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O pessoal que participa das atividades eques-
tres no Parque Ney Braga, agora pode usufruir 
do “Café da Rural”, uma pequena lanchonete, 
solicitação antiga da área. O espaço funciona 
de terça a domingo, das 16h às 22h30 e aten-
de as equipes de treinos e as escolas. Quem 
coordena é a sócia da SRP Juliette Tsuruda e 
praticante do esporte Três Tambores.

NOVIDADE

PROFISSÃO?
FERREIRO 

A profissão de Ferreiro já foi muito requisitada, 
principalmente no meio rural. Hoje, o ferreiro 
atua mais com cavalos ligados ao esporte e 
até faltam ferreiros para suprir a demanda. Um 
curso, realizado nos dias 23 e 24 de outubro, 
reuniu no Parque Ney Braga, 28 profissionais 
do Paraná e de outros estados. O instrutor foi 
Robson Le Mener, que ministra cursos no Brasil e 
América Latina. A “Clínica de Ferrageamento” 
foi organizada pelos ferreiros Mateus da Silva 
Cardoso e Fernando Campos.
O Parque Ney Braga tem ótimos espaços para 
a realização de eventos, cursos e isto tem se 
confirmado até com a pandemia. Há locais 
amplos e abertos, que cumprem as determinações 
dos decretos municipais e estaduais e as normas 
de saúde, que são observadas até nos contratos. 
Um exemplo foi a Clínica de Ferrageamento. 
Conheça um pouco desta profissão. 

CLIQUE AQUI E
VEJA O VÍDEO

Dois dos principais grãos da agricultura nacio-
nal – soja e milho – terão a alíquota do im-
posto de importação zerada a fim de manter 
o equilíbrio na oferta desses produtos no mer-
cado doméstico. A decisão foi tomada pelo 
Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câma-
ra de Comércio Exterior (Camex) a partir de 
propostas apresentadas pelos ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (sobre 
a soja) e da Economia (sobre o milho). A sus-
pensão temporária do imposto de importação 
para soja (grão, farelo e óleo de soja) valerá 
até 15 de janeiro de 2021. Já em relação ao mi-
lho, as importações brasileiras sem pagamento 
de imposto irão até 31 de março de 2021. 

IMPOSTO DE 
IMPORTAÇÃO PARA 
SOJA E MILHO É 
ZERADO ATÉ 2021

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

Os setores produtivos de Londrina, organizados em 
ecossistemas denominados de Governanças, realizam 
a Semana Nacional de Inovação de Londrina, de 6 
a 13 de novembro, com o objetivo de se criar uma 
sinergia e tendo como pauta principal as inovações 
de cada área. O encontro será totalmente virtual.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
DA SEMANA DE 
INOVAÇÃO DE 
LONDRINA

CLIQUE AQUI
E CONFIRA

CLIQUE AQUI, CONHEÇA 
E SE INSCREVA

Com data para os dias 10 e 11 de novembro, 
3ª edição do maior evento nacional de ino-
vação e tecnologia para o agronegócio está 
com as inscrições abertas até 6 de novem-
bro. O valor das inscrições do AgroBIT Brasil  
Evolution será totalmente destinado ao pro-
jeto “Ajude 1 Freela”. A SRP é uma das reali-
zadoras do evento, que será 100% virtual.

INSCREVA-SE 
NO AGROBIT 
BRASIL 2020

O AgroBIT 2020 tem uma programação intensa 
e dividida em várias vertentes em duas salas 
especiais: Arena AgroFuturo e Arena AgroCo-
nexão. Nelas, o participante acessa, através 
de login e senha, palestras e painéis com pro-
fissionais e cases nacionais e internacionais. 

No último dia 28, a Sociedade Rural do Para-
ná promoveu mais uma live de grande impor-
tância para os produtores rurais. Desta vez, a 
discussão foi sobre “Os Desafios da Inovação 
no Agro”, tendo como participantes grandes 
conhecedores da área: Daniel Trento, coorde-
nador geral de Inovação Aberta da Secretaria 
de Inovação do Ministério da Agricultura; Ca-
rina Rufino, chefe de Inovação e Transferência 
de Tecnologia da Embrapa Soja e Francisco 
Jardim, sócio-fundador da SP Ventures, empre-
sa investidora em soluções de tecnologia para 
a agricultura e alimentos. A mediação foi do 
diretor de Inovação da Sociedade Rural do 
Paraná, George Hiraiwa. Quem não pode as-
sistir ao vivo, pode conferir todas as novidades 
no canal da SRP no YouTube.

Fique atento: Nossa próxima Live será no dia 
18 de novembro, às 19h. Coloque na agenda. 
O assunto: bem estar animal. Logo divulgare-
mos o tema

ESPECIALISTAS 
FALAM DOS 
DESAFIOS DA 
INOVAÇÃO NO AGRO

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA

https://youtu.be/dQ5RyGM7QeM
https://srp.com.br/artigo/comercio-exterior
https://srp.com.br/artigo/semana-de-inovacao
http://www.agrobitbrasil.com.br/index.php?page=inscricao
https://youtu.be/nTUeMsvlykc?t=238

