
• Na quarta-feira a frente fria continua influenciando o tempo 
no Paraná. As condições são favoráveis a pancadas de chuva 
acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões 
do Estado no decorrer do dia. Novamente não se descarta 
ocorrência de temporais localizados. Não deve aquecer tanto 
em comparação aos últimos dias, mas ainda fica abafado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/20.................................R$ 40,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/20................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Portal Viaje Paraná completa um ano com recorde de audiência

Paranaenses e turistas já 
ampliam o conhecimento 
dos atrativos do Paraná. 
Busca por praias limpas, 
grandes cachoeiras, ca-
taratas, correntezas, sus-
tentabilidade e aventura 
pode ser medida pelo 
sucesso do portal www.
viajeparana.com, que foi 
idealizado pelo gover-
nador Carlos Massa Ra-
tinho Junior para ser a 
referência e o guia do po-
tencial e locais turísticos 
do Estado.

 O site, disponí-
vel também na versão 
em inglês, é o mais pro-
curado entre as páginas 
de campanhas criadas e 
mantidas pelo Governo. 
De acordo com a Celepar, 
responsável pela tecno-
logia da informação do 
Estado, o Viaje Paraná 
alcançou 600 mil visuali-
zações desde que entrou 
no ar, há um ano.
 Foram 286 mil 
visualizações desde no-
vembro de 2019, época 

do ano marcada por fe-
riados, férias, festas de 
fim de ano e temperaturas 
mais elevadas. No mes-
mo período, o portal es-
tadual que alerta para os 
perigos da dengue (www.
dengue.pr.gov.br), por 
exemplo, atingiu 231 mil 
visualizações.
 A audiência se-
gue crescendo. Mesmo 
ainda incompleto, feverei-
ro já é o melhor mês do 
site, com 98 mil acessos, 
informou a Celepar. O Li-

toral do Paraná, que ofe-
rece carnavais dos mais 
animados do Estado, é o 
destino mais procurado.
 “O Paraná nun-
ca trabalhou o turismo de 
forma organizada e plane-
jada, nunca usou seu po-
tencial para fazer desse 
setor uma grande matriz 
econômica. Buscamos in-
centivar a atividade desde 
o início da nossa gestão, 
inclusive dedicando a pro-
gramação da TV Educati-
va ao tema, com a criação 

da TV Paraná Turismo”, 
diz o governador Ratinho 
Junior. “Queremos fazer 
com que o paranaense 
conheça mais o Estado e 
também trazer turistas do 
Brasil para conhecer as 
nossas belezas, gerando 
mais emprego e renda à 
população”, acrescenta o 
governador.

MAIOR AVANÇO 
DO PAÍS

 O incremento tu-
rístico também medido 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). A pesquisa men-
sal de serviços do órgão 
revelou que o Paraná foi a 
unidade da federação com 
maior avanço na atividade 
no mês de dezembro, com 
2,6%, seguido por Per-
nambuco (2,3%), Minas 
Gerais (1,3%), São Paulo 
e Rio de Janeiro, ambos 
com 0,5%. O Brasil apre-
sentou expansão de 1,5%.
 Já os demais 
estados do Sul tiveram 
retração no mesmo mês. 
Rio Grande do Sul de -2% 
e Santa Catarina de -1%, 
segundo o instituto. “O 
turismo no Paraná teve 
um desempenho acima 
da média nacional. Isso 
é fruto de diversas ações 
de promoção do mercado 
implantadas em 2019”, 
destacou Marcos Stef-
fens, diretor de conteúdo 
e produção da E/PR Co-

municação – Secretaria 
de Comunicação Social e 
Cultura.
BELEZAS DO ESTADO 

 O Viaje Paraná 
foi concebido para que 
as pessoas possam se 
interessar pelas belezas 
do Estado antes mesmo 
de sair de casa. O portal 
permite que os turistas 
tenham mais informações 
sobre cada região para-
naense e seus respec-
tivos aspectos culturais, 
tudo em um só lugar.
 Projeto da E/
PR Comunicação com a 
Secretaria da Comunica-
ção Social e da Cultura, 
desenvolvido em parce-
ria com a Celepar, o site 
revela toda a diversidade 
cultural, de fauna e de 
flora do Paraná, possibi-
litando aos amantes da 
natureza desfrutarem de 
paisagens exuberantes, 
além de conhecer inúme-
ras opções de lazer.
 São atrações du-
rante o ano inteiro, aten-
dendo todos os tipos de 
viajantes: desde os aven-
tureiros, que podem optar 
pelas trilhas e montanhas, 
aos que querem apenas 
passar um tempo com a fa-
mília, no Litoral ou Interior.
 Estão no site 
destinos mais românticos, 
como a cidade de São Mi-
guel do Iguaçu, no Oeste 
do Paraná, com chalés, 

