
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/06/22..................R$ 180,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/06/22..................R$ 84,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/06/22..................R$ 110,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com algumas 
chuvas fracas e isoladas entre as 
regiões noroeste, norte e centro-sul 
do estado. As temperaturas estão va-
riando entre 14 ºC no noroeste e 4 ºC 
no sudoeste.
Mínima:  09°C em Curitiba
Máxima: 24°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Com 2º melhor desempenho do País, turismo cresceu 7,4% 
em abril no Paraná, aponta IBGE

 Focada no de -
senvolvimento regional, a 
atividade turística cresceu 
7,4% em abril no Paraná, 
com um incremento na re-
ceita nominal de 6,5%. Foi 
a segunda maior expansão 
do País no período, atrás 
apenas de Goiás (8,3%). 
O índice é quase três vezes 
maior do que a média na-
cional, que ficou em 2,5%. 
A evolução consta na Pes-
quisa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada nesta 
terça-feira (14) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).
 O Estado também 
reverteu os resultados ne-
gativos de janeiro e feve-
reiro e acumula agora um 
crescimento de 39,1% ao 
longo de 2022 (compara-
ção com o mesmo quadri-
mestre de 2021). Já nos 
últimos 12 meses o impacto 
positivo foi de 67,8%, refor-
çando a tendência de alta 
na atividade com o avanço 
da vacinação contra a Co-
vid-19.
 “Há um compro-
metimento do setor do 
turismo na retomada da 
economia. Para isso, a 
Paraná Turismo entende 
como importantíssima a 

regionalização do turis-
mo e por isso sensibilizou 
e incentivou os municí-
pios, transformando-os 
em protagonistas para o 
fortalecendo do turismo 
regional do Estado”, ava-
liou o diretor-presidente da 
Paraná Turismo, Irapuan 
Cortes.
 Os principais lo-
cais turísticos do Estado 
foram visitados por mais 
de 85 mil pessoas durante 
os feriados prolongados de 
Páscoa, entre 15 e 17 de 
abril, e de Tiradentes, de 
21 e 24 daquele mês. Foz 
do Iguaçu, na Região Oes-
te, foi o destino mais pro-
curado. O Parque Nacional 
do Iguaçu, por exemplo, re-
cebeu 47.403 turistas. Já o 
Marco das Três Fronteiras 
foi o local de passagem de 
14.275 pessoas.

GERAL
 O bom desempe-
nho do turismo ajudou a fre-
ar a retração que marcou o 
setor de serviços durante o 
mês de abril no Estado. A 
queda na atividade foi de 
0,8%, ainda consideravel-
mente melhor do que a dos 
vizinhos da Região Sul do 
País. O Rio Grande do Sul 
caiu 2,8% e Santa Catarina 
2,6%. A média nacional foi 

ligeiramente positiva, de 
0,2%.
 Apesar do impacto 
negativo de abril, no acu-
mulado do ano a expansão 
é de 6% no setor. Já no 
comparativo com igual 
período do ano passado, 
o crescimento ficou em 
quatro pontos percentuais, 
o que reforça a retomada 
consistente do setor que 
engloba atividades turís-

ticas, restaurantes, aca-
demias, hotéis, cabeleirei-
ros, produção de eventos, 
lavanderias, instituições 
de ensino e línguas, comu-
nicação, design, limpeza e 
transporte.
 Setorialmente, os 
avanços no mês de abril, 
no comparativo com abril 
de 2021, foram puxados 
por serviços prestados às 
famílias (35,7%), servi-
ços profissionais (10,4%) 
e transporte (4,1%). No 
acumulado dos quatro pri-
meiros meses do ano, os 
destaques são os mesmos, 
com aumento de 18,5% 
nos serviços prestados às 
famílias, 11% nos serviços 
profissionais e 8,2% no 
transporte.
 A pesquisa anali-
sa serviços para famílias 
(alimentação, beleza, ati-

vidades esportivas e cul-
turais), informação (edição 
de livros e jornais, agências 
de notícias, cinema, rádio, 
consultoria de TI), profis-
sionais (engenharia, ativi-
dades jurídicas, aluguéis 
de máquinas, agências de 
viagens, gestão de recur-
sos humanos), transportes 
(escolar, táxi, ferroviário, 
marítimo, carga, estacio-
namento de veículos e 
aéreo de passageiros) e 
outros (compra e venda 
de imóveis, manutenção 
de veículos, corretores de 
seguro, coleta de resíduos 
e atividade de apoio à agri-
cultura), além do recorte de 
turismo.

