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SRP APOIA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL

Junto com outras entidades representativas de 
classe de Londrina, a SRP assinou carta, en-
viada ao Legislativo Municipal, em apoio aos 
projetos do Executivo local, relacionados à Re-
forma da Previdência. Segundo o presidente 
da SRP, Antônio de Oliveira Sampaio, a entida-
de está apoiando esta iniciativa do executivo e 
legislativo, visando equacionar o problema da 
previdência do município.

VEJA A ÍNTEGRA  
DA CARTA

Os resultados da Primeira Semana Virtual de 
Inovação de Londrina, realizada entre os dias 
6 e 13 de novembro, mostram um panorama 
de crescimento e desenvolvimento dos ecossis-
temas de inovação londrinense e segundo os 
organizadores, o evento cumpriu o objetivo de 
fortalecer e integrar estes segmentos. A aber-
tura da Semana reuniu virtualmente 446 pes-
soas. Nos 11 eventos realizados, o número de 
inscritos foi de 3.351, com 2.441 participações. 
O evento reuniu governanças dos setores pro-
dutivos da cidade e a SRP esteve representa-
da pela Agro Valley.

RESULTADO 
SEMANA DE 
INOVAÇÃO

CLIQUE AQUI
E CONFIRA!

A campanha “Coma mais Peixe”, lançada pela 
Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), 
foi apresentada pelo presidente da entidade, 
Ricardo Neukirchner, e pelo diretor de Rela-
ções Institucionais e Governamentais, Heuler 
Martins, ao presidente da Sociedade Rural do 
Paraná, Antônio Sampaio. A entidade apoia a 
campanha, que tem como objetivo aumentar 
o consumo de peixe no país, hoje considerado 
muito abaixo da média mundial.

CAMPANHA 
COMA MAIS PEIXE 
TEM APOIO DA SRP

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

Dados do Mapa indicam que a área segurada 
no Brasil nunca foi tão grande, alcançando o 
recorde de 13,7 milhões em 2020, um aumento 
de aproximadamente 98% em relação ao ano 
anterior. Esse número representa 20% da área 
total agrícola. 

Para a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, o seguro rural 
está se tornando um dos pilares da política 
agrícola no país.

ÁREA SEGURADA NO 
BRASIL ALCANÇA 
RECORDE DE 
13,7 MILHÕES DE 
HECTARES

CLIQUE AQUI 
E CONFIRA

HUB DE INOVAÇÃO
A Sociedade Rural do Paraná vem projetando 
para 2021 um novo espaço no Parque de Ex-
posições Ney Braga para sediar um Hub de 
Inovação, que segundo o presidente da enti-
dade, Antônio Sampaio, é o resultado de um 
trabalho iniciado em 2016, com vários parcei-
ros do mundo agro, com o primeiro Hacka-
thon, pavilhão Smart Agro, Aceleradora Go 
SRP Agritech e a SRP Valley.

CONHEÇA MAIS. 
CLIQUE AQUI!

O Hub de Inovação será um espaço para co-
nectar agricultores, startups, empresas, coope-
rativas, instituições de pesquisa e outros players 
do agronegócio. A ideia surgiu e vem sendo 
desenvolvida pelo diretor de inovação da SRP, 
George Hiraiwa, também coordenador da Go-
vernança de Agro (Agro Valley) que já funcio-
na no Parque Ney Braga.

SRP DESEJA 
A TODOS UM 
FELIZ 2021!

O ano de 2020 chega ao fim. Foi um ano 
surpreendente, cheio de desafios, incertezas e 
aprendizados. Assim como todos, a Sociedade 
Rural do Paraná também teve que se adequar 
e, para usar a palavra que está muito na 
moda, se reinventar.

Nós torcemos muito para que 2021 chegue 
com mais esperanças, com novidades que nos 
devolvam os abraços, os apertos de mãos, o 
olho no olho. Desejamos a todos os nossos 
sócios, colaboradores, parceiros, amigos um 
2021 em que possamos colher os frutos de 
todo essa nova bagagem que adquirimos. E 
que possamos estar mais pertos.

Aproveitamos para informar que a entidade 
estará de recesso no período de 21 de dezembro 
a 10 de janeiro. Toda nossa equipe estará de 
volta, pronta para atender a todos, a partir do 
dia 11 de janeiro.

A todos, boas festas, com harmonia e saúde. 
E um feliz 2021!

A startup Usina Biológica, que faz parte do 
ecossistema do agro londrinense, foi classifi-
cada em primeiro lugar no edital de inovação 
do Programa Agro 4.0, da Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), na cate-
goria INSUMOS.

O projeto “Tecnologia 4.0 biodigital para pro-
cessos, máquinas e equipamentos da pro-
dução de bioinsumos para a agricultura” foi 
desenvolvido em parceria com a Sociedade 
Rural do Paraná e a empresa londrinense do 
setor metalmecânico, Indusfrio. O projeto uniu 
três ecossistemas londrinenses.

ABDI CLASSIFICA 
STARTUP 
LONDRINENSE

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

O Fórum Desenvolve Londrina prepara para 
esta quinta-feira, dia 17 de dezembro, o lan-
çamento do “Manual de Indicadores de De-
senvolvimento 2020”- em sua 14ª edição - e a 
“IX Pesquisa de Percepção da População so-
bre a Cidade de Londrina”.

O evento 100% virtual começará às 8h30 e 
será transmitido pelo Canal do Youtube da 
entidade e também pelo Facebook (@Forum-
DesenvolveLondrina). A participação é livre e 
a comunidade poderá interagir pelo chat.

O Fórum foi criado há 15 anos e é formado 
por 38 entidades de Londrina, entre elas a So-
ciedade Rural do Paraná.

INDICADORES 
E PESQUISA

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

https://srp.com.br/artigo/previdencia
https://srp.com.br/artigo/resultado-da-semana-de-inovacao-de-londrina
https://srp.com.br/artigo/coma-mais-peix
https://srp.com.br/artigo/area-segurada-no-brasil-alcanpca-recorde-de-13-7-milhoes-de-hectares-este-ano
http://bit.ly/3mg2Y1y
https://srp.com.br/artigo/usina-biologica-e-classificada-no-edital-do-programa-4-0-da-abdi
https://www.youtube.com/watch?v=peb9FsBMWYw
https://srp.com.br/artigo/forum-desenvolve-londrina

