LIVE DA SRP
TRATARÁ SOBRE O
BEM-ESTAR ANIMAL
EM EVENTOS

O bem-estar animal será o tema da próxima
live da série realizada este ano pela Sociedade
Rural do Paraná. O bate-papo contará com a
participação de grandes conhecedores da área
e acontecerá na próxima quarta-feira, dia 18,
a partir das 19 horas, pelo canal da SRPExpolondrina no YouTube.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

AGROBIT BRASIL 2020
DESTACA PESQUISA E
INOVAÇÃO COMO
PROPULSOR DO
DESENVOLVIMENTO
A 3ª edição do AgroBIT Brasil Evolution chegou
ao fim, após dois dias intensos de palestras,
networking, cases, exposições e informações,
novidades, inovação e prospecções tecnológicas
para o mundo Agro.

As informações trazidas para a cadeia do
setor produtivo e comunidade científica pelo
AgroBIt abarcaram uma gama de conteúdo
como sustentabilidade, plataformas de fácil
acesso ao pequeno produtor, novos negócios,
lançamentos de produtos no Brasil. Mostrou
ainda, as principais inovações que estão
disponíveis em plantas daninhas, na área de
entomologia, em fitopatologia, na área de
sementes.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

GO SRP
AGRALLIS IMÓVEIS
A startup Agrallis Imóveis participa da aceleradora
Go Agritech SRP desde 2019, por indicação, após
processo de aceleração pela Hotmilk. A startup começou em 2018 e hoje está na fase de produto e
iniciando o processo de vendas.

A Agrallis oferece ferramentas de análise remota
para criar anúncios e buscar negócios com imóveis
rurais. O objetivo é que os anunciantes ampliem
sua rede de contatos e apresentem informações
precisas das áreas anunciadas. Contam com opções personalizadas para proprietários, corretores
e imobiliárias. A solução permite que interessados
em novas propriedades, tomem decisões remotas
como imagens de satélite de cada área; mapas de
relevo, dados hidrográficos e gráficos pluviométricos, permitindo identificar se a propriedade é adequada às necessidades do interessado e à atividade agrícola que se deseja produzir.
Os integrantes são: Gabrielly Balsarin Pinto, cursando Engenharia de Produção (UFPR), formada como
Técnica em Informática (IFPR); o CEO Thalis Dias
Vasconcelos, cursando Engenharia Agrícola (UFPR)
atuando na área comercial e agrícola e Jonathan
Vinicius Kaizer, cursando Engenharia de Produção
(UFPR), atuando como desenvolvedor.

ACESSE O VÍDEO E CONHEÇA
MAIS A AGRALLIS IMÓVEIS

SOCIEDADES RURAIS
TÊM CADEIRA
NO CONSELHO
DA ADAPAR

As Sociedades Rurais do Paraná possuem desde outubro uma cadeira no Conselho de Administração da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR). O representante é
o vice-presidente da Sociedade Rural do Paraná, Afrânio Brandão. A primeira reunião do
conselho, com participação do representante
das entidades, foi no dia 10 de novembro em
formato virtual.
CLIQUE AQUI
E CONFIRA

PRATICANTES
DO CENTRO DE
TREINAMENTO TÊM
BOM DESEMPENHO
EM CAMPEONATO
NACIONAL

O Centro de Treinamento Wilson de Oliveira,
que funciona dentro do Parque Ney Braga,
com treinamentos de Três Tambores, Seis Balizas e Laço em Dupla, teve duas classificações
com premiações no 43º Campeonato Nacional
Quarto de Milha e 41º Potro do Futuro 2020,
realizado de 23 de outubro a 3 de novembro
no Haras Raphaela, em Tietê (SP). Foram classificados Ana Vitória e Wilson de Jesus Oliveira.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

NOVA NORMA
TRABALHISTA:
MENOS CUSTOS E
BUROCRACIA PARA
O PRODUTOR RURAL

A nova redação da NR 31 traz uma série de
alterações benéficas aos produtores rurais e
aos trabalhadores, tais como a criação do
Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural (PGRTR) em substituição aos documentos de Saúde e Segurança do Trabalho,
a possibilidade de treinamentos aos empregados por meio de Ensino à Distância (EAD),
a flexibilização das regras referentes à disposição de camas nos dormitórios, bem como
a possibilidade de se utilizar hotéis e moradias como alojamento para os trabalhadores.
O armazenamento de agrotóxicos também foi
flexibilizado, com a observância de critérios
de segurança estabelecidos pela nova norma.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

SORTEIO SELA

O ganhador do sorteio de um “arreio”, ofertado
pela Selaria Igapó, foi o sócio da SRP,
Joaquim Donizete do Carmo, conhecido como
Gaúcho Támarrado. O sorteio foi feito pela
SRP e concorreram os sócios que preencheram
o formulário da pesquisa, que faz parte do
Planejamento Estratégico da entidade. Na foto
acima, o sorteio realizado pelo presidente,
Antônio Sampaio e o parceiro e sócio
proprietário da selaria, David Dequech. Na
foto abaixo, a entrega do arreio ao Gaúcho
Tamarrado, pela diretora de relação social da
SRP, Rita Ribeiro.
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