EXPÔ 2021 SERÁ DE
6 A 15 DE AGOSTO

A Sociedade Rural do Paraná definiu nova data
para 60ª Exposição Agropecuária e Industrial
de Londrina. A ExpoLondrina 2021 será realizada de 6 a 15 de agosto. Pela primeira vez
na história, a exposição acontecerá no segundo semestre e a mudança foi decidida após
intensas análises e consultas a associados, diretores e parceiros deste que é um dos maiores
eventos agropecuários realizados no país.
O principal motivo da mudança é a crise sanitária do país, com ainda muitas incertezas
sobre a possibilidade de a população estar
imunizada contra a Covid-19 até o final do primeiro semestre de 2021.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

EXPOSIÇÕES
E EVENTOS
No dia 18 de novembro os presidentes das
Sociedades Rurais do Paraná se reuniram virtualmente. Na pauta da reunião, a troca de
ideias sobre o calendário dos eventos e das
exposições realizadas por estas entidades. Boa
parte das Sociedades Rurais deve agendar,
principalmente as exposições, para o segundo
semestre de 2021, pensando na segurança de
produtores e comunidade, devido à pandemia.

SELO VERDE

Diretores do Instituto Socioambiental Chico
Mendes – presidente, Aurelino Menarim Junior
e dir. financeiro, Clodoaldo Soares – estiveram
em visita a Sociedade Rural do Paraná (SRP),
no dia 18 de novembro. Eles apresentaram o
Instituto e fizeram o convite para que a SRP
participe do Processo de Certificação para a
Aquisição do Selo Verde da entidade na categoria “Gestão Socioambiental Responsável”.
Os técnicos foram recebidos pelo presidente,
Antônio Sampaio, pelo vice, Afrânio Brandão,
pelo diretor Administrativo-Financeiro, Moacir Sgarioni e pelo diretor de Manutenção e
Obras, Adauto Quintanilha.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

EQUIPE DA RURAL
PASSA POR CURSO
DE FORMAÇÃO DE
BRIGADISTAS

Atendendo as normas de segurança, a equipe
da Sociedade Rural do Paraná participou do
curso de formação de brigadistas contra incêndio, realizado no dia 18 de novembro. O curso
abordou atividades teóricas e práticas sobre
a prevenção de incêndio e ainda treinamento
para primeiros socorros.
CLIQUE AQUI
E CONFIRA!

BEM-ESTAR ANIMAL
EM EVENTOS

A última live da série realizada neste ano pela
Sociedade Rural do Paraná foi sobre Bem-Estar Animal em Eventos, com participação de
grandes especialistas na área: César Fabiano
Vilela, médico-veterinário, perito judicial junto ao TJSP e TJPR e Fundador da RODEOVET
– Consultoria, Assessoria e Responsabilidade
Técnica Veterinária em atividades esportivas
com a participação de animais; José Henrique Cavicchioli, médico-veterinário, professor
da Unopar, diretor de Atividades Equestres e
Responsável Técnico da Sociedade Rural do
Paraná; Alexandre Bolfer, empresário, diretor
da Bolfer Eventos, empresa responsável pela
realização de Rodeios em várias regiões do
país; e mediação de Ilson Romanelli, empresário, conselheiro da Sociedade Rural do Paraná e agropecuarista.
CLIQUE AQUI E
ASSISTA A LIVE

3º AGROBIT BRASIL:
RESULTADO POSITIVO

A 3ª edição do AgroBIT Brasil Evolution chegou ao fim, após dois dias (10 e 11 de novembro)
intensos de palestras, networking, cases, exposições e informação, novidades, inovação e
prospecções tecnológicas para o mundo Agro.
O evento 100% virtual reuniu mais de dois mil
participantes de todos os estados do Brasil,
Distrito Federal e de oito países, conectados
em quatro “arenas” simultâneas, por onde passaram 76 palestrantes e painelistas do Brasil e
do exterior.
As informações trazidas para a cadeia do
setor produtivo e comunidade científica pelo
AgroBIt abarcaram uma gama de conteúdo.
Para a 4ª edição, a organização já projeta
um conteúdo com foco na interação da transformação de dados em conhecimento, através principalmente, da modelagem fisiológica
e inteligência artificial. A programação da 3ª
edição do AgroBIT Brasil Evolution será disponibilizada na plataforma do evento para que
os participantes tenham acesso.
CLIQUE AQUI E
CONFIRA O VÍDEO

SRP GO AGRITECH
DIOXD
A Startup Dioxd, acelerada da Go SRP Agritech desde
setembro de 2018, foi selecionada em segundo lugar
no Sebrae Like a Farmer, uma batalha de pitches
realizada ao vivo em sala virtual, durante o AgroBIT
Brasil Evolution. Participaram 26 startups do Brasil e
de outros países.

A Dioxd, a partir do tratamento de sementes com gás
carbônico, aumenta a produtividade, vigor, germinação
e nutrientes das sementes de soja, feijão, milho e
algodão, influindo na rentabilidade do produtor rural. A
empresa é formada por João Américo Macori Barboza,
Alexsandra Dias Bertolaci Barboza e Araildes Barboza
dos Santos.
“Ser premiado no Sebrae Like a Farmer com startups
nacionais e internacionais nos enche de alegria,
principalmente porque em apenas três minutos,
apresentamos a tecnologia desenvolvida pela Dioxd. Isto
mostra que estamos no caminho certo, contribuindo com
o desenvolvimento do agronegócio” diz João Barboza.

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
MAIS A DIOXID
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