pode aumentar o
valor de um imóvel em 33%. No caso
da água tratada, o valor entre dois
imóveis, com e sem acesso, se diferencia em 9,0% em média. Na ausência de banheiro a diferença é de 7,4%.

O valor esperado para valorização
imobiliária entre 2016 e 2036 com
a expansão dos serviços de saneamento é de R$ 22,3 bilhões por ano
no Brasil.
TURISMO
Uma atividade econômica que,
sem saneamento, tem seu desenvolvimento afetado, ou até mesmo anulado, em regiões que não possuem
coleta e tratamento de esgoto e água
tratada.
Se compararmos outros países da
América Latina com o Brasil, as eco-

nomias com melhor desempenho na
área do saneamento possuem maiores fluxos internacionais. Em Cuba,
Chile e Argentina o número foi de
261, 207 e 138 turistas estrangeiros
por mil habitantes em 2014. No Brasil,
foram apenas 31 turistas por mil habitantes, no ano em que o país sediou a
Copa do Mundo de Futebol.
No período de 2016 a 2036, espera-se que os ganhos de renda do
turismo no Brasil devidos à universalização do saneamento passem de
R$ 2,1 bilhões por ano para R$ 42,8
bilhões.
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> SINDCON RECOMENDA

Confira nesta página alguns dos principais eventos relacionados ao saneamento que acontecem nos próximos meses.

De olho no SAVEh – Sistema
de Autovalidação de Eficiência
Hídrica
Plataforma idealizada pela empresa
Ambev, o SAVEh permite que pequenas
e médias empresas possam controlar
seu consumo de água nos processos
produtivos, contribuindo para o aumento
da segurança hídrica no país. Com base
no preenchimento de um auto diagnóstico, o SAVEh idealiza um plano de ação
personalizado para formulário empresarial, visando o aumento da eficiência e a
diminuição de desperdícios.
O SAVEh é também o canal onde a Ambev compartilha, de forma gratuita, com
outras empresas o seu sistema de gestão
hídrica, que já ajudou internamente na
redução de 40% do consumo de água
nos últimos 13 anos. Para se inscrever é
simples, basta acessar https://saveh.com.
br e seguir os passos indicados.
A Ambev contou com a parceria da Fundação Avina nessa iniciativa.

Próximos Eventos do Setor:

3ª edição do GRI PPPs e
Concessões Brasil
Onde e quando?

28 de março de 2019
https://www.griclub.org/event/
infra/gri-ppps-e-concessoes-brasil-2019_482.html

30º Congresso Brasileiro de
Engenharia Sanitária e Ambiental
da ABES
Promovido a cada dois anos, o CBESA é
considerado um dos maiores e mais qualificados eventos do setor de saneamento
no país. Reúne profissionais do setor,
tanto de empresas públicas e privadas,
acadêmicos, estudantes e especialistas
internacionais, com palestras de alta
qualidade técnica. A Fitabes, feira paralela
ao congresso, será realizada nas mesmas
datas.

Onde e quando?

Natal/Rio Grande do Norte
16 a 19 de junho de 2019
http://abes-dn.org.br/abeseventos/
30cbesa-natal/
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3ª Edição do Prêmio
Sustentabilidade
Nesta edição o prêmio idealizado
pelo SINDCON é aberto para não
associados, mediante inscrições pagas.
Outra novidade será a participação de
patrocinadores.
A entrega do Prêmio Sustentabilidade
está prevista para agosto.
Você pode acompanhar as categorias definidas, premiação e mais informações no
portal da ABCON/SINDCON (http://
abconsindcon.com.br/premio).

O portal
abconsindcon.com.br
disponibiliza mais
informações sobre
estes e outros
eventos do setor. Vale
a pena conferir!

