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JORNAL DO OESTE - O técnico do

Deral na regional de Toledo Paulo

Oliva comenta sobre a expectativa

para a safra de inverno.

jornaldooeste.com.br

TRIBUNA DO NORTE - O

economista Paulo Sergio Franzini

também é entrevistado em

reportagem sobre reajuste de

herbicidas e fertilizantes.

tnonline.uol.com.br
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PREÇO DO QUILO DO PÃO FRANCÊS PASSA
DOS R$ 10,00 PELO TERCEIRO MÊS SEGUIDO
Pelo terceiro mês seguido, o quilo do pão francês se

manteve acima de R$ 10,00. Mas poderia ter

ultrapassado R$ 16,00, caso o reajuste tivesse

acompanhado o mesmo índice que encareceu o

trigo em grão. Esse é um dos assuntos do Boletim

Semanal de Conjuntura Agropecuária referente à

semana de 8 a 14 de abril. agricultura.pr.gov.br

O projeto Cestas Solidárias, que tem à frente o IDR-

Paraná, é alternativa para o agricultor familiar

comercializar sua produção orgânica ou

agroecológica. Também oferece ao consumidor

produtos de qualidade a preço acessível. Neste

formato, os consumidores firmam o compromisso de

adquirir alimentos cultivados pelo produtor durante

um período, em geral, um ano. agricultura.pr.gov.br

 UNIDADES DA BRF SÃO HABILITADAS PARA EXPORTAR PARA O IRAQUE
A BRF recebeu habilitação de oito unidades produtivas para exportação de carne de

aves e produto industrializados para o Iraque. Cinco unidades receberam habilitações:

Lajeado (RS) (duas fábricas), Chapecó (SC), Toledo (PR) e Buriti Alegre (GO). Outras três

tiveram renovações: Dourados (MS), Serafina Corrêa (RS) e Capinzal (SC).  A fábrica de

Toledo recebeu autorização para exportar empanados. broadcastagro.com.br
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