
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/04/21..................R$ 162,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/04/21..................R$ 94,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/04/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia esta começando gelado entre as 
regiões centro-sul, sul e Região Metropo-
litana de Curitiba, onde os termômetros 
registram temperaturas abaixo de 10 ºC. 

Mínima:  10°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Ação solidária na Celepar arrecada mais de 700 livros
 A ação solidária chamada Liberte seu livro, 
realizada na Celepar na terça-feira (20), arrecadou mais 
de 700 livros, que serão destinados ao Projeto Pegaí 
Leitura Grátis, criado em Ponta Grossa, que recebe a 
doação de livros e os disponibiliza a novos leitores em 
locais públicos.
 A iniciativa da Celepar foi realizada em alusão 
ao Dia Mundial do Livro, celebrado nesta sexta-feira 
(23).
 O presidente da Celepar, Leandro Moura, fez 
um reconhecimento à adesão e participação no proje-
to. “Agradeço, em nome dos leitores que vão receber 
novas histórias em suas vidas. Dessa forma, provamos 
que é possível realizar iniciativas gratuitas e que pro-
movem solidariedade, um livro em sua estante pode 
render outros capítulos na casa de outras pessoas”, 
afirmou.

DIA MUNDIAL DO LIVRO
 Celebrado em 23 de abril, o Dia Mundial do 
Livro é um tributo aos escritores Miguel de Cervantes, 
Inca Garcilaso de la Vega e William Shakespeare. Esta 
comemoração homenageia leitores, tradutores, edito-
res e todos aqueles envolvidos com o livro. É também 
a oportunidade de celebrar o autor, não apenas como 
artista, mas como detentor de direitos legais sobre suas 

obras.
LEITURA GRÁTIS

 OPegaí Leitura Grátis é uma iniciativa sem fins 
lucrativos, não governamental, criada em julho de 2013 
em Ponta Grossa. O projeto é mantido por um grupo 
de pessoas apaixonadas por leitura e que acreditam 
que os livros não podem ficar guardados nas estantes, 
privados de serem lidos. Fonte: www.aen.pr.gov.br/

         Investimentos da Sanepar aproximam Paraná da 
universalização do serviço de esgoto

 Investimentos em 
saneamento estão direta-
mente ligados à qualidade 
de vida. No Paraná, que 
já possui uma média de 
80,7% de atendimento nos 
municípios com rede cole-
tora de esgoto, as cidades 
com os melhores índices 
de acesso à água tratada 
e de coleta e tratamento de 
esgoto também aparecem 
nas listas das melhores 
cidades para se viver.
 O Estado caminha 
para a universalização dos 

serviços de saneamento, 
prevista no novo marco do 
saneamento, que estipula 
o prazo até 2033 para que 
90% da população tenham 
acesso aos serviços de 
coleta e tratamento de 
esgoto.
 Os investimentos 
da Sanepar estão orien-
tados para essa meta. 
Em 2020 foram R$ 968,9 
milhões, sendo R$ 420 
milhões em água, R$ 473 
milhões em esgoto e cerca 
de R$ 77 milhões em obras 

administrativas e outros.
 Para 2021, o Pla-
no Plurianual de Investi-
mentos (PPI) prevê R$ 1,4 
bilhão – R$ 688 milhões em 
água, R$ 653,3 milhões em 
esgoto e R$ 78,6 milhões 
em obras administrativas e 
outros.
 No item de abaste-
cimento de água, o Paraná 
já alcançou a meta do mar-
co de saneamento que é de 
99% até 2033. Em todos os 
municípios atendidos pela 
Sanepar, 100% da popu-

lação urbana tem acesso 
à água tratada.

QUALIDADE DE VIDA
 Maringá lidera o 
Ranking Macroplan 2021, 
que apresenta os Desafios 
da Gestão Municipal, da 
revista Exame, e tem no 
serviço da Sanepar uma 
das bases que garantem 
essa posição. A cidade tem 
99% de Índice de Atendi-
mento com Rede Coletora 
de Esgoto (IARCE) e 100% 
da população têm acesso à 
água tratada de qualidade.
 Curi t iba ocupa 
a primeira posição no 
ranking entre as capitais e 
tem números praticamente 
iguais aos de Maringá. A 
cidade tem 96% da popu-
lação com acesso à rede 
coletora de esgoto e 100% 
de atendimento com água 
potável.
 Mas a lista inclui 
outros municípios entre os 

melhores do Brasil, todos 
atendidos pela Sanepar. 
Cascavel ocupa o sétimo 
lugar no ranking do Trata 
Brasil e é a única cida-
de que teve nota máxima 
nos indicadores de água 
e de coleta e tratamento 
de esgoto. No ranking da 
Revista Exame, é indicada 
como a 11ª melhor cidade 
para se viver.
 Graças ao sanea-
mento, Cascavel subiu 24 
posições na última década. 
Ainda no ranking nacional, 
nas 20 primeiras posições, 
seis são cidades parana-
enses.

UNIVERSALIZAÇÃO
 Pequenas cidades 
do Interior também tiveram 
melhora nos indicadores 
de saúde e qualidade de 
vida após a implantação 
do serviço de coleta e trata-
mento de esgoto. Em Dia-
mante do Norte, na Região 

Noroeste, o reflexo da rede 
instalada em 2017 já veio 
no ano seguinte. O Índice 
Ipardes de Desenvolvi-
mento Municipal (IPDM) na 
dimensão saúde saltou de 
0,84 para 0,86 em apenas 
um ano, quando a cidade 
alcançou índice de atendi-
mento com rede coletora 
em torno de 55%.
 O município de 
Nova Aurora, na Região 
Oeste, teve significativa 
melhoria com a redução 
de doenças diarreicas. 
Quando o serviço de esgo-
to foi implantado em 2014 
o município constatou 897 
casos em um ano. Em 
2020, com mais de 60% 
da população atendida 
com coleta de esgoto, a 
cidade registrou apenas 
162 casos, de acordo com 
relatório do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Fonte: www.aen.pr.gov.br/
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