> CAPACITAÇÃO

Gestão da Responsabilidade
Social e Sustentabilidade é tema
de novo e-book do SINDCON

Durante os dias 23 e 24 de outubro, o SINDCON ofereceu o curso
“Gestão da Responsabilidade Social
e Sustentabilidade: conceitos e práticas” em São Paulo. Participaram do
treinamento 25 colaboradores de 13
concessionárias associadas ao Sindicato, preenchendo todas as vagas
oferecidas para o curso.
A boa notícia é que o conteúdo abordado pelos palestrantes se converteu
em apostila, disponibilizada na forma
de e-book para todos os interessados
pelo site ABCON/SINDCON, garantindo
que a capacitação alcance mais colaboradores, de todas as localidades.

O conteúdo é de responsabilidade de Cid Alledi, membro do grupo
de trabalho ABNT ISO de responsabilidade social, e de Dilma Pimentel,
consultora e auditora em Sistemas de
Gestão Integrado.
O primeiro dia do curso se debruçou
sobre os sete princípios da Norma Internacional de Responsabilidade Social,
a NBR ABNT ISO 26000, buscando auxiliar na estruturação de negócios para

incorporar a promoção da responsabilidade social e a cultura da sustentabilidade nas empresas de saneamento.
O segundo dia trouxe dinâmicas de
grupo dedicadas à relação entre responsabilidade social e sustentabilidade e contou com a apresentação de
cases dos associados.

ACESSE
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> SIRI

Projeto Regulasan
A ABCON esteve presente, em agosto, no Seminário Internacional sobre Regulação e Fiscalização dos serviços de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, voltado
à experiência internacional e a conjuntura regulatória.
O objetivo geral do Seminário foi apresentar e debater o resultado dos trabalhos desenvolvidos no Projeto
Regulasan. A entidade compôs o painel sobre visões dos
prestadores de serviços, juntamente com Abes, Aesbe e
Assemae, sendo representada pelo conselheiro Carlos
Eduardo Castro.
Dentro do mesmo projeto, o diretor de relações institucionais da ABCON, Percy Soares Neto, participou, também

em agosto, da 1ª Oficina Nacional sobre o Guia de Referência para a Regulação do Saneamento no Brasil.
O projeto Regulasan foi patrocinado pelo Interáguas
e subsidiado pelo Banco Mundial e encerrou suas atividades em 22 de novembro/18. A diretora executiva da
ABCON/SINDCON, Ana Lia de Castro, acompanhou o
projeto desde seu início em 2016 e representou as entidades no Seminário de conclusão do projeto, realizado
naquele mesmo dia pelo Ministério das Cidades, quando
foi apresentado um balanço da iniciativa. O relatório final
será disponibilizado pelo MCidades e divulgado aos nossos associados.

Revisão da Portaria de Potabilidade
da Água para consumo humano
Neste ano, os principais temas tratados foram as
competências e responsabilidades das entidades envolvidas, desde o produtor de água até os órgãos fiscalizadores. Um ponto importante a ser destacado, o Plano de
Segurança da Água, ferramenta de valor para a gestão de
recursos hídricos e de risco, foi abordada e o seu uso deve
ser incentivado na futura versão da portaria.

O processo de revisão ainda está em andamento e
existem reuniões programadas para tratar de outros temas relativos à portaria, sendo que, ao final, a proposta
estará disponível para consulta pública. O SINDCON tem
participado das discussões, representado por Rodrigo
Alves dos Santos Pereira, da associada Águas do Brasil.

Conselho Estadual de Saneamento
de São Paulo (Conesan)
A ABCON participou, em 6 de novembro, da reunião
de posse dos novos membros do Conselho para o biênio
2019 - 2020. A entidade continua como titular dentro do
segmento de entidades associativas de operadores de
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serviços públicos de saneamento básico. A representação, antes exercida por Eduardo Berrettini, da GS Inima
Brasil, passa a ser no próximo biênio de Ana Lia de Castro,
diretora executiva da ABCON/SINDCON.

> INTERNACIONAL

O mito da
remunicipalização
e reestatização
Saber rebater argumentos não verdadeiros é um devido aprendizado para
todos os profissionais que trabalham com concessões de água e esgoto.

