PAVILHÃO
INTERNACIONAL
REPAGINADO

Para melhor atender ao público e aos clientes
do Parque Ney Braga, a diretoria 2018/2020
entregou a reforma completa do Pavilhão Internacional “Octávio Cesário Pereira Junior”,
conhecido como Pavilhão Internacional.
As reformas passaram por instalações termo
acústicas no forro, ar condicionado, iluminação,
piso, sanitários remodelados, sendo um exclusivo para PNE, ampliação da cozinha, novas
portas, enfim um local com toda infraestrutura
para receber eventos de diversos formatos.
A reforma foi acompanhada pelos diretores da
SRP, o engenheiro Adauto Quintanilha, diretor
de Obras e pelo o diretor Administrativo Financeiro Moacir Sgarioni.
CONFIRA OS
DETALHES

LIVE INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL EM
TEMPO FIXO

Vem aí, no próximo dia 23 de setembro, a Live
organizada pela Sociedade Rural do Paraná
com o tema: “Produtividade com IATF: mercado, qualidade de sêmen e melhoramento
genético”. O link de acesso para assistir à
live é https://youtu.be/wYSKvU1egaY.

AGROBIT BRASIL 2020
EVOLUTION
O AbroBit Brasil 2020 será realizado nos dias
10 e 11 de novembro, em uma versão 100% digital. O evento deve reunir produtores, profissionais e líderes do agronegócio nacional e
internacional com palestras, discussões, demonstrações, feira virtual, network, inovação,
sustentabilidade e tecnologia integrando os
elos da cadeia agro.
As inscrições para a 3ª edição do AgroBit Brasil estão abertas e devem ser feitas até 6 de
novembro pelo site: www.agrobitbrasil.com.br.
Quem se inscrever até o dia 6 de outubro terá
valores promocionais. Novidade: os valores líquidos das inscrições serão integralmente destinados em prol social.
Até o próximo dia 02 de outubro, estão abertas as inscrições (gratuitas) de projetos para a
participação na Vila Tecnológica Smart Farm
do AgroBit Brasil Evolution. A Smart Farm terá
uma sala virtual exclusiva com interação com
o público. Os projetos, voltados para a cadeia
produtiva do agro, devem apresentar inovação para o setor e serem inscritos pelo site e
passarão por seleção.
CLIQUE AQUI E
VEJA O VÍDEO

SRP GO AGRITECH
LebenLOG
A startup LebenLOG, acelerada da Go SRP
Agritech, desenvolveu a solução TransPORK para
o monitoramento do bem estar-animal durante o
transporte para o frigorífico. A proposta da TransPORK
é garantir a análise dos dados para que se mantenham
parâmetros mínimos de bem-estar, diminuindo as
perdas na produção, garantindo a qualidade da carne
e viabilizando a organização de critérios de qualidade
para exportação.

O sistema leva em consideração fatores como duração
de embarque e desembarque, temperatura, umidade.
E durante o trajeto, curvas bruscas, arrancadas,
paradas desnecessárias, tempo de viagem. A partir dos
parâmetros das boas práticas de manejo da Embrapa,
o sistema analisa cada viagem, gera relatório para o
frigorífico, que estabelecerá normas para a realização
do transporte de forma adequada.
Os testes preliminares do protótipo já foram realizados
em campo trazendo ótimos resultados e “atualmente
estão sendo conduzidos testes com uma das maiores
produtoras de suínos independentes do país, a Schoeller
Agro”, segundo os integrantes da equipe, formada por
Luiz Antônio de Souza Fernandes Silva, Luiza Reck
Munhoz e Vitor Hugo Pereira.
A LebenLOG surgiu em março de 2019, durante o
evento Startup Weekend (SW). A startup participou do
IV Hackathon Smart Agro (59ª ExpoLondrina), ficando
entre as três primeiras classificadas e na sequência foi
selecionada para a SRP Go Agritech. Ainda em 2019,
se classificou em 2º lugar no INOVAPORK, maratona
da Embrapa Suínos e Aves (Concórdia/SC).

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
MAIS A LEBENLOG

ECOSSISTEMA
AGRO LONDRINA
“O Agronegócio na Nova Era. Tendências e
Soluções” foi o tema da Live realizada pela
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social – Bunkyo – maior comunidade
nikkey fora do Japão, que teve como palestrante o diretor de Inovação da SRP, engenheiro agrônomo George Hiraiwa, coordenador
do Pólo de Inovação Agro. Na live, o diretor
falou sobre a SRP, agricultura de precisão e
mostrou um pouco do ecossistema do agro de
Londrina e região. Participaram também José
Graziano da Silva, diretor Geral da ONU para
Agricultura e Alimentação (FAO – 2012/2019),
representantes da Secretaria da Agricultura de
São Paulo e estiveram presentes o Secretário
de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira e o Consul Geral do Japão
em SP, Ryosuke Kuwana.
CLIQUE AQUI E ASSISTA
ALGUNS TRECHOS

CLÍNICA NA
FORÇA LIVRE

Durante três dias a pista central do Parque de
Exposições Ney Braga recebeu os alunos da
Escola de Equitação Força Livre, que funciona
no parque, para uma “Clínica”, em que foram
evidenciadas segurança, equitação de base,
confiança e conexão cavalo cavaleiro e preparação para futuras competições.
CLIQUE E CONFIRA
OS DETALHES

LEMBRETE
Termina no próximo dia 30 de setembro, o
prazo para pessoas físicas e jurídicas entregarem a declaração do ITR 2020 (Imposto Territorial Rural). Quem não entregar será multado.
Em 2019 foram entregues 5.795.148 milhões de
declarações de ITR.
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