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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

BALAS DE BANANA DE ANTONINA
CONQUISTAM INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA

As balas de banana com embalagens verde (Antonina)
e laranja (Bananina) ganharam o selo de Indicação de

CONFIRMADOS: 427.590 Procedência, concedido pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (Inpi) no final de dezembro. A
INTERNADOS: 1.548
conquista alça o produto artesanal a um novo
RECUPERADOS: 312.210
ÓBITOS: 8.170

patamar. O selo atesta a bala como legítima do
município e favorece a abertura de novos mercados no
País. agricultura.pr.gov.br

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 6 de janeiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC – O Meio Dia Paraná veiculou

reportagem sobre o balanço das
vendas na Ceasa em 2020. O
técnico de comercialização Antonio PORTO PREVÊ ALTA DE 11% NAS EXPORTAÇÕES
Pilatti foi entrevistado.

DE GRÃOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE

globoplay.globo.com

Com um novo terminal interligado a oeste do cais, os

REUTERS - O economista do Deral,

movimentar cerca de 6 milhões de toneladas de

Marcelo Garrido, foi entrevistado

granéis sólidos de exportação no 1º trimestre. Somados,

sobre a melhora das condições da

os volumes esperados de soja, farelo, milho e açúcar

safra de soja no Paraná.

representam alta de 11% em relação ao exportado nos

br.reuters.com

mesmos três meses de 2020. aen.pr.gov.br

operadores do Porto de Paranaguá preveem

NOTA ELETRÔNICA É OBRIGATÓRIA EM VENDAS INTERESTADUAIS E AO EXTERIOR

Desde 1º de janeiro, os produtores rurais com faturamento anual superior a R$ 200 mil
precisam emitir Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e) nas operações interestaduais
e de exportação. A partir de 1º de janeiro de 2022 será obrigatória para todos os
produtores, independentemente do faturamento. Nas operações internas (vendas no
Paraná), o produtor poderá aderir à NFP-e caso queira. aen.pr.gov.br
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