“Não é possível ‘desmunicipalizar’ um serviço de saneamento
básico, pois o controle desses serviços sempre esteve e estará
sob a responsabilidade do poder público.”

Falso conceito ou termo enganoso, a “remunicipalização” é um
dos argumentos vigentes contra
a atuação da iniciativa privada no
saneamento que, como outros verdadeiros mitos, não correspondem
à realidade. É fácil entender porquê
essa tese não se sustenta: os serviços de água e esgoto sempre estiveram e sempre estarão sob controle público municipal. Não importa
se o direito à sua operação tenha
sido designado a uma empresa pública ou privada.
Para ficar mais claro: quando uma
empresa é contratada para operar
os serviços de saneamento de um
município sob concessão, ela terá
um prazo determinado de atuação
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e, quando este vencer, além dos
ativos serem incorporados no patrimônio dos municípios, será aberta
uma nova licitação para selecionar o
operador dos próximos anos.
Ou seja, não é possível “desmunicipalizar” um serviço de saneamento básico de uma cidade, pois
o controle dos serviços de saneamento sempre esteve e estará sob
a responsabilidade do poder público,
mesmo quando os serviços estiverem sob concessão com a iniciativa
privada.
É preciso desmistificar
Desmistificar o conceito é um
aprendizado para todos os profissionais que trabalham com conces-

sões de serviços de água e esgoto.
Segundo o recente estudo feito
pela entidade internacional Aquafed
– “Toolkit for General Messaging for
Private Water Operators: Let the
Taps Tell the Truth” –, um dos intuitos da campanha pela remunicipalização é causar impacto na opinião
pública e temor entre os usuários,
levando-os a pensar que a população corre grandes riscos de não ter
acesso ao saneamento básico, na
contramão de seus direitos básicos
e democráticos.
O que fazer então? A pesquisa
aconselha aos operadores privados
que rebatam esses argumentos,
evitando o uso da palavra remunicipalização e usando, por exemplo,

os termos “fim de contrato”, “mudança de operador”, “conclusão de
contrato” ou “ruptura de contrato”.
Além disso, é preciso investir no
trabalho com a comunidade, principal público das campanhas que
buscam influenciar a opinião geral
contra a iniciativa privada. Uma população bem informada, que entende a ineficiência do serviço público
em algumas regiões, e enxerga a
capacidade de investimentos e gestão do setor privado como solução
é também primordial para que o saneamento avance.
“Não é tendência”, afirma estudo
Um estudo desenvolvido pela
consultoria GO Associados avaliou

casos internacionais nos quais a
gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário voltou ao município após um
período de gestão privada, a fim de
entender os motivos que levaram
a essa decisão por parte do poder
público, bem como sugerir possíveis
fatores que possam mitigar os riscos de eventuais decisões de retomada dos serviços.
Uma análise mais cuidadosa revelou que por volta de 40% de 208
casos relatados aconteceram após
uma decisão unilateral de encerrar
os contratos por parte do poder público enquanto em 44,7% dos casos
o contrato com a iniciativa privada
foi cumprido integralmente e, após

cumprir seu objetivo, não foi renovado. Ainda há quatro casos nos
quais o operador privado vendeu
sua participação para o poder público, sete nos quais o prestador se retirou e 16 nos quais existe a intenção
de retomada do serviço por parte
do município, ainda não executada,
além de 11 casos sem informação
disponível.
Segundo o estudo, a retomada
da operação dos serviços de saneamento básico não aparenta ser uma
tendência global. A maior parte dos
contratos relacionados como “remunicipalização” cumpre todo seu
ciclo de vida e simplesmente não
são renovados.
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> MEIO AMBIENTE

