Instituto Trata Brasil premia Marcelo Neri em sua comemoração de 10 anos

Marcelo Neri e o Presidente do Trata Brasil – Édison Carlos

Marcelo Neri, diretor do FGV Social, foi homenageado e premiado como o
primeiro pesquisador do Trata Brasil no evento de comemoração aos 10 anos do
instituto. O Trata Brasil atua desde 2007 trabalhando para que o cidadão seja informado
e reivindique a universalização do serviço mais básico, essencial para qualquer nação: o
saneamento básico. O Instituto desenvolve pesquisas e projetos em comunidades
vulneráveis ao saneamento básico e onde a falta de água e o contato diário com os
esgotos ao céu aberto fazem parte da realidade das famílias.
Neri foi o primeiro pesquisador do Instituto, realizando diversas pesquisas em
parceria com o Centro de Políticas Sociais da FGV – “Saneamento, Educação, Trabalho e
Turismo”; “Saneamento e Saúde”; “Saneamento, Saúde e o Bolso do Consumidor”; “Impactos
sociais da falta de saneamento nas maiores cidades do Brasil” e “A Falta que o Saneamento
Faz”.

Em 2016, o FGV Social realizou o apoio-institucional da Mesa Redonda
“Saneamento: Investimento Social de Alto Impacto” que reuniu, na FGV, especialistas
no assunto para debater o tema e propor caminhos para que o país melhore nos
indicadores sociais. Marcelo Neri moderou a mesa final: “Impactos Socio-econômicos
do Saneamento Básico”. Na mesa, Édison Carlos, Presidente do Trata Brasil, lembrou do
papel do Neri e da FGV no nascimento do Instituto: “Muito do sucesso do Trata Brasil

se deve ao Marcelo Neri, as pesquisas que foram feitas quando o Trata Brasil foi criado...
A primeira parceria feita pelo Trata Brasil foi com a FGV, especificamente com a área do
Neri (...) Somos muito agradecidos ao professor por tudo o que fez e ainda faz pelo Trata
Brasil e pelo saneamento”.

Marcelo Neri com o prêmio recebido
Confira o vídeo da Mesa Redonda “Saneamento: Investimento Social de Alto Impacto”
http://cps.fgv.br/video_saneamento_mesa_redonda_2016 ou a sua versão na íntegra em
http://cps.fgv.br/video_saneamento_integra_2016

Veja também o debate no Canal Futura sobre Saneamento básico - ONU Habitat (com
o Instituto Trata Brasil) - http://cps.fgv.br/videos/conexao-futura-canal-futura-saneamentobasico-onu-habitat

