
A Sociedade Rural do Paraná está preparando 
mais quatro “Lives” para este ano, discutindo 
sempre assuntos importantes para os associa-
dos e para os diversos setores que compõem 
o agronegócio. A próxima terá como tema  
“Raiva em Herbívoros: situação atual no 
Paraná”, um problema que atinge tanto o 
campo quanto a cidade, trazendo prejuízos à 
saúde do homem e também ao bolso do pro-
dutor. A live sobre “Raiva” será no dia 26 de 
agosto, às 19 horas, com transmissão pelo 
Youtube da SRP, com intermediação do dire-
tor de Ovinocaprinocultura da Sociedade Ru-
ral, médico veterinário, Luiz Fernando Coelho 
da Cunha Filho e prof. Dr. do mestrado em 
Saúde e Produção Animal da Unopar. Os pa-
lestrantes serão o médico veterinário Ricar-
do Vieira, da ADAPAR, o médico veterinário 
Igor Suguiura, da 17ª Regional de Saúde e o 
médico veterinário Gustavo Rodrigues Queiroz, 
representando a Academia, professor da gra-
duação e do mestrado da UNOPAR Pitágoras. 
Não perca! E coloque na agenda as próximas 
datas definidas: 23 de setembro, 21 de outubro 
e 18 de novembro. Os temas estão sendo defi-
nidos e logo serão anunciados.

SRP IRÁ DISCUTIR 
RAIVA EM LIVE

A tão aguardada Unidade de Beneficiamen-
to de Pescados de Alvorada do Sul está 
prestes a se concretizar e deverá transfor-
mar a economia da região com geração de 
empregos, incremento da renda do produtor 
e maior arrecadação de impostos. Segun-
do o prefeito da cidade Marcos Pinduca, a 
expectativa é que a obra seja entregue até 
meados do segundo semestre desde ano.

FRIGORÍFICO DE 
PEIXE DEVE ENTRAR 
EM OPERAÇÃO ATÉ 
FINAL DESTE ANO

A região de Alvorada do Sul produz 250 to-
neladas/mês de tilápia (3.000 t/ano). O vizinho 
Primeiro de Maio produz mais 1500 toneladas/
ano. Toda a produção é encaminhada para 
abate em frigoríficos do Paraná e São Paulo. 
Hoje, a piscicultura é a segunda maior ativi-
dade do município, ficando atrás apenas da 
produção de grãos.
Ricardo Neukirchner, presidente da Associação 
Brasileira da Piscicultura – Peixe-BR; da Asso-
ciação Norte Paranaense de Aquicultores (AN-
PAC) e diretor de Aquicultura da Sociedade 
Rural do Paraná, comenta que, ao entrar em 
operação, o frigorífico de Alvorada do Sul irá 
impactar a atividade muito positivamente em 
toda a região, além de atrair muitos investido-
res para o negócio. 

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

Sair de uma agricultura convencional química, 
para uma agricultura sustentável Biológica + Di-
gital (Biodigital) é o futuro próximo. O projeto 
do Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência 
Artificial para Agricultura Preventiva: Estratégia 
de Zonas Controladas – CPIAP foi apresentado 
em junho, tem como proponente a Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) e está em curso. O 
CPA IA- AGRO tem cinco projetos de pesquisas 
iniciais. Citaremos neste boletim dois deles e os 
outros três na próxima edição. Confiram:
1. Utilização de painéis solares distribuídos 
pelo Estado do Paraná, como sensores para 
melhorar a previsão do tempo: Trata-se de um 
projeto em conjunto com o CPA IA em Cidades 
da USP São Carlos. Visa estimar dados meteo-
rológicos via painéis solares para processamento 
intensivo e aplicar nas previsões de tempo tanto 
nas cidades como na zona rural. Projeto para 
ligação da I.A. do Centro de São Carlos ao Cen-
tro de Londrina.
2. Sistema para teste de vigor em semen-
tes de plantas cultivadas: Projeto na linha de 
Diagnóstico. Visa automatizar os testes de vigor 
em sementes. Inicialmente será automatizado o 
teste de tetrazólio, via processamento de imagens 
e também serão desenvolvidas novas formas de 
coleta de dados como imagens em outras ban-
das do espectro de radiação. Será desenvolvido 
para soja e outras culturas agrícolas de impor-
tância. Responsabilidade da Embrapa Soja.

