Cuidar bem da água hoje é também
preservar a sobrevivência das futuras
gerações. Preserve!

22 de março

Dia Mundial da Água

O que é Saneamento Básico?
- O Saneamento Básico é definido pela Lei nº. 11.445/2007
como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações
operacionais de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de
resíduos sólidos e de águas pluviais;
- De acordo com a Lei, podemos concluir que saneamento
básico é um termo muito mais amplo e que todas essas
atividades estão relacionadas com um objetivo principal:
promover o bem-estar físico, mental e social da população.

Qual a sua importância?
- Segundo um estudo do Trata Brasil, mais de 3,5 milhões
de brasileiros, nas 100 maiores cidades do país, despejam
esgotos irregularmente na natureza, contaminando o solo,
rios, praias, mananciais e provocando, além de tudo, danos
diretos à população;
- O contato com esgoto e o consumo de água sem
tratamento estão ligados às altas taxas de mortalidade
infantil. A principal causa são doenças como parasitoses,
diarreias, febre tifoide e leptospirose;
- Como consequência da falta de Saneamento Básico, em
2018, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou mais de
R$100 milhões de reais em internações hospitalares de
pacientes em todo o país, de acordo com o Ministério da
Saúde, totalizando 263,4 mil internações.

- Quando nos preocupamos com a qualidade da água que é
distribuída, com o tratamento correto do esgoto e o manejo
adequado do lixo e das águas pluviais, estamos evitando a
proliferação dessas doenças e de diversas outras,
garantindo, assim, uma melhor qualidade de vida para todos.

O que a AGERGS faz no que diz respeito
ao Saneamento Básico?
- A AGERGS cria regulamentos e normativas para aprimorar
os serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio
Grande do Sul;
- Através das prestadoras de serviços públicos delegados,
282 municípios são atendidos, por intermédio de convênios,
beneficiando cerca de 6 milhões de pessoas.

Convênio AGERGS/FAMURS
A Agência possui uma parceria com a Federação das
Associações de Municípios do RS (FAMURS), promovendo
troca de experiências, ações de formação e capacitação
técnica, além de outras formas de mútua cooperação. Em
virtude do acordo, Conselheiros e dirigentes participam de
reuniões promovidas por Associações de Municípios em
diversas regiões do Estado.

