PARQUE NEY BRAGA
SEDIA PRIMEIRO
DRIVE-IN DO
SETOR AGRÍCOLA
Foi um sucesso o primeiro drive-in técnico
do setor agrícola do país, realizado no Parque de Exposições Ney Braga, no dia 24 de
agosto, pela Belagrícola, e que contou com
a participação de 83 carros. O espaço, onde
é instalado o parque de diversões em todas
as edições da ExpoLondrina, foi devidamente
preparado para receber os participantes, com
espaço delimitado entre os veículos; palco de
11.5 por 5 metros e dois grandes telões e mostrou que o Parque de Exposições é um ótimo
lugar para receber este modelo de evento.

O evento teve o objetivo de discutir um novo
conceito e alertar o agricultor sobre a importância de cuidar do solo não apenas em
sua camada superficial, mas também nas mais
profundas, com uma exposição sobre “Construção de Perfil de Solo”. E contou também
com um show sertanejo de Marina Fonseca.
Além do aspecto técnico, o evento também
teve função social, com doações de produtores e da Belagrícola de cerca de R$ 5 mil
para o Hospital do Câncer de Londrina.
CLIQUE AQUI E
VEJA O VÍDEO

NOVO PRESIDENTE
DO CONSELHO
SUPERIOR DA SRP
O conselheiro Marcelo Janene El-Kadre foi eleito presidente do Conselho Superior
da Sociedade Rural do Paraná para os próximos dois
anos. Marcelo é membro da
diretoria desde 1996, ocupando diversos cargos, como
diretor Comercial, diretor de
Pecuária, diretor de Fomento e também a vice-presidência no último mandato de Edson
Neme (2004-2006).

“O papel do presidente do Conselho é ser um
porta-voz das decisões dos conselheiros”, comenta El-Kadre. Ele é pecuarista, cursou Engenharia Civil, Administração de Empresas e
também Gestão de Recursos e Negócios Imobiliários. Em Londrina, fez parte da Casa do
Empreendedor. El-Kadre é neto de Abdel Karim Janene, que foi um grande colaborador da
SRP e dá nome ao primeiro recinto de leilões
construído no Parque de Exposições Governador Ney Braga.

SEMEGRÃO,
PARCEIRA DA SRP
Conheça um pouco da história da Semegrão,
empresa parceira da Sociedade Rural do Paraná, e que vem realizando importantes eventos
no Parque Ney Braga. A empresa nasceu em
2011, fundada por Huguiyoski Sugeta, seus três
filhos - Eduardo, Fábio e Silvio - e o sobrinho
Mário Mitio Sugeta Filho (Marinho), é uma sucessão da Solotécnica, que atuou no mercado
durante 40 anos, com recebimento de grãos e
produção de sementes de soja e trigo.
Atualmente conta com quatro unidades, localizadas em Londrina, Cambé, Ibiporã e Congonhinhas, e atua no recebimento de soja, milho
e trigo, e comercialização de insumos agrícolas. A Semegrão realiza, anualmente, eventos
importantes para o setor.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

RAIVA E SUAS
CONSEQUÊNCIAS
NOS DIAS DE HOJE
Embora já uma velha conhecida de grande
parte dos brasileiros, a Raiva – doença infecciosa viral aguda – segue causando prejuízos à saúde da população e ao bolso dos
produtores que registram incidência em suas
propriedades. O tema “Raiva em Herbívoros:
situação atual no Paraná” foi discutido em
live realizada pela Sociedade Rural do Paraná, com mais de 300 acessos.

Participaram o médico veterinário Gustavo Rodrigues Queiroz, professor da Medicina Veterinária e Agronomia da Unopar Pitágoras/Londrina
e Arapongas, professor do mestrado, e membro
do Conselho Técnico da SRP; o médico veterinário Igor Suguiura, da 17ª Regional de Saúde/Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA),
com especialidades em áreas de Microbiologia,
Imunologia e Biologia molecular; o médico veterinário Ricardo Vieira, fiscal de Defesa Agropecuária da ADAPAR e coordenador do Programa
de Vigilância e Prevenção de Síndromes Nervosas Transmissíveis em Animais de Produção; e
mediação do médico veterinário Luiz Fernando
Coelho da Cunha Filho, diretor de ovinocaprinocultura da SRP e Prof. Dr. do mestrado em Saúde e Produção Animal da Unopar.
Agende a próxima Live: dia 23 de setembro,
19h/ assunto: IATF.
QUER SABER MAIS SOBRE O
TEMA RAIVA? CONFIRA AQUI.

SRP GO AGRITECH
TRACE PACK
A Trace Pack - startup que integra o hub tecnológico
SRP Valley – está entre as selecionadas na Série Startups
Brasil, da BL Consultoria Digital. A série, com o objetivo
de apresentar as inovações e soluções tecnológicas
desenvolvidas por startups de cada estado brasileiro,
trouxe este mês, em seu terceiro artigo, “11 startups
paranaenses que devemos conhecer”, entre elas a
Trace Pack. Veja aqui.

A Trace Pack participou do Hackathon Smart Agro
de 2017, foi integrante do 1º Ciclo da Aceleradora
Go SRP Agritech e hoje faz parte do Coworking do
ecossistema da Sociedade Rural do Paraná. A startup
oferece Soluções Embarcadas com tecnologia IoT. O
time é formado por Gustavo Leme, Gustavo Schneider
e Renan Salvador..
Entre os produtos da empresa estão o Trace
Machine, que realiza a telemetria embarcada de
máquinas utilizando tecnologia IoT (Internet das
Coisas) proporcionando redução da ociosidade de
equipes em campo; economia de combustível; alertas
de manutenções em tempo real e o Trace X, que
combate o roubo de ativos do agronegócio no Brasil,
possibilitando ao cliente saber a localização do seu
produto em tempo real, aumentando a segurança e
eficiência logística da distribuição.

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
MAIS A STARTUP

AS PESQUISAS
DO CPA IA-AGRO
No último Boletim publicamos dois dos cinco
projetos de pesquisas iniciais do CPA IA- AGRO
- Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência
Artificial para Agricultura Preventiva: Estratégia de Zonas Controladas. Nesta edição completamos publicando os outros três. Confiram:
1. Modelos preditivos para ferrugem asiática da soja: Projeto na linha Preditiva. Utilizará
os sistemas de processamento de imagens desenvolvidos para o projeto anterior. Visa automatizar as armadilhas de esporo em uso pelo
IDR/PR. Inicialmente será automatizado o modelo atual de coleta de esporos, via processamento de imagens e também serão desenvolvidas novas formas de coleta de dados como
biosensores. Responsabilidade do IDR/PR.
2. Modelos prescritos para manejo de mofo
branco: Projeto na linha Prescritiva. Utilizará
os sistemas preditivos de armadilhas de esporos desenvolvidos para o projeto anterior. Visa
prescrever formas de controle de mofo branco
via controle químico e biológico (preventivo).
Responsabilidade da UEL.
3. Construção da Cooperativa de dados do
Paraná (Clima, solo, fitossanitário, operações,
etc). Projeto na linha Transversal. Visa criar um
mega banco de dados com participação das
cooperativas agrícolas do PR. O banco será a
base para desenvolvimento de novas aplicações da I.A. para a Agricultura. Responsabilidade da FATEC Pompéia.
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