AS PESQUISAS 
DO CPA IA-AGRO

CLIQUE AQUI
CONHEÇA O CPA IA AGRO

O Instituto de Direito de Constituição e Cidadania está 
com inscrições abertas para pós-gradução em Direito 
do Agronegócio, que tem início das aulas previsto 
para setembro. O curso é coordenado pela advogada 
Rafaela Parra, representante da Sociedade Rural do 
Paraná no Comitê de Sustentabilidade na Sociedade 
Rural Brasileira; e pelo advogado e coordenador da 
comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da 
OAB-Londrina, Rodolfo Ciciliato. 
As inscrições devem ser feita no endereço eletrônico 
idcc.org.br/posagro. As aulas serão presenciais em Lon-
drina e na modalidade EAD para o restante do Brasil.
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O diretor de Aquicultura da Sociedade Ru-
ral do Paraná, Ricardo Neukirchner, também 
presidente da Associação Brasileira da Pis-
cicultura (Peixe BR), irá integrar o Comitê de 
Sanidade para a Piscicultura, a convite do 
MAPA. 

DIRETOR 
REPRESENTARÁ RURAL 
EM COMITÊ DO MAPA

“Vamos elaborar os protocolos mais seguros 
de sanidade para a produção de formas jo-
vens, impedindo assim a disseminação de do-
enças através da distribuição de animais por 
todo o Brasil”, comentou ele. No Comitê, além 
da Peixe BR, Neukirchner também irá represen-
tar a SRP. 

Quer conhecer melhor a agropecuária bra-
sileira em números? Veja todos os detalhes 
de produção nacional no documento do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento. “É um documento que recomendo a 
leitura para os que querem saber do que o 
Brasil é feito”, comenta o presidente da SRP, 
Antonio Sampaio.

CONHEÇA OS 
NÚMEROS DA 
AGROPECUÁRIA 
BRASILEIRA

CLIQUE AQUI PARA 
ACESSAR O DOCUMENTO

CLIQUE AQUI E
VEJA O VÍDEO

Nos próximos BOLETINS ELETRÔNICOS tere-
mos sempre um material trazendo informa-
ção sobre uma das 16 STARTUPs (empresas 
de base tecnológica) apoiadas pela acelera-
dora SRP Go Agritech. Dessa forma, vc fica 
informado sobre a atividade desta Startup 
e também sobre o SRP Valley, um programa 
da entidade focado em tecnologia e projetos 
para o agronegócio. O programa foi oficiali-
zado em 2017 e no mesmo ano foi criada a 
aceleradora SRP Go Agritech, que contou no 
início com seis aceleradas. 

SRP GO AGRITECH 

Vamos conhecer um pouco da RESTAURE. 
Esta Startup é formada pela Nicole Amador, 
advogada, com ênfase em Direito Ambiental; 
Amanda Almeida, cursando TI / desenvolvedo-
ra e Leon Gregório, formado em artes visuais/
foco em marketing. O projeto é bem recente, 
os integrantes iniciaram as discussões em ju-
nho de 2019, em novembro participaram do 
AgroBit para validar a ideia que, atualmente, 
está em fase de desenvolvimento. 
A proposta da Restaure é auxiliar os proprietá-
rios a promover a restauração das matas cilia-
res nas suas propriedades, fornecendo o apoio 
técnico e jurídico de forma remota, rápida e 
menos onerosa. A ferramenta ainda pode re-
gistrar o desenvolvimento da vegetação, como 
forma de comprovação da adequação am-
biental frente às leis ambientais. Contatos: (41) 
9.9943-5482 e e-mail: restaureapp@gmail.com. 

Nicole, Amanda, Leon.

https://bit.ly/3gYP1mR
https://bit.ly/3gYP1mR
https://bit.ly/2FqDVJr
http://idcc.org.br/posagro/
http://idcc.org.br/posagro/
https://srp.com.br/uploads/files/2020/08/a-agropecuaria-brasileira-em-numeros.pdf
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