
• Os destaques para esta quarta-feira vão para a au-
sência de chuvas e para o forte contraste de tempera-
turas entre o leste e o sudeste (setor menos aquecido) 
ao noroeste e o oeste (mais aquecido).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
21/11/18 ................................. R$ 69,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/11/18 .................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/11/18 ................................. R$ 44,00

Fonte: Deral/Seab

Investimentos garantem água tratada nas próximas décadas
 A Sanepar ela-
borou um programa 
para aplicar R$ 2 bi-
lhões em obras de me-
lhorias e expansão do 
abastecimento de água 
até 2022. Os investi-
mentos vão assegurar o 
serviço nas localidades 
onde a empresa atua 
e foram previstos de 
acordo com a projeção 
de crescimento dos mu-
nicípios nas próximas 
décadas.
 O valor se soma 
aos R$ 1,2 bilhão exe-
cutados nos últimos cin-
co anos para garantir 
a qualidade do atendi-
mento e ampliar os sis-
temas de abastecimen-
to da Sanepar. Hoje, o 
índice de cobertura com 
água tratada é de 100% 
dos domicílios urbanos 
onde a companhia ope-
ra. Isso corresponde a 
cerca de 3,9 milhões de 
unidades.

 “Trata-se de 
um indicador mantido 
à base de melhorias 
constantes”, afirma a 
governadora Cida Bor-
ghetti. “Este novo plano 
de investimentos que 
estamos deixando vai 
garantir mais saúde e 
qualidade de vida à po-
pulação paranaense, 
além da preservação 
ambiental”, disse a go-
vernadora.
 Cianorte é um 
dos municípios que terá 
o sistema de abasteci-
mento ampliado. Serão 
investidos R$ 43,1 mi-
lhões na cidade para 
a construção de uma 
unidade de captação no 
Rio Ligeiro com capaci-
dade para 169 litros de 
água por segundo, além 
de uma nova estação 
elevatória de água bru-
ta, três de água tratada 
e um reservatório com 
capacidade para 2,5 

mil metros cúbicos de 
água. “Este investimen-
to vai garantir o abaste-
cimento da cidade por 
30 anos”, afirma Cida.
 Um dos municí-
pios que mais crescem 
no Estado, Fazenda Rio 
Grande também rece-
berá reforço da Sanepar 
para atender sua ex-
pansão. Estão previstos 
R$ 16,5 milhões para 
a construção de um 
novo reservatório, que 
vai aumentar em 50% 
a capacidade de arma-
zenamento de água tra-
tada da cidade. A nova 
unidade será capaz de 
armazenar 5 milhões 
de litros de água. Além 
disso, já estão em an-
damento obras no valor 
de R$ 1,15 milhão para 
que moradores dos no-
vos empreendimentos 
tenham água tratada na 
torneira. Serão atendi-
dos os bairros Gralha 

Azul e Estados e me-
lhorado o abastecimen-
to na Vila Santa Maria.
 Há poucos me-
ses, a governadora 
também anunciou cerca 
de R$ 40 milhões para 
a implantação da cap-
tação do Rio São José, 
em Cascavel. O projeto 
vai ampliar a produção 
diária de água em mais 
65 milhões de litros e 
assegurar o abasteci-
mento por pelo menos 
15 anos para os mora-
dores do município, que 
é a segunda cidade bra-
sileira com os melhores 
índices de saneamento, 
de acordo com o Institu-
to Trata Brasil.
 Os recursos se-
rão utilizados na cons-
trução de uma barra-
gem, estrutura para a 
captação da água no 
rio, estações de bom-
beamento e desarena-
dor e, também, para a 

reforma e ampliação da 
Estação de Tratamento 
de Água, instalada nas 
margens do Rio Casca-
vel.
 ESTRUTURA - 
A Sanepar atende 345 
municípios paranaen-
ses e mais Porto União, 
em Santa Catarina, 

operando um complexo 
composto por 166 esta-
ções de tratamento de 
água, 1.172 poços, 229 
estações de tratamento 
de esgoto, três aterros 
sanitários e quatro bar-
ragens, com ramifica-
ções em todo o Estado.
 “Temos a água 

universalizada e já es-
tamos estendendo o 
serviço para as comu-
nidades rurais”, afirma 
o presidente da Sane-
par, Ricardo Soavinski. 
“No restante do país, 
35 milhões de pessoas 
não têm acesso à água 
tratada”, compara.

