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LIVE DESAFIO DA 
INOVAÇÃO NO AGRO
No próximo dia 28 de outubro, uma quar-
ta-feira, às 19h, tem Live da Sociedade Ru-
ral do Paraná (SRP). Desta vez o tema será  
“Os Desafios da Inovação no Agro”. A live 
será capitaneada pelo diretor de inovação da 
SRP, o engenheiro-agrônomo George Hiraiwa, 
que mediará o evento e apresentará o ecossis-
tema de agritechs regional.
Os painelistas serão o diretor de Inovação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), Cléber Soares, que abordará o 
assunto sob o ponto de vista da importância 
dos Ecossistemas e as políticas do ministério no 
enfrentamento a estes desafios. O empresário 
Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventu-
res, empresa investidora em soluções de tecno-
logia para a agricultura e alimentos, também 
fará parte da live expondo o que valida uma 
empresa a receber investimentos nesta nova 
economia. 
E a terceira painelista será a chefe de Inova-
ção e Transferência de Tecnologia da Embrapa 
Soja, Carina Rufino, mostrando o apoio e a 
importância da pesquisa para a inovação no 
agro. 
Transmissão pelo Canal do Youtube da SRP.
Agende esta data!

Atendendo apelo do Hospital Infantil de Londri-
na, que precisa de doação de leite, a diretoria 
da Sociedade Rural do Paraná se mobilizou 
e está viabilizando a doação de 5.400 litros 
de leite para a entidade. A quantidade será 
suficiente para suprir a demanda do hospital 
por três meses e esta primeira fase será ban-
cada apenas pelos diretores da SRP. A ação 
conta ainda com a parceria da Unicesumar 
– campus Londrina e Cativa. A SRP também 
conseguiu mobilizar um parceiro, que doou mil 
fraldas para o hospital. 

DIRETORES DA SRP 
DOAM 5.400 LITROS 
DE LEITE A HOSPITAL 
INFANTIL

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

A Governança AgroValley está realizando o 
mapeamento 2020 das Startups Agro de Lon-
drina e região. O objetivo é fortalecer o Ecos-
sistema de Inovação Agro da região. Segue o 
formulário para ser distribuído, caso conheça 
alguma startup do setor para preenchimento: 
https://forms.gle/GurqqyZ8DGd6tQw86
A Sociedade Rural do Paraná (SRP) faz parte 
da Governança de Inovação do Agronegócio 
de Londrina AgroValley. Conheça!

MAPEAMENTO 
DE STARTUPS

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

O AgroBit Brasil Evolution, que acontece nos 
dias 11 e 12 de novembro, de forma total-
mente on-line, traz para esta edição o Agrobit 
Carreira, uma novidade para os participan-
tes interessados em conteúdos sobre carreira, 
preparação para processos seletivos, cenário 
de competências essenciais e outras ativida-
des relacionadas a preparação profissional. 
Será possível também que o participante se 
candidate para vagas disponibilizadas pelas 
empresas patrocinadoras do evento, um dife-
rencial da edição deste ano. 
“Será uma oportunidade de se realizar net- 
working entre as empresas e profissionais do 
Agro por meio da interação com o espaço de 
recrutamento e orientações para alavancar 
a carreira”, comenta Márcio Reis, mentor de 
carreira, fundador da Consultoria Efeito Agro 
e organizador da programação da sala. 

AGROBIT CARREIRA 
FOCA NO PREPARO 
DO CANDIDATO 
PARA O MERCADO 
DE TRABALHO

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

O pesquisador Alexandre Lima Nepomuce-
no, 55 anos, foi selecionado para assumir 
a Chefia-geral da Embrapa Soja, uma das 
unidades de pesquisa da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, que fica sediada 
em Londrina (PR). Sua gestão teve início nes-
te dia 01 de outubro e se estenderá por um 
período de 2 anos, podendo ser prorrogado 
por dois períodos iguais de dois anos. 

EMBRAPA SOJA 
TEM NOVO CHEFE

CLIQUE AQUI 
E CONFIRA!

Nepomuceno substitui o pesquisador José Re-
nato Bouças Farias, que dirigiu a Empresa en-
tre 2013 e setembro de 2020. Para integrar a 
gestão, o novo chefe indicou como adjuntos 
os pesquisadores Alvadi Antonio Balbinot Jr. 
(Pesquisa e Desenvolvimento) e Adilson de Oli-
veira Jr. (Administração) e a analista Carina 
Rufino (Transferência de Tecnologia).
Conheça mais sobre o novo chefe da Embra-
pa Soja e suas diretrizes.

A Anvisa autorizou o uso de estoques de Pa-
raquate na safra 20/21. O uso havia sido proi-
bido e deveria ser suspenso a partir de 22 de 
setembro deste ano. No entanto, após uma 
articulação que envolveu entidades como a 
Aprosoja Brasil, Abrapa, Abramilho com mem-
bros da Frente Parlamentar da Agropecuária 
e do Ministério da Agricultura, o uso do pro-
duto já adquirido pelos produtores foi permi-
tido para evitar ainda mais prejuízos ao setor. 
Para Antonio Sampaio, presidente da SRP, a 
decisão foi justa.

PARA PRESIDENTE 
DA SRP, LIBERAÇÃO 
DO ESTOQUE DE 
PARAQUATE É JUSTA

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

EPICONT é uma das aceleradas da Go SRP Valley 
desde 2019. A startup foi selecionada durante o 4º 
Hackathon Smart Agro para fazer parte da equipe 
da aceleradora. A EPICONT é formada por Simone 
Sellmann, empresária ligada ao mercado e vendas e 
a graduanda em Direito Nathalia Alves Sellmann. 

O EPICONT é uma plataforma e aplicativo de gestão 
e controle de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual), que organiza as informações relevantes 
para a segurança do trabalhador (recebimento, uso, 
treinamento), da empresa (gerando relatórios e atende 
a NR 6) e mantendo preenchidos os relatórios exigidos 
por lei. 

SRP GO AGRITECH
EPICONT

A startup tem como missão facilitar o uso de EPIs, 
diminuindo o número de acidentes e proporcionando 
saúde para o trabalhador e produtividade para o 
empresário.

“Uma das vantagens é a digitalização de todo o processo 
com armazenamento em nuvem e a melhoria da 
comunicação com os colaboradores, além do controle 
no uso dos equipamentos”, explica Simone Sellmann 
integrante da Epicont.

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
MAIS SOBRE A EPICONT

Simone e Nathalia Sellmann
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