
• Chuvas de intensidades fracas e isoladas são registradas 
na região leste do Estado nesta noite. Nas demais regiões, o 
tempo apresenta-se estável.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
03/12/18................................. R$ 70,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/12/18.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/12/18................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná vai fechar 2018 com índice de 72% nos serviços de esgoto
 O Paraná fecha-
rá este ano com 72% de 
coleta e 100% de trata-
mento do esgoto cole-
tado. O índice estadual 
fica bem acima da mé-
dia nacional de 51,6%, 
segundo o Instituto Trata 
Brasil. “Nossa meta é al-
cançar a universalização 
dos serviços”, afirma a 
governadora Cida Bor-
ghetti.
 Segundo ela, a 
atual gestão deixa pron-
ta uma programação de 
investimentos da Sane-
par a serem realizados 
até 2022, que alcançam 
R$ 2,25 bilhões, somen-
te no sistema de coleta 
e tratamento de esgoto. 
“O nosso governo prio-
riza políticas públicas 
essenciais para a popu-
lação ter melhor quali-
dade de vida, como sa-

neamento básico, que é 
condição primordial para 
que o ser humano viva 
com saúde”, diz.
 Cida destaca 
que cinco das onze ci-
dades com o melhor ín-
dice de saneamento do 
país estão no Paraná: 
Curitiba, Londrina, Ma-
ringá, Cascavel e Ponta 
Grossa, e que Curitiba é 
a melhor colocada entre 
todas as capitais do Bra-
sil.
 Nos últimos sete 
meses, o governo anun-
ciou e inaugurou obras 
importantes em várias 
regiões, como o maior 
programa de expansão 
do saneamento já exe-
cutado no Litoral do Pa-
raná, entregue em julho 
pela governadora e o 
presidente da Sanepar, 
Ricardo Soavinski.

 Fruto de inves-
timentos de R$ 252 
milhões, o conjunto de 
obras eleva o índice de 
atendimento com coleta 
e tratamento de esgoto 
na região para 80%, o 
maior indicador de áreas 
litorâneas entre os mu-
nicípios atendidos por 
companhias estaduais 
de saneamento. Antes 
das obras o índice era 
de 52%.
 São 27.169 no-
vas ligações no sistema 
de esgoto em Matinhos 
e Pontal do Paraná, mu-
nicípios que abrigam a 
maior parte das praias 
paranaenses e as mais 
frequentadas. Foram 
implantados 515 quilô-
metros de rede coletora 
de esgoto e 29 estações 
elevatórias e substituí-
das redes antigas.

 
Em paralelo 
ao empre-
end imen to 
e n t r e g u e , 
outros R$ 
50 milhões 
estão sen-
do inves-
tidos nas 
estações de 
t ratamento 
de esgoto 
de Matinhos 
e Pontal 
do Paraná. 
Para Cida, 
esta é uma 
e n t r e g a 
histórica e 
representa 
um grande 
reforço para 
consolidar a 
qualidade ambiental do 
Litoral do Paraná. “Nos-
so Litoral tem hoje as 

águas mais 
limpas para 
banho. Há 
ainda mais 
a fazer, mas 
o avanço é 
i n e g á v e l ” , 
afirma.
 E S T A -
DO - En-
tre abril e 
s e t e m b r o 
deste ano, 
a Sanepar 
investiu R$ 
226 milhões 
em sistema 
de esgo-
to sanitário 
no Estado. 

Em junho, a empresa 
anunciou a renovação 
do contrato de serviços 
de água e esgoto para 
Curitiba por mais 30 
anos, no valor de R$ 3,5 
bilhões.
 No Oeste, o 
destaque foi a entrega 
da Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE) 
Modular no Rio Toledo, 
que recebeu R$ 20,5 
milhões e permitiu a 
desativação das esta-
ções Paulista, Bressan, 
Dom Pedro e Parizotto, 
localizadas em áreas 
com muitos moradores 
no município de Toledo. 
E em Santa Tereza do 
Oeste foram anunciados 
R$ 32 milhões para a 