Legado do Governo em saúde beneficia toda população, diz Cida

 A governa-
dora Cida Borghet-
t i  part ic ipou nesta 
terça-feira (20) da 
abertura do Con-
gresso Estadual  de 
Secretar ias Munici-
pais de Saúde, em 
Maringá, e destacou 
os avanços nos ser-
v iços e atendimento 
à população nesta 
área, nos úl t imos 
anos.
 Cida também 
anunciou a construção 
do heliponto do Hos-
pital Universitário de 
Maringá e o repasse 
de R$ 2 milhões para 
a Clínica Odontológica 

do HU.
 “Deixamos um 
legado inquestioná-
vel, de inegável valor, 
com avanços signi-
ficativos em progra-
mas, serviços e estru-
tura de atendimento à 
saúde dos paranaen-
ses. O Paraná alcan-
ça hoje posição de 
destaque nacional em 
diversos indicadores 
da saúde”, afirmou a 
governadora.
 A governado-
ra lembra que o Esta-
do tem investido mais 
saúde do que prevê a 
legislação, alcançando 
12,18% da receita de 

impostos. “Isso signi-
fica mais qualidade de 
vida e mais confiança 
das famílias quanto ao 
atendimento, próximo 
de casa, eficiente e 
humano”, disse ela.
 O secretário 
de Estado da Saúde, 
Antônio Carlos Nardi, 
ressaltou que o gover-
no estadual mantém 
uma parceria constan-
te com os municípios, 
o que é fortalecido 
em congressos como 
este. “Anualmente, 
este encontro serve 
para trocar experiên-
cias e traz temas de 
suma importância para 

as políticas de saúde 
que serão executadas 
nos próximos anos”, 
disse Nardi.

METAS DE 
QUALIDADE

 — Na solenida-
de, houve a entrega de 
um cheque simbólico, 
no valor R$ 1,7 bilhão, 
referente ao valor to-
tal dos contratos com 
prestadores de servi-
ços do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no 
Paraná sob a gestão 
do Estado. Os recur-
sos são do Ministério 
da Saúde e do Fundo 
Estadual da Saúde.
 “O Paraná é 
um dos únicos esta-
dos do País que aju-
da financeira e tecni-
camente os hospitais 
conveniados ao SUS 
e outras ações dos 
municípios nas áreas 
de vigilância e aten-
ção básica”, afirmou 
Cristiane Pantaleão, 
presidente do Conse-
lho Estadual de Se-
cretários Municipais 
de Saúde (Cosems) e 
secretária de Ubiratã.
 De acordo com 
ela, o recurso repassa-
do aos prestadores de 
serviços vai garantir a 
continuidade do aten-
dimento à população 
dos 399 municípios 
p a r a n a e n s e s . “ E s s e 

dinheiro é vinculado 
a um contrato que es-
tabelece metas de 
qualidade do atendi-
mento. Mais uma vez 
o Estado demonstra o 
quanto é parceiro dos 
municípios para pro-
porcionar um atendi-
mento de qualidade”, 
salientou.

HOSPITAL DA 
CRIANÇA 

 - O prefeito de 
Maringá, Ulisses Maia 
lembrou que uma das 
parcerias entre o mu-
nicípio e o Governo do 
Estado é o Hospital da 
Criança de Maringá. “A 
governadora entregou 
os contêineres com os 
equipamentos do hos-
pital, que começará a 
funcionar em 2019 e 
tem recursos do Go-
verno do Estado, go-
verno federal e da Or-
ganização Mundial da 
Família”, disse ele.

AVANÇOS 
 -  Diversos ín-
dices conf i rmam o 
avanço do Paraná 
em saúde. A morta-
l idade materna e in-
fant i l  fo i  reduzida a 
índices nunca vistos 
na histór ia do Esta-
do, graças à Rede 
Mãe Paranaense, 
hoje presente nos 
399 municípios.  A 
mortal idade mater-

na recuou 50% e a 
mortal idade infant i l 
15,5%.
 A implantação 
de Samus regionais, 
do t ransporte aero-
médico e o for ta le-
c imento dos pron-
tos-socorros reduziu 
a mortal idade por 
AVC, infarto e por 
acidentes e ampl iou 
em mais de 300% 
o número de trans-
plantes de órgãos. 
O Paraná passou do 
nono para o pr imei-
ro lugar do país em 
número de doações 
efet ivas de órgãos 
para t ransplantes.

HOSPITAIS 
 — Pelo pro-
grama HospSus, são 
repassados recursos 
para custeio, obras 
e equipamentos a 
hospitais públicos 
e fi lantrópicos que 
atendem pelo SUS. 
Em oito anos, serão 

totalizados mais de 
R$ 1,1 bilhão a esses 
hospitais.
 Em oito anos, 
o Governo do Esta-
do destinou R$ 182 
milhões destinados 
aos municípios para 
o fortalecer controle 
da dengue. Mais de 
70 mil  cidadãos pa-
ranaenses foram be-
neficiados pelo mu-
t irão paranaense de 
cirurgias.

PRESENÇAS 
 — Participa-
ram da solenidade os 
presidentes do Conse-
lho Estadual de Saú-
de, Rangel da Silva; 
do Conselho Regional 
de Enfermagem; Si-
mone Peruzzo; e do 
Conselho Municipal 
de Saúde, Carlos Ro-
berto Rodrigues; e o 
reitor da Universidade 
Estadual de Maringá 
(UEM), Júlio César 
Damasceno.