Tsunami
de plástico
O Rio de Janeiro se tornou a primeira capital brasileira a proibir que
estabelecimentos comerciais distribuam canudos de plástico, seguindo
uma tendência mundial. Leis semelhantes já foram aprovadas também
em Manaus, Santos, Guarujá e Cotia,
na região metropolitana de São Paulo,
e há ainda dezenas de projetos sobre
o assunto tramitando no legislativo.
A preocupação global está relacionada com o atual destino do plástico: os oceanos. Todo o plástico que
é descartado pela humanidade representa não apenas perigo à biodiversidade marinha, como também à nossa
saúde. Parte do plástico pode retornar e se misturar à nossa cadeia alimentar. Se os hábitos não mudarem,
em poucas décadas teremos mais
plástico do que peixes no mar.
Segundo dados divulgados pela
ONU, oito milhões de toneladas de
plástico por ano vão parar nos mares e oceanos. Antes de chegar lá,
esse material obstrui os sistemas de
esgotos das cidades e intensifica o
risco de inundações (ou ainda pior, se
transforma em viveiros de mosquitos
transmissores de doenças).
Existem diversos movimentos e
organizações voltados à causa do
plástico. O principal deles é o The New
Plastics Economy, que incentiva a
implantação de uma economia circu-
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lar, na qual o plástico nunca se torna
lixo ou poluição. São apontadas três
ações necessárias para alcançar essa
visão: eliminar todos os itens de plástico desnecessários, garantir que os
plásticos de que precisamos sejam
reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis, e circular todos os itens de
plástico que usamos para mantê-los
na economia e fora do ambiente.
A proibição de canudos de plástico
é uma pequena ação dentro das inúmeras necessárias. No mesmo sentido estão ações como a proibição da
distribuição gratuita de sacolas plásticas em supermercados, a utilização
de garrafas plásticas biodegradáveis
e a consciência ambiental generalizada. A boa notícia é que foi assinado
o Compromisso Global por uma Nova
Economia do Plástico, cujos signatários incluem empresas que juntas
representam 20% de todas as embalagens plásticas produzidas globalmente: Danone, H&M, L’Oréal, Mars,
Incorporated, Natura, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, P&G, Amcor, Basf e
Nestlé.
O Compromisso Global foi oficialmente firmado em 29 de outubro,
na Conferência Our Ocean, realizada
em Bali, na Indonésia, e contou também com a participação de governos,
ONGs, universidades e instituições financeiras.
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> NA REDE

UMA GERAL DO
SANEAMENTO
PELO BRASIL

Apresentada em novembro, a nova plataforma
digital da CNI - Confederação Nacional da Indústria mostra, de forma interativa e dinâmica, um retrato
detalhado dos serviços de água e esgoto em todo
país, evidenciando a deficiência no atendimento
enfrentada pela população brasileira.
O infográfico “A realidade do saneamento básico
no Brasil” é dinâmico e interativo. A ferramenta
oferece um perfil completo dos serviços de água
e esgoto no país, além de dados de investimentos
e exemplos bem-sucedidos de municípios que
recorreram à iniciativa privada para ampliar o
atendimento à população.
Os principais dados estão lá: cerca de 35
milhões de brasileiros não têm acesso a água
tratada. Metade da população não tem acesso
aos serviços de coleta de esgoto. Dos efluentes
coletados, apenas 45% são tratados. Dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostram que, além disso, 1.935 dos 5.570
municípios brasileiros, ou 34,7% do total, ainda
registram epidemias ou endemias relacionadas à
falta ou à deficiência de saneamento básico.

O SINDCON e
o ITB também
desenvolveram
estudos semelhantes,
com dados específicos
de cada estado
brasileiro. O próximo
passo das entidades
é conciliar os três
estudos, a fim de
garantir a legitimidade
e consistência das informações, e na sequência,
difundi-los junto aos governos estaduais e municipais,
com o intuito de comprovar a necessidade de se
retomar o projeto de modernização do marco legal do
saneamento iniciado pelo governo federal.

