
• A madrugada será de tempo estável e céu claro em quase 
todas as regiões do Paraná, condição meteorológica que fa-
vorece para declínio expressivo das temperaturas e formação 
de nevoeiros nas regiões serranas do Estado. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
11/03/20 ................................. R$ 82,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/03/20 .................................R$ 42,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/03/20 ................................. R$ 54,00

Fonte: Deral/Seab

Cinco cidades do Paraná estão entre as 20 melhores em saneamento
 O Instituto Trata 
Brasil divulgou o novo 
Ranking do Saneamento 
Básico das 100 maiores 
cidades Brasileiras, que 
tem como base o ano de 
2018. O ranking, divul-
gado segunda-feira (09), 
mostra as cinco maiores 
cidades do Paraná, aten-
didas pela Sanepar, entre 
as 20 primeiras: Marin-
gá (3º lugar), Cascavel 
(7º), Ponta Grossa (9º), 
Londrina (13º) e Curiti-
ba (17º). Curitiba desde 
2011 é apontada como 
a melhor capital do País 
em Saneamento.
 Os dados ana-
lisados são do Sistema 
Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento 
(SNIS) – ano-base 2018, 
divulgados todo ano pelo 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional. Entre 
as variáveis estudadas 

estão população, forneci-
mento de água, coleta e 
tratamento de esgoto, in-
vestimentos e perdas de 
água.
 "A determinação 
do nosso governo é in-
vestir fortemente em sa-
neamento, para que mais 
cidades paranaenses 
sejam reconhecidas pela 
qualidade deste serviço", 
afirma o governador Car-
los Massa Ratinho Ju-
nior.
 Das 20 primeiras 
cidades, 17 são atendi-
das por empresas públi-
cas (13 por companhias 
estaduais e quatro por 
empresas municipais) e 
três por empresas priva-
das. As três cidades aten-
didas pelo setor privado, 
Niterói (RJ), Limeira (SP) 
e Petrópolis (RJ), somam 
pouco mais de 1,1 milhão 
de habitantes.

 As 17 atendidas 
pelo setor público têm po-
pulação que ultrapassam 
os 21 milhões de habitan-
tes, incluídas aí as capi-
tais São Paulo e Curitiba, 
e grandes cidades como 
Campinas (SP), São 
José dos Campos (SP) e 
Uberlândia (MG).
 PARANÁ - Todas 
as 345 cidades atendidas 
pela Sanepar no Paraná 
têm 100% da população 
urbana abastecida com 
água potável e 74,2% dos 
moradores têm acesso à 
rede coletora de esgoto, 
bem acima da média na-
cional de 53,2%, sendo 
que 100% de todo o es-
goto coletado é tratado 
pela Sanepar – a média 
nacional de tratamento é 
de 46,3%.
 No quadro divul-
gado pelo Trata Brasil 
com as melhores cidades 

com índice total 
de atendimento 
com esgotamen-
to sanitário, as 
cinco parana-
enses figuram 
entre as cinco 
primeiras posi-
ções, sendo que 
todas elas têm 
índice de atendi-
mento com rede 
coletora acima 
de 90%: Marin-
gá e Cascavel, 
com 99%; Curi-
tiba, com 95,8%; 
Londrina, com 
93,6%; e Pon-
ta Grossa, com 
91%.
 O diretor
-presidente da 
Sanepar, Claudio Stabile, 
afirma que a Sanepar, em 
atendimento à política do 
Governo do Estado, tem 
trabalhado para atingir a 

meta da universalização 
do saneamento no Para-
ná.
 “Com a aplica-
ção de novas tecnologias 
e revisão dos processos 

administrativos e opera-
cionais, principalmente 
no esgotamento sanitá-
rio, estamos agilizando 
a instalação de estações 
de tratamento em cida-

des de pequeno e mé-
dio porte. Nosso objetivo 
maior é levar saúde pre-
ventiva a toda a popula-
ção paranaense”, afirma.

Fonte: aen.pr.gov.br

Receita Estadual realiza
operação coordenada em

todo o Estado
 Mais de 200 audito-
res-fiscais da Receita Esta-
dual do Paraná realizaram 
nesta terça-feira (10) opera-
ção simultânea e coordenada 
em rodovias de todo o Estado 
para fiscalizar mercadorias 
em trânsito e combater a so-
negação de impostos. Resul-
tado preliminar dava conta de 
que até as 16 horas foram la-
vrados 104 autos, num valor 
total de R$ 660.233,25.
 As operações volan-
tes e de carga e descarga 
contaram com o apoio da 
Polícia Rodoviária Federal e 
foram feitas especialmente 
em busca de produtos como 
combustíveis, fumo, bebidas 
e materiais de construção.
 A fiscalização, segun-

do a Receita Estadual, visava 
também identificar operações 
originárias em Santa Cata-
rina, uma vez que o estado 
vizinho retirou do regime de 
substituição tributária alguns 
produtos que passaram a ser 
vendidos no Paraná sem o 
recolhimento do restante do 
ICMS devido.
 INIBIR FRAUDES - 
De acordo com o diretor-geral 
da Receita Estadual, Roberto 
Tizon, esse tipo de fiscaliza-
ção vai além do recolhimen-
to de impostos. “Essa movi-
mentação contribui para inibir 
fraudes tributárias porque au-
menta a percepção de risco 
por parte dos contribuintes”, 
avalia.
 De acordo com ele, 

também é importante a co-
leta de informações para 
subsidiar o desenvolvimento 
de futuros trabalhos, como 
a identificação de rotas de 
produtos, remetentes, des-
tinatários e transportadores 
que costumam burlar o reco-
lhimento de impostos. “Com 
isso, pretendemos inibir prá-
ticas desleais de concorrên-
cia, garantindo um ambiente 
de mercado saudável para a 
livre iniciativa”, informa o dire-
tor.
 As 40 equipes de 
fiscalização se espalharam 
durante toda a manhã por 20 
pontos de fiscalização volan-
te, distribuídos por cerca de 
70 municípios paranaenses.

Fonte: aen.pr.gov.br

Trecho entre Jataizinho
e Cornélio Procópio

ficará interditado para
detonação de rochas

 A BR-369 será in-
terditada nesta quarta-feira 
(11), das 14h às 17h, para 
detonação de rochas no qui-
lômetro 113, entre Jataizinho 
e Cornélio Procópio. O servi-
ço está previsto nas obras de 
duplicação de 34,4 quilôme-
tros da rodovia, de respon-
sabilidade da concessionária 

Econorte.
 São recomendadas 
as seguintes rotas alternati-
vas:
 Sentido São Paulo 
– Londrina: Seguir pela BR-
369 até o entroncamento 
com a PR-525 e continuar 
até a cidade de São Sebas-
tião da Amoreira, para de-

pois seguir pela PR-090 até 
retornar à BR-369.
 Sentido Londrina – 
São Paulo: Depois de Jatai-
zinho, sair pela PR-090 até a 
cidade de São Sebastião da 
Amoreira. Depois seguir pela 
PR-525 até retornar à BR-
369.

Fonte: aen.pr.gov.br


