NOVIDADE
Olá! Vocês estão recebendo o primeiro número do BOLETIM ELETRÔNICO da Sociedade Rural do Paraná (SRP), produzido
pela Assessoria de Imprensa da entidade.
O BOLETIM será distribuído a cada 15 dias.
A ideia é dar mais dinamismo nas nossas
comunicações, proporcionando maior interatividade das mídias da SRP com o público. Logo iniciaremos uma CAMPANHA DE
CADASTRAMENTO, para que os interessados estejam na nossa listagem e recebam o
BOLETIM ficando por dentro das novidades.
Agradecemos e até mais.

SOCIEDADE RURAL
DO PARANÁ ELEGE
DIRETORIA PARA
GESTÃO 2022
A chapa “O agro nos move” foi eleita para
a diretoria executiva da Sociedade Rural do
Paraná (SRP) - biênio 2020/2022 - neste sábado 25 de julho, no pleito realizado pela
entidade. Os Conselhos Superior, Técnico e
Fiscal também tiveram 1/3 de seus membros
renovados.

Os sete diretores executivos eleitos foram Antonio de Oliveira Sampaio (presidente), Afranio Eduardo Rossi Brandão (vice-presidente),
Paulo Afonso Magalhães Nolasco (diretor
secretário), Moacir Norberto Sgarioni (diretor
administrativo financeiro), Sebastião Ferreira
(diretor jurídico), Luiz Roberto Ferrari (diretor comercial) e Adauto Quintanilha (diretor
de manutenção e obras). Confira o resultado

completo e como foi o dia da eleição no
link abaixo.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

CONTAS APROVADAS
EM ASSEMBLEIA
Em função da pandemia do coronavírus, pela
primeira vez a Assembleia Extraordinária e
Ordinária da Sociedade Rural do Paraná foi
no formato eletrônico (on-line) e realizada
no dia 11 de julho.

Os diretores apresentaram o balanço anual
de 2019, contas do exercício findo, relatório
da Diretoria Executiva auditado e aprovado
pelo CEC Auditores Independentes e parecer
do Conselho Fiscal, que aprovou as contas em
reunião no dia 7 de julho. O balancete de janeiro a maio de 2020 auditado, inventário dos
bens patrimoniais e relatório da gestão da
Diretoria Executiva, também foram apresentados. Após as explanações, os sócios aprovaram por unanimidade a prestação de contas
da entidade.

SRP COMPLETA
74 ANOS
Este ano, a Sociedade Rural do Paraná completou 74 anos. É uma das entidades mais
antigas de Londrina. Sempre se renovando,
a Rural, como é carinhosamente chamada,
representa a classe, faz articulações em favor dos produtores e também se une a outras entidades representativas de classe de
Londrina para discutir melhorias que impactem a coletividade.

Conheça um pouco mais da história desta entidade, responsável também pela realização
de um dos principais eventos do agronegócio
do país: a ExpoLondrina.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

COMEÇA DEVOLUÇÃO
DOS INGRESSOS
DA EXPOLONDRINA
Quem adquiriu os ingressos antecipados
para os shows, rodeio e entrada no Parque
Ney Braga da ExpoLondrina 2020 já começou a receber o dinheiro de volta. A exposição foi adiada para o próximo ano, devido à
pandemia do Coronavírus. A devolução está
sendo feita mediante agendamento no site
www.expolondrina.com.br.

Os valores serão devolvidos até o dia 15 de agosto
para todos que adquiriram ingressos para o parque (ExpoParque), para os shows (ExpoShow) e
para o rodeio (ExpoRodeio), no site da ExpoLondrina ou no Alô Ingressos. Mas atenção:
é obrigatório agendar horário e dia e apresentar o ingresso para receber o reembolso.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

BALANÇO DA
PANDEMIA
Representantes de entidades que representam o agro e diretores da SRP fazem um balanço dos impactos da pandemia no setor.
Como os segmentos se ajustaram, que lições
ficam deste difícil momento e como será depois que pudermos voltar à normalidade?

Clique aqui e confira entrevistas
com Ocepar, CNA, ABCZ
e diretores da SRP.

OS AVANÇOS DO
SEGURO AGRÍCOLA
NO BRASIL
A Sociedade Rural do Paraná promoveu um rico debate
sobre os problemas e os avanços do seguro agrícola
no Brasil, com a participação do deputado federal
Pedro Lupion; do diretor do Departamento de Gestão
de Riscos/MAPA, Pedro Loyola; do gerente técnico e
econômico da Ocepar, Flávio Turra; e do presidente
da Sociedade Rural do Paraná, Antonio Sampaio.
O debate está disponível no canal do youtube da
SRP-ExpoLondrina. Confira no link abaixo.

EXPEDIENTE SRP
INFORMATIVO DA SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ
Av. Tiradentes, 625 • Fone (43) 3378-2000
Parque de Exposição Gov. Ney Braga • Londrina – PR
www.srp.com.br • e-mail: srp@srp.com.br
Diretor Presidente: Antônio de Oliveira Sampaio
Jornalistas responsáveis:
Andrea Monclar – Mtb: 15.823/SP • Benê Bianchi – Mtb: 2621/PR
Projeto Gráfico: Wiz Propaganda

