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ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA DO BRASIL 
CRESCEM 41,8% APÓS AMPLA SAFRA, DIZ    
CITRUSBR

n o t í c i a s  L o c a i s  

SENTINELA DA QUERÊNCIA VOA LONGA E 
A PARTIR DE AMANHÃ ESTARÁ NA ITÁLIA 
REPRESENTANDO O BRASIL EM FESTIVAIS 
INTERNACIONAIS DE FOLCLORE
 Na madrugada do 
dia 19/02, um grupo de 30 
pessoas, representando o 
CTG Sentinela da Querên-
cia, o Rio Grande do Sul e 
o Brasil, desembarcará em 
Roma. O grupo participará 
do Festival Internacional 
de Folclore de Castrovil-
lari, na região da Calábria, 
e logo depois segue para o 
Festival Internacional de 
Folclore de Agrigento, o 75º Mandorlo in Fiore, na região da Sicília.
 O grupo levará o melhor da dança tradicional gaúcha, latino-
americana e brasileira, incluindo samba e gafieira.
 Na Itália o grupo estará junto com grupos de folclore da Ar-
gélia, Bulgária, China, Colômbia, Coreia, Croácia, Egito, Emirados 
Árabes Unidos, França, Georgia, Grécia, Honduras, Indonésia, Letô-
nia, Macedônia, México, Romênia, Rússia, El Salvador, Senegal, 
Sérvia, Espanha, Turquia, Ucrânia, Hungria, Estados Unidos e gru-
pos de todos os cantos da Itália.
 O grupo retornará ao Brasil dia 10 de março.
 Obrigado a todos que de uma ou outra forma tornaram esse 
sonho possível!!!
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UMA ENTIDADE A SERVIÇO E PROTEGENDO OS SUPERMERCADISTAS DA REGIÃO CENTRO 
 Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Pinhal Grande, Nova Palma, Ivorá, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Agudo, Paraíso do 

Sul, São João do Polêsine, Silveira Martins, Itaara, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, Dilermando de Aguiar, Cacequi, 
São Vicente do Sul, Mata, Jaguari, São Francisco de Assis, Restinga Seca, Formigueiro, Caçapava do Sul e São Sepé.
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 Os estoques de suco de laranja do Brasil foram estimados em 853.778 
toneladas do produto congelado e concentrado (FCOJ, na sigla em inglês) 
em 31 de dezembro, o que representa volume 41,8% superior ao registrado 
no mesmo período do ano anterior, disse a Associação Nacional dos Ex-
portadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) em levantamento divulgado.  
  O forte aumento nos estoques de suco de laranja deve-se a 
uma ampla safra da fruta colhida no Estado de São Paulo no ano passado, 
quando as árvores na região passaram pelo ano positivo de seu ciclo bienal 
de produção, que alterna anos de maior e menor produtividade, disse a enti-
dade.

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS FATU-
ROU R$ 699,9 BI EM 2019
 O faturamento da indústria brasileira de alimentos e bebidas em 2019 
foi de R$ 699,9 bilhões, valor 6,7% superior ao registrado no ano anterior, 
somadas exportações e vendas para consumo interno. As informações cons-
tam de relatório divulgado, hoje (18), pela Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos (Abia).
 De acordo com a entidade, a quantia representa 9,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país). 
O desempenho do setor em termos de vendas reais registrou um aumento de 
2,3%, a melhor taxa desde 2013, quando o resultado foi 4,2%.
 Conforme ressaltou o presidente executivo da Abia, João Dornellas, 
as vendas do mercado interno, que abrangem varejo e food service (alimen-
tação preparada fora do lar), tiveram alta de 6,2%, superando o índice de 
4,3%, de 2018. O food service, que, segundo ele, tem se expandido de ma-
neira mais acelerada, cresceu 6,9%, e o mercado varejista, 5,9%.

PARANAENSES APOSTAM NAS RAÇAS                           
HEREFORD E BRAFORD E COMEMORAM RE-
SULTADOS
 Estado conta atualmente com um plantel de cerca de 9,39 mil exem-
plares registrados, segundo a Associação Brasileira de Hereford e Braford.
 Criadores de bovinos de corte que estão apostando nas raças Hereford 
e Braford colhem os resultados positivos desta decisão. No Paraná, conforme 
números da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), o plantel é 
formado por cerca de 9,39 mil animais registrados das duas raças, sendo 2,47 
mil do Hereford e 6,92 mil do Braford. E o potencial, segundo os produtores 
paranaenses, é grande para o fomento e a expansão das raças no Estado.
Um exemplo é o criador Ademir Hoinaski Filho, da Fazenda 2A, de Honório 
Serpa (PR), que há pouco mais de dez anos veio ao Rio Grande do Sul para 
ver um leilão da Temporada de Primavera da Pecuária Gaúcha, onde adquiriu 
30 fêmeas da raça Braford. “Até então, nunca tinha visto pessoalmente esta 
raça, o encantamento foi instantâneo, e dali para frente viemos selecionando 
e aumentando o plantel”, observa, complementando que depois começaram a 
ser adquiridas as primeiras fêmeas da raça Hereford. 

“Pequenos riachos acabam se 
convertendo em grandes rios. 

Continue andando e fazendo”.


