
Saiu o resultado da 1ª seletiva das Startups 
inscritas na etapa Business Lab do Programa 
BRDE Labs. Três startups, que fazem parte do 
nosso ecossistema, foram selecionadas: Bart 
Digital, Termoplex e TracePack. Elas estão en-
tre as 40 selecionadas das 173 inscritas.

PROGRAMA 
BRDE LABS

A pesquisa realizada pela Sociedade Rural do 
Paraná junto aos sócios já está em fase de 
tabulação. Realizada pela empresa Litz, em 
parceria com Sebrae, a pesquisa faz parte do 
pilar do planejamento estratégico da entidade, 
objetivando validar melhor proposta de valor 
para os sócios e pensando na Rural na pers-
pectiva de futuro. “Com base nas respostas, 
iremos traçar estratégias para atender  melhor 
os sócios e fortalecer a nossa entidade”, co-
menta Antonio Sampaio, presidente da SRP.

PESQUISA FEITA COM 
OS SÓCIOS JÁ ESTÁ 
SENDO TABULADA
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ENCONTRO COM  
OS PREFEITURÁVEIS
Uma boa oportunidade para conhecer os can-
didatos para a Prefeitura de Londrina será no 
próximo dia 6 de outubro, quando ocorrerá 
o evento “SUA EXCELÊNCIA, O ELEITOR: OS 
COMPROMISSOS DOS CANDIDATOS COM O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE LON-
DRINA”.
A realização é da Associação Comercial e In-
dustrial de Londrina, com apoio da Sociedade 
Rural do Paraná, Sindimetal, Fiep, Sinduscon, 
Ceal, Sincoval, Sescap, Secovi, Sincil, Sindicato 
Rural Patronal, Sinfor, Londrina Convention Bu-
reau, Observatório de Gestão Pública de Lon-
drina e Abrasel.
O evento será transmitido pelo canal da Acil no 
YouTube a partir das 18h30. Cada candidato 
terá dois minutos para responder questões re-
lacionadas ao compromisso de cada um com 
o desenvolvimento econômico de Londrina.

CLIQUE AQUI E
ASSISTA A LIVE

Na live da Sociedade Rural do Paraná, trans-
mitida em setembro, o assunto foi Insemi-
nação Artificial por Tempo Fixo com a par-
ticipação dos médicos-veterinário Ériko da 
Silva Santos, membro do Conselho Técnico 
da SRP;  Sérgio Saud,  presidente da  Asso-
-ciação Brasileira de Inseminação Artificial 
(ASBIA); e José Roberto Potiens, diretor-téc-
nico e responsável pela produção de sêmen 
da central  Seleon Biotecnologia Animal Ltda; 
e também do engenheiro-agrônomo, pecua-
rista e membro do Conselho Técnico da SRP 
Fernando Barros. Como está o mercado? Há 
risco de desabastecimento no mercado de 
sêmen? Essas e outras questões foram discu-
tidas pelos especialistas.

IATF
TÉCNICA É DISCUTIDA 
EM LIVE DA SRP

Três Startups da aceleradora GO SRP Agritech 
foram selecionadas para a 1ª fase do 
Programa Centelha. São elas a Arrendando, 
EPI Cont e Lebenlog. O programa estimula 
a criação de empreendimentos inovadores e 
a disseminação da cultura empreendedora 
no Paraná e nos estados brasileiros. Oferece 
capacitações, recursos financeiros e suporte 
para transformar ideias em negócios de 
sucesso. A iniciativa é do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e 
Finep (Financiadoras de Estudos e Projetos), 
em parceria com o CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 
Confap (Conselho Nacional das Fundações 
Estaduais de Amparo à Pesquisa), operada 
pela Fundação CERTI e no Paraná executada 
pela Fundação Araucária.

EDITAL CENTELHA

Moisé Araya e Tiago Faeirstein, membros da 
equipe da Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI), visitaram a Sociedade 
Rural do Paraná onde foram recebidos pelo 
diretor de Inovação, George Hiraiwa, e inte-
grantes de startups da aceleradora da SRP. O 
objetivo da visita foi divulgar o Programa Agro 
4.0, que estimula e fomenta o uso da tecnolo-
gia 4.0 no agronegócio. O programa irá sele-
cionar, premiar e acompanhar a implantação 
de 14 projetos pilotos. As inscrições vão até 
7 de outubro. Além da ABDI, participam do 
programa os ministérios da Economia (ME), da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

PROGRAMA
AGRO 4.0

CLIQUE E CONHEÇA 
O PROGRAMA. 

EM OUTUBRO 
INOVAÇÃO
AGENDE: Próxima LIVE da SRP será transmiti-
da pelo canal da entidade no YouTube no dia 
28 de outubro, 19 horas. 
O assunto será INOVAÇÃO.

As inscrições de projetos para a Smart 
Farm Digital, com soluções inovadoras para 
o agro, estão abertas e vão até o pró-
ximo dia 2 de outubro, são gratuitas e de-
vem ser feitas pelo site agrobitbrasil.com.br.  
A Smart Farm Digital faz parte do AgroBit Bra-
sil Evolution. A Startup interessada em parti-
cipar deve estar inscrita no AgroBit Brasil, que 
conta com o apoio da Sociedade Rural do 
Paraná. 

INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA SMART  
FARM DIGITAL

A 3ª edição da Smart Farm terá uma sala 
virtual exclusiva com interação com o público 
em geral de todo o país. Neste espaço virtual 
será realizado o “Sebrae like a farmer” uma 
batalha de pitches ao vivo. O AbroBit Brasil 
2020 – Evolucion será realizado nos dias 10 e 
11 de novembro, em uma versão 100% digital.

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

O sócio da SRP e presidente da Associação 
dos Cotonicultores Paranaenses (ACOPAR), Al-
mir Montecelli, é o entrevistado do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), em uma série es-
pecial de 10 anos do instituto. 

DEZ ANOS DO 
INSTITUTO DO 
ALGODÃO

CLIQUE AQUI 
E CONFIRA!

https://youtu.be/wYSKvU1egaY?t=74
https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/index.aspx#home-section
https://agrobitbrasil.com.br/index.php?page=smartfarm
https://srp.com.br/artigo/smart-farm-digital
https://bit.ly/3kBfB6V

