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Sanepar ultrapassa 310 mil habitantes atendidos com coleta e tratamento de esgoto em Maringá  

(NÃO ASSINADO)

Maringá superou, na primeira quinzena deste mês, a marca de 310 mil habitantes atendidos com coleta e tratamento de 
esgoto. Isto representa atendimento de 92,76% da população, muito acima da média nacional de 49,4%, de acordo com 
dados da Fundação Getúlio Vargas. Até o final do ano, a meta da empresa é chegar a 96% de esgoto coletado, sendo 
100% tratado. Em 1980, quando a Sanepar assumiu o sistema na cidade, apenas 32% da população era atendida pelo 
serviço de esgotamento sanitário. Maringá é considerada a melhor cidade do sul do País, com população acima de 300 
mil habitantes, em saneamento básico, segundo estudo do Instituto Trata Brasil. “Essa posição é reflexo dos altos 
investimentos que o Governo do Estado tem realizado na cidade nos últimos anos”, ressalta o presidente da Sanepar, 
Stênio Jacob. De 2003 a 2010, os recursos aplicados na cidade, em obras para os sistemas de água e de esgoto, devem 

      chegar a R$ 114,5 milhões. Para o presidente da Sanepar, os investimentos em saneamento em Maringá reduzem, de       
forma expressiva, as despesas do município e do Estado com assistência médica. “A Organização Mundial de Saúde 
destaca que para cada R$ 1,00 investido em saneamento básico são economizados R$ 5,00 em gastos com tratamentos 
de doenças de origem hídrica”, ressalta Stênio. OBRAS – Maringá conta com um dos maiores volumes de obras de 
saneamento básico, em execução ou programadas. No setor de abastecimento, estão em execução a reforma e ampliação 
da estação de tratamento de água, a substituição de 130 quilômetros de rede de ferro fundido por PVC, a construção de 
uma nova subestação transformadora na captação, localizada às margens do Rio Pirapó, e a operacionalização de um 
poço em Iguatemi. Segundo o gerente de Projetos e Obras da Sanepar, Reinaldo Antônio Fernandes, também serão 
realizadas obras nas estações elevatórias, implantação de mais 46 quilômetros de anéis de distribuição e construção do 
reservatório na região do Maringá Velho. Na área de esgotamento sanitário, a Sanepar executa 72 mil metros de rede e 
interceptores para implantação de 3.600 novas ligações prediais. “Os benefícios da coleta e tratamento de esgoto estão 
sendo levados para dezenas de bairros maringaenses, o que vai garantir mais saúde e qualidade de vida para os 
moradores”, ressalta Fernandes. O gerente ainda informa que serão reformadas e ampliadas as Estações de Tratamento 
de Esgoto Mandacaru e Alvorada.


