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Com investimentos em torno de R$ 6 milhões, o serviço atenderá praticamente 100% da população
do município. A obra compreende a implantação de 40 quilômetros de rede coletora de esgoto e 1,8
mil ligações prediais.
A Sanepar está investindo cerca de R$ 6 milhões na ampliação do sistema de coleta de esgoto de
Maringá. A obra vai atender nove bairros de diversas regiões da cidade e elevar para praticamente
100% o índice de atendimento da população com serviços de esgotamento sanitário. De acordo
com o gerente regional de Maringá, Vitor Gorzoni, a obra atende uma reivindicação antiga dos
moradores da cidade. &ldquo;Estão sendo implantadas redes de esgoto em alguns bairros antigos,
com mais de 40 anos, como o Alvorada III e a Vila Esperança. Com isso, estamos levando os
benefícios dos serviços de esgotamento sanitário para uma parcela da população que ainda não
contava com eles, que são tão importantes para a saúde e qualidade de vida&rdquo;, ressalta o
gerente. A obra compreende a implantação de 40 quilômetros de rede coletora de esgoto e 1,8 mil
ligações prediais. Os trabalhos começaram em janeiro de 2019 e devem ser concluídos até o final
deste ano. Entre os bairros que já foram beneficiados estão Chácaras Alvorada, Alvorada III,
Ferroviário e parte do Jardim América, que ainda não contava com rede de esgoto. Neste momento,
as obras estão em execução no Portal das Torres e no Jardim Monções. Ainda serão contemplados
os jardins Bela Vista, Aurora e parte da Vila Esperança. MELHORIAS OPERACIONAIS &ndash; A
Sanepar ainda deve investir, nos próximos anos, cerca de R$ 19 milhões em melhorias operacionais
nos sistemas de esgotamento sanitário de Maringá. Outros R$ 2,4 milhões serão aplicados em
reformas nas estações de tratamento de esgoto e na elaboração de novos projetos para o
município.
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