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UNIDADE DA BRF EM TOLEDO É HABILITADA A
EXPORTAR FRANGO HALAL PARA OMÃ
A unidade de Toledo da BRF acaba de ser habilitada
pelo governo de Omã a exportar empanados de
frango para o país árabe. O processo de habilitação
incluiu, de forma pioneira, uma auditoria por
videoconferência, pela qual foram inspecionadas as
etapas de produção dos empanados, que seguem o
conjunto de preceitos Halal (muçulmano). A planta
de Toledo já exporta produtos de valor agregado de
carne de aves para países como Emirados Árabes,
Catar e Kuwait. oestenoticias.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 651.751
INTERNADOS: 1.645
RECUPERADOS: 471.138
ÓBITOS: 11.776

VACINADOS: 317.461
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 02/03/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
JORNAL DO OESTE – Reportagem

USINA SOLAR DA COPEL ENTRA EM OPERAÇÃO

sobre o consumo de peixe na região
de Toledo entrevista o técnico
regional do IDR-Paraná, Gelson Hein.
jornaldooeste.com.br

A Copel colocou em operação nesta segunda-feira as
O PRESENTE - O supervisor regional
três primeiras unidades geradoras da Usina Solar
da Adapar em Toledo, Antonio
Fotovoltaica Bandeirantes, no Norte do Paraná.
Dezaneti, abordou a fiscalização das
Outras três unidades geradoras serão energizadas
lavouras de soja no Oeste.
opresente.com.br
ainda este ano, totalizando 5,36 MWp de potência
instalada, o suficiente para atender o consumo de
PORTAL RONDON - Site destaca
energia de aproximadamente 10 mil pessoas.
reunião entre o chefe do núcleo
aen.pr.gov.br
regional de Toledo, Paulo Salesse, e
RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
o chefe regional do IDR-Paraná, Ivan
Está disponível no site da Secretaria o relatório
Raupp, com o prefeito do município
semanal de plantio e colheita, que mostra a situação para discutir programas do Estado.
portalrondon.com.br
das lavouras de batata, feijão, milho e soja.
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