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VINHOS DO PARANÁ CONQUISTAM O BRASIL
Em 2020, o primeiro lugar na categoria de vinhos
Cabernet Sauvignon da Grande Prova de Vinhos do
Brasil teve dois vencedores paranaenses. Apesar de
produzir apenas 1% dos vinhos brasileiros, o Paraná
tem bebidas de excelente qualidade. Para impulsionar
ainda mais o setor, o Estado investe no programa
Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis).
agricultura.pr,gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 427.590
INTERNADOS: 1.548
RECUPERADOS: 312.210
ÓBITOS: 8.170
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 6 de janeiro de 2021.
*Os números relativos a 7 e 8 de janeiro
não foram divulgados até as 18 horas.

NA MÍDIA
JORNAL DE BELTRÃO – Matéria

sobre a atuação do Compra Direta
na região de Dois Vizinhos cita o
chefe do núcleo, Alexandre

BOLETIM DESTACA COLHEITA E COMÉRCIO DA BATATA Bianchini, e a responsável pelo
Os produtores de batata do Paraná já colheram e

venderam mais da metade da produção prevista para
primeira safra do produto. Esse é um dos assuntos

Desan, Rita de Cássia Kapasi.
jornaldebeltrao.com.br

abordados no Boletim Semanal de Conjuntura

CORREIO DO LITORAL - Site

Agropecuária, produzido por técnicos do

aborda a colheita do maracujá e

Departamento de Economia Rural (Deral), referente à

cita o apoio do IDR-Paraná e do

semana de 1º a 08 de janeiro. agricultura.pr.gov.br

Compra Direta. correiodolitoral.com

DIFERENÇA NO PREÇO DAS CARNES DEVE CONTINUAR ELEVADA EM 2021

A diferença de preços entre a carne de frango e as carcaças bovina e suína deve seguir
elevada em 2021, de acordo com o Cepea. A retomada do crescimento econômico
tende a ocorrer de forma gradual, e, com isso, o poder de compra dos consumidores
pode continuar enfraquecido. Esse cenário favorece as vendas de carne de origem
avícola, negociada a valores mais baixos que os das concorrentes. broadcast.com.br
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