
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
30/08/21..................R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
30/08/21..................R$ 90,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
30/08/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Ventos contribuem para ingres-
so de umidade do oceano nesta 
segunda-feira. No sudoeste, oeste, 
noroeste e no norte poucas nuvens, 
com temperaturas mais elevadas 
à tarde.
Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Paraná incentiva visitação a seus próprios e variados 
atrativos para alavancar retomada do turismo

 Tem praia, tem trilha, lugar para a família, cul-
tura e aventura. Tem emoção, comida boa, rio e lagoa. 
Esse é um dos trechos da trilha sonora que embala a 
campanha de marketing da retomada do turismo no 
Paraná. As peças publicitárias criadas pela Secretaria 
de Estado da Comunicação Social e da Cultura come-
çam a ser veiculadas neste sábado (28) em diferentes 
mídias (televisão, rádio, jornal e internet), fazendo um 
convite para que os viajantes conheçam as diferentes 
belezas do Estado.
 O setor foi um dos mais afetados pelas restri-
ções sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19 
e, cercado de cuidados, ensaia um novo capítulo ago-
ra, a partir do avanço da vacinação – cerca de 10,4 
milhões de doses foram aplicadas no Estado.
 A ideia, explicou o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio 
Nunes, é convidar o próprio paranaense a apoiar a 
causa, indicando atrativos próximos que possam ser 
conhecidos pela família de carro, com toda a segu-
rança possível, e visitantes de outros estados que 
pretendem fazer viagens aéreas curtas.
 “A pandemia foi um momento de pensar em 
uma nova forma de promover o turismo, com destinos 
voltados à natureza, principalmente. O Paraná tem 

atrativos em várias áreas com potencial para serem 
explorados, como o turismo cultural, rural, gastronô-
mico, religioso e de aventura”, disse o secretário.
 A estratégia foi montada de acordo com o mais 
recente levantamento da Paraná Turismo. A pesquisa 
revelou a parcela de moradores locais que faz turismo 
no próprio Paraná é de 50,5%. Outros 41,5% são de 
outros estados e 8% são estrangeiros.

AQUECIMENTO
 A retomada do turismo ganhou fôlego em julho, 
como foi visto no mais concorrido destino paranaense. 
Foz do Iguaçu, na Região Oeste, teve o maior índice de 
ocupação em hotéis desde setembro do ano passado, 
com 35,5% dos espaços com hóspedes. A cidade da 
fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina regis-
trou, também, aumento de visitantes nos principais 
atrativos. Nas Cataratas do Iguaçu, por exemplo, o 
movimento subiu 105%, com 56.819 pessoas em julho, 
ante 27.739 em junho.
 No Parque Nacional o acréscimo foi de 12% 
no comparativo do primeiro semestre de 2021 com o 
segundo semestre de 2020. Este ano, foram 208.360 
ingressos, segundo dados do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Nos 
últimos seis meses do ano passado, houve 185.861 
acessos.
 O Complexo Turístico da Itaipu, que reúne uma 
série de atrativos no entorno e na usina binacional, 
confirmou um aumento superior a 21%. No primeiro se-
mestre deste ano, o circuito recebeu 94.594 visitantes, 
contra 74.151 de julho a dezembro do ano passado.
 O remodelado aeroporto de Foz registrou, 
de janeiro a junho deste ano, 345.207 embarques e 
desembarques, crescimento de 42% no comparativo 
com julho a dezembro do ano passado (241.765).

Programa Paraná Pay já atraiu 1,4 milhão de 
pessoa

 O Programa Paraná Pay é outra iniciativa do 
Governo do Estado para estimular a retomada do setor. 
O Paraná Pay é voltado às empresas do setor turístico 
do Estado e uma nova opção para a utilização de crédi-
tos do programa Nota Paraná: o pagamento direto para 
estabelecimentos que oferecem serviços ou produtos 
de empresas cadastradas no Cadastur, como hotéis, 
restaurantes, pousadas, empresas de transporte.
 Podem se beneficiar com a nova forma de 
pagamento todas as empresas que fazem parte do 
cadastro federal e que se certificarem nas carteiras di-
gitais credenciadas ao Paraná Pay. Já são mais de 1,4 
milhão de cadastrados concorrendo aos prêmios men-
sais de R$ 100 para utilização nos estabelecimentos 
turísticos pelo Paraná. São distribuídos mensalmente 
8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil.

