
•  As temperaturas aumentam nesta quinta-feira. No 
Noroeste e no Norte, onde as já estão altas, este au-
mento não será tão evidente. No centro e no Sul onde 
as temperaturas máximas de ontem variaram hoje de-
vem se estabelecer em torno dos 26 °C.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
28/03/19................................. R$ 69,00
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Dia Preço
28/03/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Nota da saúde sobre caso
de meningite viral em

Primeiro de Maio
 A Secretaria Muni-
cipal de Saúde, através da 
Vigilância Epidemiológica, 
esclarece que registrou re-
centemente 1 caso confir-
mado de meningite viral em 
Primeiro de Maio.
 No entanto, informa 
a todos que se trata de um 
caso isolado e encaminha-
do para referência para tra-
tamento. Diante inúmeros 
questionamentos da doença, 
a Vigilância Epidemiológica 
esclarece que a meningite é 
a inflamação das meningites 
membranas que envolve o 
cérebro e a medula espinhal.

 Manter toda vaci-
nação da criança em dia é 
muito importante para a pre-
venção da doença, assim 
como manter higienização 
das mãos, não compartilhar 
copos, canudos, evitar aglo-
meração, deixar a casa bem 
arejada e evitar levar crian-
ças saudáveis em serviço de 
saúde são algumas das for-
mas de prevenir o contagio 
da doença.
 Sabe se que a me-
ningite viral não está associa-
da a complicações e, sendo 
assim, não há necessidade 
de realização de quimiopro-

filaxia dos contatos íntimos 
do paciente e profissionais 
que atenderam o paciente, 
também conhecido como 
bloqueio.
 Vale ressaltar que 
meningite bacteriana e gra-
ve, mas não tivemos caso 
algum, motivo pelo qual não 
é necessário criar pânico. 
O serviço de saúde oferece 
vacina para haemophilus b, 
meningite c e pneumo 10. 
Duvidas procure a Unidade 
Básica de Saúde.
 Mais informações na 
imagem obtida junto a Fio 
Cruz.

Novas leis estaduais ajudam a 
promover o turismo do Paraná

 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior san-
cionou nove leis estaduais de 
incentivo ao turismo no Pa-
raná. Elas potencializam as 
atrações e eventos dos muni-
cípios de Arapoti, Astorga, Ca-
panema, Faxinal, Guaratuba, 
Paula Freitas, Piên e Ribeirão 
do Pinhal.
 A Feira do Melado e a 
Festa do Carneiro foram inclu-
ídas no Calendário Oficial de 
Eventos Turísticos do Paraná 
e transformam Capanema em 
referência no Sudoeste do Es-
tado. A Feira do Melado reúne 
cerca de 90 mil pessoas, a 
cada dois anos, e ajudou a en-
gordar o roteiro turístico Doce 
Iguaçu, nos arredores do Par-
que do Iguaçu. O município é 
o maior produtor de cana-de
-açúcar da região. Já a Festa 
do Carneiro, entre março e 
abril, reúne competidores que 
disputam o prêmio de melhor 
carneiro assado do Paraná.
 Com essas adições, 
a cidade que faz fronteira com 
a Argentina e o Rio Iguaçu se 
transforma em um polo gas-
tronômico do Paraná, além 
da tradição já reconhecida do 
ecoturismo pelas ilhas, trilhas 
e cachoeiras que compõem o 
ecossistema local.
 Em janeiro deste ano 
a cidade conseguiu a auto-
rização do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) para 
explorar as atrações turísticas 
dentro do Parque Nacional do 
Iguaçu, depois de 20 anos de 
negociações, e já conta com 
passeios de barco, caiaque e 
rafting.
 SUL - As regiões Sul 
e Sudeste do Paraná também 
passam a contar com novas 
atrações no Calendário Oficial 
de Eventos Turísticos do Esta-
do: a Festa da Melancia, em 
Paula Freitas, e o Encontro de 
Trilheiros Tombo na Lama, em 
Piên.
 A festa da fruta se 
aproxima da 30ª edição, acon-