hotéis e pousadas. Desta-
que também para o turis-
mo religioso. O Viaje Pa-
raná revela que é possível 
conhecer igrejas como a 
Catedral Basílica Menor 
Nossa Senhora da Gló-
ria, em Maringá, a mais 
alta catedral da América 
do Sul. Uma arquitetura 
fascinante e que se des-
taca entre as principais 
construções religiosas do 
mundo.
 Há ainda conteú-
dos relacionados à cultura, 
gastronomia, congressos 
e eventos, visto e consu-
lados locais. A Celepar dá 
suporte e treinamento aos 
colaboradores à Secreta-
ria da Comunicação Social 
e Cultura, que fomentam 
os conteúdos.
 No último ano, o 
portal tornou-se a principal 
fonte de informação sobre 
destinos turísticos do Es-
tado. Os conteúdos são 
elaborados, possibilitando, 
inclusive, noções sobre as 
características geográfi-
cas, o clima e a estrutura 
que vai receber o viajan-
te. Para Marcos Steffens, 
além de facilitador para 
quem pretende viajar pelo 
Estado, o portal é uma 
ferramenta de marketing 
do Paraná, divulgando e 
promovendo as belezas 
locais e os diversos seg-
mentos turísticos.

Fonte:aen.pr.gov.br

Assistência social de alvorada do sul realiza 
ensaio fotográfico com gestante

 A Secretaria de 
Assistência Social em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Alvorada do Sul realiza 
acompanhamento integral 
das Gestantes, através do 
Cras-Centro de Referência 
de Assistência Social e Uni-

dade de Atenção Primaria 
Saúde da Família “Maria 
Itália Passetti Avanço”.
 Em uma parceria 
estabelecida desde 2018, 
as gestantes do município 
de Alvorada do Sul são 
acompanhadas de forma 
integral, através de consul-

tas, realização de exames, 
e reuniões mensais reali-
zadas no CRAS-Centro de 
Referência de Assistência 
Social.
 É ofertado a Ofi-
cina de Pintura no qual é 
feito itens do enxoval, o 
CRAS através do Auxílio 
Natalidade fornece gratui-
tamente as mães que pos-
suem Cadastro Único ou 
Bolsa Família, entre estas 
ações a novidade foi o En-
saio Fotográfico para as 
mamães que participam 
de todas as atividades tem 
este benefício.
 Alvorada do Sul 
tem sido exemplo na Re-
gional de Londrina pelo 
trabalho desenvolvido. Pa-
ralelo a isso, o Programa 
Criança Feliz veio reforçar 
ainda mais estas ações, 
através de visitas e reuni-
ões o trabalho é realizado 
pelas estagiárias Maria 
Gabrielly e Ana Caroline.

Reunião das 
Gestantes - CRAS

 Já o ensaio foto-
gráfico é feito com o fotó-
grafo Marcus Vinícius, que 
agenda junto à equipe de 
Assistência Social previa-
mente e faz as fotos no 
Lago, as gestantes rece-
bem um CD com 15 fotos 
editadas e são 3 fotos re-
veladas 15x 21cm, sendo 
uma da gestante, uma da 
Clínica da Mulher e uma 
da Assistência Social. O 
objetivo da proposta é for-
talecer o vínculo da mãe 
e do bebê, realizar todos 
os acompanhamentos da 
saúde, bem como a ga-
rantia dos direitos e bene-
fícios sociais.
Foto: Marcus Vinícius- 
Presente faz parte do 
acompanhamento médico 
e cuidado emocional feito 
com as gestantes.

Fonte: https://www.facebook.
com/alvoradadosul.pr.gov.br/


