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Cinco maiores cidades do Paraná estão entre as
melhores em saneamento

 No novo 
Ranking do Sanea-
mento Básico das 100 
maiores cidades do 
Brasil, divulgado nesta 
semana pelo Instituto 
Trata Brasil, a Sane-

par mantém suas cinco 
maiores cidades entre 
as 20 primeiras em sa-
neamento – Maringá (4º 
lugar), Cascavel (6º), 
Curitiba (12º), Londrina 
(15º) e Ponta Grossa 

(17º). Curitiba continua 
como a melhor capital 
do País. São José dos 
Pinhais, em 30º lugar, 
subiu 15 posições no úl-
timo ano.
 Os dados ana-

lisados são do Sistema 
Nacional de Informa-
ções sobre Saneamen-
to (Snis) - ano base 
2017, divulgados todo 
ano pelo Ministério do 
Desenvolvimento Re-

gional. O ranking do 
saneamento básico 
deste ano aborda novos 
indicadores de água e 
esgoto, dados sobre 
perdas de água e inves-
timentos.
 Entre as 20 pri-
meiras cidades, 18 são 
atendidas por empre-
sas públicas – 11 por 
companhias estaduais 
e sete por empresas 
municipais – e duas por 
empresas privadas. As 
duas cidades atendi-
das pelo setor privado, 
Niterói (ES) e Limeira 
(SP), somam pouco 
mais de 800 mil habi-
tantes. As 18 atendidas 
pelo setor público têm, 
juntas, população que 
ultrapassa 25 milhões 
de habitantes, incluídas 
as capitais São Pau-
lo, Curitiba e Goiânia e 
grandes cidades como 
Campinas (SP), São 
José dos Campos (SP) 
e Uberlândia (MG).
 Todas as 345 
cidades atendidas pela 
Sanepar no Paraná têm 

100% da população ur-
bana abastecida com 
água potável e 74,3% 
dos moradores têm 
acesso à rede coletora 
de esgoto, com 100% 
do esgoto tratado, bem 
acima da média nacio-
nal de 60,2%.
 No quadro di-
vulgado pelo Trata Bra-
sil com as melhores ci-
dades com índice total 
de atendimento com 
esgotamento sanitário, 
as cinco paranaenses 
figuram entre as cin-
co primeiras posições. 
Cascavel e Curitiba es-
tão em 3º e Londrina, 
Maringá e Ponta Gros-
sa, em 5º. Todas têm 
índice de atendimento 
com rede coletora aci-
ma de 90%: Maringá e 
Cascavel, com 100%; 
Curitiba, com 95,48%; 
Londrina, com 93,8%; 
e Ponta Grossa, com 
91%.
 O diretor-pre-
sidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, pon-
dera que muitas outras 

cidades atendidas pela 
Sanepar se destacam 
pela qualidade dos indi-
cadores de saneamen-
to, mas ficaram fora do 
ranking por terem popu-
lação menor, segundo 
metodologia utilizada 
pelo Trata Brasil. “Se o 
ranking fosse com as 
100 melhores cidades 
em saneamento, com 
certeza estariam ali Foz 
do Iguaçu, Umuarama, 
Campo Mourão, Cambé 
e Toledo, entre outras”, 
disse.
 Stabile desta-
cou ainda que a Sane-
par trabalha para atingir 
a meta da universali-
zação em todo o Esta-
do. “Com a aplicação 
de novas tecnologias, 
principalmente no esgo-
tamento sanitário, es-
tamos agilizando a ins-
talação de estações de 
tratamento em cidades 
de pequeno e médio 
porte. Nosso objetivo 
maior é levar saúde a 
toda a população para-
naense”, afirma.

Abono do PIS/Pasep começa a ser pago nesta quinta
 Começam nesta quinta-feira (25) os pagamentos do 
abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) e de 
Pasep (Formação do Patrimônio do Servidor Público), exer-
cício 2019/2020. A liberação do dinheiro para os cadastrados 
no PIS vai considerar a data de nascimento. No caso do Pa-
sep, o calendário é definido pelo dígito final do número de 
inscrição. 
 No caso do PIS, os pagamentos aos empregados 
da iniciativa privada que têm direito ao benefício serão feitos 

pela Caixa. O dinheiro pode ser retirado em qualquer agên-
cia da instituição em território nacional. O Banco do Brasil 
ficou responsável pelos recursos do Pasep - destinado a 
servidores públicos. Recentemente, o BB anunciou medidas 
para facilitar a retirada do dinheiro por correntistas de outros 
bancos. De acordo com a instituição, cerca de 1,6 milhão de 
beneficiários que não tem conta no banco poderão fazer uma 
TED (transferência eletrônica disponível) com custo zero.
 Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezem-

bro receberão o abono do PIS ainda este ano. Já os nascidos 
entre janeiro e junho terão o recurso disponível para saque 
em 2020. No caso do Pasep, os servidores públicos que tem 
registro com número final dentre 0 e 4 também recebem este 
ano. Os registros com final entre 5 e 9 receberão em 2020.
 A data para o fechamento do calendário de paga-
mento do exercício 2019/2020 está prevista para o dia 30 de 
julho de 2020. A estimativa é de que sejam destinados R$ 
19,3 bilhões a 23,6 milhões de trabalhadores.