tece em fevereiro e tem entre 
as principais atrações os con-
cursos de maior melancia e 
maior comedor de melancias. 
Paula Freitas conta com qua-
se 300 hectares de melancias 
plantadas e produz cerca de 
7,2 mil toneladas por ano. Já 
o encontro de trilheiros reúne 
cerca de três mil pessoas e 
parte do Centro de Piên por 
um circuito de cerca de 60 qui-
lômetros mata adentro.
 NORTE – Arapoti, As-
torga, Faxinal e Ribeirão do Pi-
nhal, cidades localizadas mais 
ao Norte do Paraná, também 
foram contempladas com no-
vos eventos oficiais.
 O Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, situado 
em Astorga, agora consta no 
Roteiro Oficial de Turismo Re-
ligioso do Estado do Paraná. A 
paróquia é de 1948. Em 1953 
os padres capuchinhos se 
instalaram na região e pouco 
depois, em 1962, foi inaugura-
da a nova igreja. O Santuário 
recebe os fiéis que não conse-
guem ir ao Santuário Nacional 
de Aparecida, em São Paulo, 
e se tornou ponto de peregri-
nação e excursão no Paraná.
 Em Arapoti foi instituí-
da a Rota do Mel, criada para 
incentivar a produção, desen-
volver o turismo e a geração 
de renda. A cidade conta com 
mais de 30 mil colmeias capa-
zes de produzir mil toneladas 
de mel por ano. A rota também 
incentiva o desenvolvimen-
to da Cooperativa Arapomel, 
criada em meados de 2018 
para auxiliar 120 famílias da 
região.
 CACHOEIRAS - 
Outra lei institui a Rota das 
Cachoeiras de Faxinal, que 
engloba quatro cachoeiras 
(a mais alta com 62 metros), 
um salto de 125 metros, um 
véu de noiva e um cânion 
com florestas nativas e trilhas 
ecológicas. A cidade tem 108 
cachoeiras com mais de cinco 
metros de altura. Por ali pas-
sam entre 180 mil e 200 mil 

turistas a cada ano.
 O cânion de 10 quilô-
metros deve ser transformado 
em Área de Preservação Am-
biental (APA), o que permite 
o tombamento pelo município 
para que o espaço desenvolva 
ainda mais o seu potencial tu-
rístico, dentro dos parâmetros 
legais de cuidado com a natu-
reza.
 Por fim, a Festa Folia 
de Reis, em Ribeirão do Pi-
nhal, passou a fazer parte do 
Calendário Oficial de Eventos 
Turísticos. A festa já comple-
tou 80 anos e reúne a cultura 
portuguesa oriunda de Minas 
Gerais. A peregrinação come-
ça em 27 de dezembro e se 
encerra no dia 6 de janeiro, 
depois dos foliões percorre-
rem a cidade com bandeiras 
para pedir as bênçãos aos 
Santos Reis.
 LITORAL – Guara-
tuba, no Litoral do Estado, 
ganhou a Rota Turística Ca-
minho Coroados. A rota é 
composta por trilhas, man-
guezais e passeios de barco. 
A praia ainda é pouco explo-
rada pelo turismo e costuma 
receber apenas um número 
moderado de visitantes ao 
longo do ano. O intuito da 
nova lei é potencializar os 
pontos turísticos e a infraes-
trutura da região para atrair 
mais pessoas para Coroados.
 TURISMO – A Secre-
taria de Comunicação e Cultu-
ra do Paraná desenvolveu em 
conjunto com a Paraná Turis-
mo a página http://www.via-
jeparana.com/, para concen-
trar as informações sobre as 
possibilidades de turismo no 
Estado. A campanha atende a 
determinação do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior 
de priorizar a divulgação de 
opções de turismo como for-
ma de fomentar a economia 
do Paraná.
 As leis foram sancio-
nadas na quinta-feira (21.03) e 
publicadas no Diário Oficial de 
sexta-feira (22).


