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Sanepar está contratando os serviços de desassoreamento do Lago
Municipal de Cascavel.
Os trabalhos, compostos por
seis fases, iniciam-se em fevereiro e devem ser concluídos dentro de um ano. As informações
foram apresentadas em
workshop nesta sexta-feira (21)
que teve a participação de mais
de 100 pessoas em ambiente virtual. O custo da obra é de R$
3.877.377,00 que serão pagos
com recursos próprios da Sanepar.
A gerente de Recursos Hídricos da Sanepar, Ester Amélia de
Assis Mendes, informou que o
desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel está previsto dentro do Plano de Segurança da Água, em desenvolvimento em Cascavel desde 2019 e que
atende à metodologia do Ministério da Saúde.
A ação está descrita na Carta
de Cascavel, que prevê compromissos ambientais. "Dentre eles,
o de recuperação de nascentes
já executada pela Sanepar, o plano de manejo da bacia e o plano
de segurança da barragem, ambos em desenvolvimento pela
Sanepar e pelo município de
Cascavel, e as vistorias técnicas
operacionais em 100% das redes coletoras de esgoto da bacia
do Rio Cascavel", explicou.
Os levantamentos técnicos,
trabalhos e o cronograma previstos foram apresentados pelo en-
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genheiro Raul Marcon, que é
coordenador de Gestão de Reservatórios e Mananciais da Sanepar. Ele disse que a primeira
etapa do processo engloba compatibilização, atualização e adequação dos projetos, com a possibilidade de proposição de soluções alternativas e de inovação tecnológica.
"Esse trabalho deve se estender até junho, quando se inicia
efetivamente a retirada do lodo.
O desassoreamento prevê a dragagem com a retirada e destinação de 21.618,89 m³ de sedimentos, como lodo, areia, solos
e cascalhos", afirmou.
Na terceira etapa serão feitas

dragagens no entorno, com adequação das três principais drenagens de afluentes situadas no
entorno do lago. As intervenções vão permitir a contenção de
sedimentos arrastados pelas
chuvas. Esse trabalho está previsto para o período de julho a
dezembro. Em paralelo, seguirá
a etapa de conformação de taludes e contenções laterais nas
margens do perímetro do lago.
A recuperação ambiental de
pedreiras ou áreas degradadas
com biomanta vegetal biodegradável será feita na quinta etapa,
por meio de espalhamento e homogeneização de solos escavados e dragados provenientes do

fundo do lago. A última fase do
processo de desassoreamento
envolve o monitoramento com
visitas e análises ambientais em
frequência semestral.
PRESENÇAS
Participaram do evento o secretário de Meio Ambiente de
Cascavel, Nei Haveroth; o diretor de Meio Ambiente e Ação
Social da Sanepar, Julio Gonchoroski; a gerente-geral da Sanepar,
Rita Camana; o vereador Celso
Dalmolin, além de técnicos da
companhia e do município, representantes das entidades civis, dos veículos de comunicação e da comunidade.
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Horóscopo do Dia
ÁRIES - Durante a manhã
você irá encontrar muito
mais energia para realizar
aquilo que você pretende,
principalmente nas questões de urgência.
TOURO - Com alguns
problemas de relação
amorosa, deverá rever
seus conceitos a respeito
de bens materiais, para
que não venha a confundir as coisas.
GÊMEOS - Mostrar-se-á
de uma maneira mais
aguerrida, pois sem dúvida a energia que advém
do seu planeta regente,
irá lhe proporcionar grandes possibilidades de
conquista.
CÂNCER - Aumentará em
muitos sentidos a sua capacidade de se relacionar
com os seus amigos, também atrairá aqueles mais
distantes.
LEÃO - Conseguirá receber uma ajuda muito forte do astro central do nosso sistema solar. Conseguirá superar muitas dificuldades devido a sua
força de vontade, irá demonstrar também que o
sucesso é uma questão de
ponto de vista.
VIRGEM - Muitas pessoas irão se comportar de
uma maneira inesperada
gerando alguns conflitos
internos um pouco mais
sérios.
LIBRA - Ficar sozinho
será um grande desafio
para você principalmente pela sua falta de sensibilidade em alguns momentos.
ESCORPIÃO - Não apresentará muito controle
sobre aquilo que mexe
fortemente com o seu coração, por isso deve se
aproximar de alguns capricornianos.
SAGITÁRIO - Tudo o
que está prestes a ocorrer
na sua vida será por causa do seu temperamento,
então se atente para fatores que lhe ajudem a controlar sua capacidade de
autocontrole.
CAPRICÓRNIO - As movimentações holísticas e
de renome em sua constelação irão gerar situações mais eficientes para
sair de graves problemas.
AQUÁRIO - Várias fontes
de energia irão se converter em sua direção, na sua
maioria serão positivas,
então tente fazer coisas
que de fato te enobreçam.
PEIXES - Mantenha diálogos apenas no campo
de convergência, evitando erísticas profundas e
fora de contexto. Do planeta Saturno tende a colher alguns frutos interessantes.