implantação do sistema 
de esgoto na cidade.
 Maringá foi aten-
dida com R$ 33 milhões 
para implantação e am-
pliação dos serviços de 
esgotamento sanitário 
nos distritos de Iguatemi 
e Floriano e mais R$ 24 
milhões na moderniza-
ção e ampliação da Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto Alvorada.
 De acordo com 
Soavinski, os investi-
mentos realizados pela 
Sanepar colocam a ci-
dade em uma posição 
de destaque no cenário 
nacional. “Maringá atin-
giu níveis de excelência 
em saneamento. O tra-
balho realizado foi reco-

nhecido nacionalmente 
por importantes órgãos 
como o Trata Brasil e a 
Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária 
e Ambiental”, ressalta o 
presidente da Sanepar.
 A Sanepar aten-
de 86,5% dos municí-
pios do Paraná. São, 
aproximadamente, 3,9 
milhões de unidades 
consumidoras, o que 
corresponde ao índice 
de cobertura com abas-
tecimento de água trata-
da de 100% dos domicí-
lios urbanos, nas áreas 
em que atua. Atende, 
ainda, 2,8 milhões de 
imóveis com o serviço 
de coleta e tratamento 
de esgoto.

Onyx confirma extinção do Ministério do Trabalho
 O ministro extra-
ordinário da transição, 
Onyx Lorenzoni, con-
firmou nesta segunda-
feira (3) a extinção do 
Ministério do Trabalho 
a partir de 1º de janei-
ro, quando o presidente 
Jair Bolsonaro assume o 
Executivo nacional. Em 
entrevista à Rádio Gaú-
cha nesta manhã, Onyx 
explicou que as atuais 
atividades da pasta se-
rão distribuídas entre os 
ministérios da Justiça, 
da Economia e da Cida-
dania. 
 Segundo ele, 
tanto as concessões de 
cartas sindicais quanto 
a fiscalização das condi-
ções de trabalho ficarão 
a cargo da equipe de 
Sergio Moro (Justiça). 
Sob o guarda-chuva de 
Paulo Guedes (Econo-
mia) e Osmar Terra (Ci-
dadania) serão divididas 

as políticas de emprego, 
contemplando ações 
voltadas para o empre-
gador e para empresá-
rios. 
 Onyx afirmou 
que o futuro governo 
terá 20 ministérios fun-
cionais e dois eventu-
ais. Os dois últimos são 
estruturas com status 
ministerial temporaria-
mente, de acordo com 
estratégias defendidas 
pela equipe de Bolso-
naro. Trata-se do Banco 
Central que "quando vier 
a independência deixa 
status de Ministério" e 
a Advocacia-Geral da 
União (AGU).
 Bolsonaro deve 
definir nos próximos 
dias o comando do Meio 
Ambiente e dos Direitos 
Humanos. Onyx Loren-
zoni vai detalhar a nova 
estrutura do governo em 
uma entrevista coletiva 

marcada para esta tar-
de. 

Parlamentares
 Nesta terça-fei-
ra, Onyx acompanha 
o presidente eleito em 
conversas com banca-
das parlamentares. O 
primeiro grupo será do 
MDB e PRB que, juntos, 
têm mais de 60 parla-
mentares. Na quarta-fei-
ra, será a vez das ban-
cadas do PR e PSDB. 
 De acordo com o 
futuro ministro de Bolso-
naro, os encontros têm 
como finalidade apre-
sentar um modelo dife-
rente da relação entre 
Executivo e Legislativo. 
Onyx reiterou a afirma-
ção que vem sendo feita 
pelo presidente eleito de 
que não haverá mais a 
política "toma lá, dá cá", 
quando cargos eram 
distribuídos em troca de 
apoio na votação de pro-

jetos prioritários. 
 "Ao longo dos 
anos esses lugares 
eram dados e usados 
para operações que 
eram desvio de dinheiro 
público. E isso não vai 
ter no governo Bolsona-
ro. Estamos criando um 
novo mecanismo que 
não existe, uma nova ló-
gica de relacionamento 
de construção de maio-
ria que passa primeiro 
na relação com as ban-
cadas, depois frentes 
parlamentares e vamos 
ter coordenadores regio-
nais", disse. 
 Segundo ele, a 
maioria será construída 
com apoio a parlamen-
tares em projetos nos 
seus estados, como a 
execução de obras e 
atendimento de outras 
emendas, além da par-
ticipação em programas 
do governo.


