PIONEIRO
HERBERT BARTZ
MORRE AOS 83 ANOS

Um dos importantes pioneiros do sistema de
Plantio Direto na Palha no Brasil, o produtor
Herbert Bartz faleceu na madrugada da última sexta-feira (29 de janeiro), por falência
múltipla de órgãos, aos 83 anos, em Rolândia
(PR). Ele deixa a esposa Luíza, a filha Marie e
o filho Johann Bartz. “A história de Bartz deve
ser reverenciada pelo legado que deixou. Ele
foi um visionário e é uma grande referência no
plantio direto, com um papel importantíssimo
para o desenvolvimento de tecnologias que
proporcionaram o grande avanço da técnica
no Brasil”, comenta o presidente da Sociedade
Rural do Paraná, Antonio Sampaio.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

EX-PRESIDENTE DA SRP
ASSUME SECRETARIA
MUNICIPAL

O ex-presidente da Sociedade Rural do Paraná
Moacir Sgarioni foi escolhido pelo prefeito Marcelo Belinati para assumir a chefia de Gabinete
na nova gestão municipal. Sgarioni foi presidente da SRP por duas gestões consecutivas – de
2012 a 2016 - e ocupava, na atual administração
da entidade, o cargo de diretor administrativo-financeiro. Também já ocupou os cargos de
diretor de Patrimônio, de Pecuária e de Diretor-Secretário. Na Sociedade Rural de Maringá, foi
diretor de Pecuária.
CLIQUE AQUI
E CONFIRA!

SECRETÁRIO DA
AGRICULTURA DE
LONDRINA VISITA SRP
O presidente da SRP, Antonio Sampaio e o
vice, Afrânio Brandão, receberam no dia 20
de janeiro a visita do novo Secretário Municipal de Agricultura de Londrina, Régis Choucino. Presentes também à visita de cortesia, o
vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, o
chefe de gabinete, Moacir Sgarioni e o presidente do Sindicato Rural Patronal de Londrina,
Edson Dornellas.

Edson, João Mendonça, Afrânio, Sampaio, Regis e Moacir

ACESSE AQUI
E SAIBA MAIS!

DIRETOR DA SRP
PARTICIPA DA FACIAP

O diretor de Inovação da Sociedade Rural do
Paraná (SRP), engenheiro-agrônomo George
Hiraiwa, é o novo vice-presidente para o Setor
de Agronegócio da Federação das Associações Comerciais e Empresarias do Estado do
Paraná (FACIAP), biênio 2021/2022.
CLIQUE E CONFIRA
OS DETALHES

SRP GO AGRITECH
LEBENLOG.
PROGRAMA CENTELHA

LEBENLOG É SELECIONADA
PARA O EDITAL CENTELHA
A startup LebenLOG, acelerada da Go SRP Agritech,
foi selecionada na terceira fase do edital do
Programa Centelha Paraná, que conta com cinco
grandes etapas. O Programa Centelha Paraná tem o
objetivo de estimular a criação de empreendimentos
inovadores oferecendo capacitações, recursos
financeiros de até R$ 60 mil por projeto contemplado
e suporte para transformar ideias em negócios de
sucesso.

ACESSE E
CONHEÇA MAIS

PESQUISAS
COMPROVAM QUE
ÁRVORES NO CAMPO
REDUZEM DOENÇAS
NAS LAVOURAS

Os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA), também conhecidos como integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), contribuem com a redução de doenças de plantas
nas lavouras de grãos, tanto nas raízes quanto
na parte aérea das plantas. Pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, em parceria com a
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e conduzidas em um experimento de longa duração
do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), concluíram que é possível, nas áreas manejadas
com ILPF, reduzir a quantidade de agrotóxicos
necessários para controle de doenças, pois o
componente florestal é um fator importante
na redução da sobrevivência de patógenos no
solo, bem como reduz a intensidade de doenças foliares.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

BREVE RETROSPECTO
MACROECONÔMICO
DO AGRONEGÓCIO
EM 2020

O coordenador científico e a pesquisadora do
Cepea, respectivamente, Geraldo Sant’Ana de
Camargo Barros e Nicole Rennó Castro fazem, em artigo, uma retrospectiva do ano 2020,
olhando para a economia mundial e também
para o mercado interno nacional.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

FIV COLOCA O
BRASIL NO TOPO
DA PRODUÇÃO
MUNDIAL DE EMBRIÕES

A pesquisa, aliada à busca constante por melhores resultados para atender a demanda
mundial, impulsionou as técnicas de reprodução assistida de animal no Brasil, colocando
o país em destaque na área. Há cerca de 30
anos, as primeiras pesquisas eram desenvolvidas no Brasil sob um olhar desconfiado do
produtor, desconfiança que foi dando lugar a
certezas sustentadas em resultados.
CONHEÇA MAIS
SOBRE O ASSUNTO

RETORNO DAS
ATIVIDADES EQUESTRES
O setor equestre no Parque de Exposições Ney
Braga retornou às atividades neste início de
ano, com o término do recesso da SRP, no último dia 11 de janeiro. As entidades que trabalham com equinos oferecem aulas e treinos
preparatórios para eventos equestres para sócios e não sócios. São elas: escola Força Livre,
o Centro de Treinamento Wilson de Oliveira e
a Equoterapia Pocotó. Veja as imagens!
CLIQUE AQUI E
VEJA O VÍDEO
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