NACIONAL
 Nacionalmente, o 
volume do setor de servi-
ços cresceu 0,2% na pas-
sagem de março para abril, 
acumulando alta de 9,5% 
em 2022 na comparação 
com o mesmo período de 
2021. As atividades de 
transporte de passageiros 
cresceram 2,3% em abril, 
chegando a 0,1% acima do 
nível de fevereiro de 2020. 
O índice de atividades tu-
rísticas cresceu 2,5% em 
abril, acumulando cresci-
mento de 51,3% no ano.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Com novo plano de mobilidade, Paraná vai modernizar 
sistema de transporte intermunicipal

 O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/PR) está 
elaborando seu novo Plano de Mobili-
dade Intermunicipal relativo ao sistema 
de transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros, incluindo as linhas de 
ônibus rodoviárias, metropolitanas e os 
serviços especiais de fretamento.
 O plano servirá como base 
para a modernização do sistema e para 
novas licitações de linhas de ônibus 
intermunicipais em todo o Paraná, ga-
rantindo a continuidade da prestação 
deste serviço público, com instalações 
de qualidade e preços compatíveis às 
necessidades de deslocamento da po-
pulação.
 Para fazer os estudos e levan-
tamentos necessários, além de propor 
as melhores soluções para o Plano de 
Mobilidade Intermunicipal, o DER/PR 
contratou a Fundação de Estudos e 
Pesquisas Socioeconômicos (Fepese) 

da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), uma instituição com 
experiência comprovada na execução 
de serviços técnicos específicos de 
planos de mobilidade.
 “O DER administra e fiscaliza 
centenas de linhas intermunicipais 
e serviços de fretamento em todo o 
Estado, por meio da Coordenadoria 
de Transporte Rodoviário Comercial. 
É uma equipe competente, mas cujas 
mãos já estão suficientemente ocupa-
das com essa importante função. Por 
esse motivo, para atender a comple-
xidade e escopo de um novo Plano de 
Mobilidade Intermunicipal, acreditamos 
que a contratação da Fepese, instituição 
de renome e com vasta experiência, nos 
proporciona a celeridade, eficiência e 
qualidade técnica necessárias”, afirma 
o diretor-geral do DER/PR, Alexandre 
Castro Fernandes.
 O investimento nesta iniciativa 

é de R$ 3.333.750,00, com vigência de 
22 meses.
 As atividades realizadas pela 
Fepese, com acompanhamento do 
DER/PR, são avaliação da infraestru-
tura de terminais e pontos de parada; 
atualização do modelo de cálculo tari-
fário; proposição de reconfiguração do 
sistema de transporte; proposição de 
diretrizes para integração multimodal; 
estabelecimento de diretrizes para ade-
quação do órgão de gestão e controle; 
proposição de alterações normativas e 
regulatórias; elaboração de minutas de 
edital e anexos técnicos.
 “Nosso objetivo é garantir um 
Plano de Mobilidade Intermunicipal 
com modelagem operacional moderna 
e eficiente, que contemple as necessi-
dades atuais da população, a utilização 
de tecnologias mais modernas, e que 
seja competitivo, atraindo um grande 
número de empresas do setor para parti-

ciparem das novas licitações”, explica a 
coordenadora de Transporte Rodoviário 
Comercial do DER/PR, Maria Elizabete 
Bozza. O atual plano foi revisado entre 
2011 e 2013, estando desatualizado há 
quase uma década.
 O objetivo do DER/PR é con-
cluir os estudos do novo plano e licitar 
a operação das linhas intermunicipais 
de passageiros já em 2023.

PASSAGEIROS
 Entre julho de 2020 e junho de 
2021 foram transportados 21 milhões 
de passageiros nas linhas regulares 
intermunicipais do Paraná, incluindo ro-
doviárias e metropolitanas. No mesmo 
período foram emitidas ou renovadas 
1.779 licenças de fretamento contínuo 
e 14.364 licenças de fretamento even-
tual, utilizadas geralmente para eventos 
ou turismo. Atualmente, cerca de 500 
linhas de ônibus intermunicipais estão 
em operação no Estado.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


