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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

AGRONEGÓCIO GARANTIU MARCA
HISTÓRICA NO PORTO DE PARANAGUÁ

Os portos paranaenses movimentaram 57.339.307
toneladas em 2020, estabelecendo nova marca

CONFIRMADOS: 427.590 histórica, resultado sobretudo do bom momento do
INTERNADOS: 1.548
RECUPERADOS: 312.210
ÓBITOS: 8.170

agronegócio brasileiro e paranaense. Os dados
mostram alta de 8% em relação ao recorde anterior,
registrado em 2019 (com 53.204.040 toneladas). Os
granéis sólidos foram destaque, com cerca de 65% do
movimento. No segmento, a soja representa o
maior valor. aen.pr.gov.br

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 6 de janeiro de 2021.
*Os dados de 7 de janeiro não foram
divulgados até as 18 horas.

NA MÍDIA
AGROLINK– O presidente da

Adapar, Otamir Cesar Martins, falou
sobre o reconhecimento mundial
este ano. agrolink.com.br

ÍNDICE DE PREÇOS DE ALIMENTOS DA FAO TEVE
EM 2020 MAIOR ALTA DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

TÁ SABENDO - Site destaca uma

Organização das Nações Unidas para Agricultura e

em relação à aftosa, esperado para

O índice de preços dos alimentos medido pela

entrega do programa Trator

Alimentação (FAO) teve média de 97,9 pontos durante

Solidário realizada em Jainópolis, e

2020, maior alta em três anos e aumento de 3,1% em

cita a presença do responsável local relação a 2019. No entanto, ainda ficou 25% abaixo de
do IDR-PARANÁ, José Claudio do

seu pico histórico em 2011. dgabc.com.br

Prado. tasabendo.com.br

SP RECUA DE ALTA DE ICMS APÓS PROTESTO

A manifestação de produtores rurais paulistas, nesta
RPC - Reportagem do Caminhos do quinta-feira, conseguiu a promessa do governo do
Campo em 27 de dezembro
Estado de não promover a anunciada alta do ICMS

entrevistou o técnico do Deral Fábio para todos os produtos agropecuários, incluindo leite
Mezzadri sobre os preços do leite.
globoplay.globo.com

e hortifrúti, além de energia elétrica rural, itens sobre

os quais pairavam incertezas. canalrural.com.br
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