Cataratas do Iguaçu

Vista Aérea da 
Praia de Guaratuba

Parque das Aves

Capanema Rio Silva 
Jardim

Itaipu lndia 
Hotel Itacor

Fonte: www.aen.pr.gov.br

         92% dos municípios do Paraná apresentam saldo 
positivo na geração de empregos em 2021

 Os números posi-
tivos do Paraná na aber-
tura de novos postos de 
trabalho formais, aqueles 
com carteira assinada, 
vão além do recorde al-
cançado em julho, quando 
o saldo de 14.492 vagas 
representou o melhor de-
sempenho para o mês 
desde 2010. As planilhas 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged), vinculado ao 
Ministério do Trabalho e 
Previdência, revelam que 
367 dos 399 municípios 
paranaenses (92%) fe-
charam o sétimo mês do 
ano, dado mais recente 
disponibilizado, com um 

número maior de admis-
sões do que demissões – 
foram 132.328 empregos 
criados ao longo do ano 
no período.
 Das 32 cidades 
restantes, 15 encerra-
ram até 10 vagas (47%) 
e 23 até 20 vagas (72%). 
Ou seja, desempenho 
que pode ser facilmente 
revertido entre agosto e 
dezembro, período em 
que há um aquecimento 
natural da economia com 
as festas de fim de ano, 
férias e pagamento do 
13º salário. Além disso, 
com o avanço da vacina-
ção, os diferentes setores 
econômicos caminham, 

gradativamente, para a 
volta à normalidade.
 “Uma das priori-
dades da gestão é avan-
çar da criação de empre-
gos para a população. O 
Governo do Estado está 
focado em buscar solu-
ções que aumentem as 
ocupações e, por con-
sequência, a renda dos 
paranaenses. Isso ficou 
claro diante deste cenário 
tão difícil de pandemia. 
Mesmo com as atenções 

voltadas para o combate 
ao vírus, o Paraná teve 
saldo positivo em todos os 
meses de 2021”, destacou 
o governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior.
 As 132.328 no-
vas vagas, quarto me-
lhor resultado do País 
no ano, refletem o so-
matório dos meses de 
janeiro (25.105), fevereiro 
(41.453), março (10.600), 
a b r i l  ( 9 . 7 7 3 ) ,  m a i o 
(15.527), junho (15.858) 
e julho (14.492). Por se-
tores, o desempenho nos 
7 meses ficou dividido em 
indústria (38.165); ser-
viços como informação, 
comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, 
profissionais e adminis-
trativas (28.285); comér-
cio (26.700): construção 
(16.145); e administração 
pública (11.891).
 “O Estado está 
investindo em diferen-
tes obras de infraestrutu-
ra, em todas as regiões, 
também como forma de 
colaborar com a contra-
tação de mão de obra. 
Os números reforçam a 

evolução na geração de 
empregos e apontam para 
uma evolução contínua 
nos próximos meses”, 
comentou Ratinho Junior.

MUNICÍPIOS
 Ainda de acordo 
com o Caged, os muni-
cípios com melhor saldo 
positivo até julho de 2021 
foram Curitiba (30.244 
vagas), Cascavel (6.690), 
Maringá (6.316), Londrina 
(5.411), São José dos 
Pinhais (4.325), Toledo 
(3.506), Araucária (3.335), 
Apucarana (2.263), Pon-
ta Grossa (2.165), Pato 
Branco (2.033), Umua-
rama (1.989) e Cambé 
(1.908).

JULHO
 Na quinta-feira 
(26), o Caged divulgou 
que o Paraná teve um 
saldo positivo de 14.492 
vagas com carteira assi-
nada em julho, o melhor 
resultado para este mês 
desde 2010 – quando o 
saldo entre admissões e 
dispensas foi de 12.723. O 
resultado foi 64% superior 
ao mesmo mês de 2020, 
quando foi registrado sal-

do de 8.833 novas vagas.
 O indicador que 
mais reflete a recupera-
ção de setores atingidos 
pela crise sanitária é o de 
comércio e serviços, que 
foi o responsável pela 
criação de 10.749 novas 
vagas em julho, ficando 
à frente da indústria em 
geral, que abriu 2.844 
postos de trabalho. O se-
tor da construção também 
obteve um resultado im-
portante, com um saldo 
positivo de 834 empregos 
de carteira assinada.
 A  c r i a ç ã o  d e 
vagas em julho ocorreu 
em ritmo mais acelerado 
nos centros urbanos do 
Estado, uma vez que os 
empregos tiveram maior 
escala no comércio e se-
tor de serviços. Curitiba 
foi a cidade que mais se 
destacou, com 4.440 no-
vos empregos; seguida de 
Maringá com 1.009; Lon-
drina, 859; Cascavel, 720; 
São José dos Pinhais, 
584; Umuarama, 276; 
Toledo, 201; Apucarana, 
148; Campo Largo, 144, 
e Ponta Grossa, 132.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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