PIADA?
Assista em:
Um dos vídeos recentes do canal
Porta dos Fundos traz um alerta, em
tom jocoso, mas impactante, sobre
a situação do saneamento no Brasil.
O vídeo é cômico, mas a realidade é
trágica.
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CONHEÇA A MARINA
Enquanto escova os dentes, Marina é avisada pela
mãe que se deixar a torneira pingando, os peixinhos
ficarão sem água. Ela começa, então, a refletir sobre as
consequências da não preservação do recurso hídrico.
O vídeo “Marina Submersa” é uma realização de Ana
Julia Travia, Hannah Sati, Luciana Bonassi e Marcela
Návia, e pode ser visto em:

JOGO DA
MEMÓRIA DOS
ODS – AQUI,
TODO MUNDO
GANHA

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) representam a união dos desejos da
sociedade, governo e empresas por um
mundo melhor. Por meio de um grande
processo de consulta global, foram
definidos 17 objetivos e 169 metas
a serem alcançadas até 2030. O
processo foi capitaneado pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), mas reúne os desejos de
governos, empresas e sociedade
civil.
O primeiro passo para
implementar essa agenda é que
todos se familiarizem com os
ODS, entendendo de que forma
podemos apoiar cada uma das
causas. E para conhecê-los, que tal
utilizar uma forma lúdica e prazerosa?
No aniversário de 3 anos dos ODS,
convidamos todos a voltar a ser criança
em um jogo da memória muito especial!
Baixe agora: https://biblioteca.cebds.org/
jogo-da-memoria-sobre-os-ods.
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> MULHERES

Do Brasil...
e pelo Brasil
Formado há cinco anos, grupo idealizado para reunir e engajar
o público feminino em prol do avanço do país e da valorização
da mulher já possui mais de 30 mil participantes

Ana Lia de Castro, diretora executiva da Abcon e Sindcon
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Se você ainda não ouviu falar delas, ainda vai ouvir. Idealizado há cinco anos, o grupo Mulheres do Brasil já não
é mais um projeto, mas sim uma sociedade jurídica, com
propósitos definidos. Hoje concentra mais de 30 mil mulheres afiliadas.
Segundo a diretora executiva da ABCON/SINDCON,
Ana Lia de Castro, o Grupo Mulheres do Brasil tem como
missão atuar para um Brasil melhor e mais justo. É composto por integrantes de vários segmentos, raças, idades,
profissões e escolaridade, que se reúnem para discutir,
propor e colocar em prática ações em temas ligados a
projetos sociais, sempre que esses envolvam a defesa e
valorização da mulher brasileira.
Ana Lia afirma que a ideia do grupo não é “reinventar a
roda”, mas sim participar ativamente de projetos já existentes, sem se aliar a partidos políticos. O suprapartidarismo é, inclusive, um dos valores inegociáveis do GMB,
bem como a busca do bem comum.
Para as mulheres que desejam se associar, o processo
é bem simples. Basta entrar no site www.grupomulheresdobrasil.com.br e se registrar. A partir daí a interessada recebe um convite para participar do próximo evento
de divulgação e integração. Posteriormente, nos eventos
“Portas Abertas”, conhecerá o trabalho dos Comitês e
poderá escolher de que forma se engajará nos projetos.
Atualmente, são mais de 15 comitês atuantes, entre
eles: Combate à Violência Contra a Mulher, Cultura, Educação, Empreendedorismo, Igualdade Racial, Políticas
Públicas, Inserção de Refugiados, Saúde, Comunidades,
80 em 8, Pessoas Deficientes, Vozes e até um Comitê de
Meninas do Brasil.
Para a diretora executiva da ABCON, o que mais lhe
atraiu no GMB foi o caráter voluntário e apartidário da iniciativa, fundada e liderada pela empresária Luiza Trajano.
“Atuo hoje nos comitês ligados às áreas em que tenho vivência e experiência, e acima de tudo naquilo que acredito.
O saneamento básico, com certeza, é uma dessas vertentes”, completa Ana Lia.

