PEDÁGIO.
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Diretores, conselheiros e sócios da SRP participaram da audiência pública de Londrina sobre
o novo modelo de pedágio realizada na quinta-feira, 11, no Pavilhão Internacional, no Parque
Ney Braga, espaço cedido pela entidade. Estiveram presentes deputados estaduais — membros da Frente Parlamentar do Pedágio da ALEP
— organizadora do evento, deputados federais,
prefeitos, vereadores, lideranças regionais, representantes de instituições, o senador Flávio Arns
e o arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Outras
audiências serão realizadas no Estado até o início de março e cartas, com as principais reivindicações, críticas e sugestões de cada uma
delas, serão redigidas e segundo o coordenador
da Frente Parlamentar, Deputado Arilson Chiorato, demandas que serão levadas aos Governos
Federal e Estadual, servindo de subsídio para
as concessões no Estado. Confira no Youtube da
Assembleia Legislativa entrevistas e toda a audiência de Londrina.
CLIQUE AQUI E
VEJA O VÍDEO

MANIFESTO DE
ENTIDADES
SOBRE O PEDÁGIO
A SRP, com outras 19 entidades de Londrina e
região, assinou e distribuiu um manifesto no dia
9, marcando posição, exigindo transparência
nos novos contratos e questionando pontos da
proposta do Ministério da Infraestrutura, que
vem sendo divulgada. Veja o texto!
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

VACINAÇÃO DA
COVID-19 NO
PARQUE NEY BRAGA

Pela primeira vez o Parque de Exposições Ney
Braga foi palco de vacinação da Covid-19,
ação que deve ocorrer outras vezes. O espaço foi cedido pela SRP para a Secretaria da
Saúde de Londrina e a vacinação foi em sistema drive-thru (em carro). Segundo Informações
da assessoria de imprensa da prefeitura, foram
imunizados 3.763 idosos, acima de 85 anos
e profissionais de saúde, acima de 40 anos,
todos cadastrados e com agendamento. Cerca
de 200 profissionais estiveram envolvidos na
organização e vacinação. No Parque Ney Braga foi montado um circuito para os carros e a
vacinação ocorreu no Pavilhão Nacional, onde
foram montados oito (8) boxes de atendimento.
Veja fotos no site: srp.com.br/artigo/covid-19-287
CLIQUE AQUI E
VEJA AS IMAGENS

“É PRECISO FREAR
O CONTÁGIO”

Entidades da sociedade civil organizada — entre
elas a Sociedade Rural do Paraná (SRP) — e
algumas instituições do setor público lançaram
na quinta-feira, 11, a campanha “É Preciso Frear
o Contágio”, com o objetivo de reforçar a conscientização da sociedade sobre a importância
de adotar hábitos e medidas para reduzir a
transmissão da Covid-19 em Londrina. Durante
30 dias, oito peças de comunicação, em formato digital, levarão às redes sociais mensagens
informativas e de prevenção à doença, além
de alertas sobre a Covid-19. Serão divulgadas
duas peças por semana. Participe, compartilhe
a campanha com familiares e amigos através
das redes sociais da SRP:
/srp.expolondrina 		

@srp.expolondrina

CLIQUE AQUI PARA
MAIS INFORMAÇÕES

SRP TEM NOVO
DIRETOR COMERCIAL

O sócio da SRP, David Dequech Neto assumiu
oficialmente no dia 1º de fevereiro, a diretoria
comercial da entidade. Ele substitui Luiz Roberto Ferrari, que deixa o cargo por motivos
pessoais.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

DIRETORES DA WTK
AGRO OPEN SE
APRESENTAM À SRP

O presidente Antonio Sampaio e o vice Afrânio
Brandão, da Sociedade Rural do Paraná, receberam o diretor de Marketing e Negócios e o
diretor de Comunicação da fintech WTK Agro
Open Bank, respectivamente Marlon Ferreira e
Bruno Carraro.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS
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