SRP LANÇA O
PRIMEIRO PARQUE
TECNOLÓGICO
PRIVADO VOLTADO
PARA O AGRO

A Sociedade Rural do Paraná lançou na terça, 31 de agosto, o primeiro parque tecnológico privado voltado ao agro: o SRP Valley,
que funcionará no Parque Ney Braga. O SRP
Valley reunirá em um mesmo espaço atores importantes para o desenvolvimento de soluções
que possam contribuir com o desenvolvimento
do agronegócio de forma sustentável e proporcionará um ambiente de compartilhamento de
ideias. Participaram do lançamento diretores da
SRP, empresas residentes no habitat SRP Valley,
entidades e instituições apoiadoras do espaço
e autoridades, que assinaram acordos de parceria e cooperação. O evento de lançamento
aconteceu no estúdio SRP Valley em formato
híbrido e foi transmitido pelo canal do Youtube
da Sociedade Rural.
CLIQUE AQUI
E CONFIRA
CLIQUE AQUI E
VEJA O VÍDEO

MCOM DEMONSTRA
POTENCIAL DO 5G
PARA O AGRONEGÓCIO
EM LONDRINA

Autoridades presentes no evento

O Ministério das Comunicações (MCom) promoveu, em agosto, em Londrina (PR), nova demonstração de projetos-piloto de conectividade 5G,
para apresentar soluções tecnológicas ao setor
do agronegócio, que será diretamente impactado com a chegada da tecnologia. Desta vez,
a Nokia, a operadora Sercomtel e a Embrapa Soja foram convidadas a homologar o sinal
para uso experimental, a fim de definir parâmetros técnicos à instalação antes da disponibilização permanente do sinal. A ação contou com a
participação do governador do Paraná, Ratinho
Júnior, e dos ministros Fábio Faria (Comunicações) e Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e
Abastecimento).
O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio de Oliveira Sampaio participou do evento
e reforçou a importância do 5G para a evolução na transmissão de dados no setor agro. “As
máquinas hoje utilizam telemetria. Este é o futuro,
com a conexão entre maquinários e produtores.
A rapidez, a velocidade no transporte, na quantidade e capacidade de transmissão de dados é
muito importante e a tecnologia 5G contribuirá
ainda mais como desenvolvimento agropecuário”, disse ele.
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

LIDERANÇAS DE
LONDRINA RECEBEM
GUTO SILVA NA SRP

Antônio Sampaio e Guto Silva

Lideranças de Londrina recepcionaram o Chefe
da Casa Civil do Governo Ratinho Junior, Guto
Silva, na sede administrativa da Sociedade Rural do Paraná (SRP), no Parque de Exposições
Ney Braga. A conversa girou em torno de projetos estruturantes em prol do desenvolvimento
de Londrina e região. Um dos pontos principais
foi a retirada de pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) do projeto de
lei (PL) nº 289/2021, que amplia a isenção de
ICMS para empresas de tecnologia instaladas
em Londrina, Cornélio Procópio, Campo Mourão
e Guarapuava.
CLIQUE AQUI
E CONFIRA

ACELERADORA DA SRP
É PREMIADA
PELO SEBRAE-PR

O Prêmio Habitats PR de Inovação reconheceu pela regional norte do SEBRAE/PR, os movimentos de inovação que favoreceram novos
ecossistemas e as startups revelação frutos destes contextos no Paraná. A aceleradora GO SRP
Agritech foi destaque como ambiente promotor de inovação na categoria Empreendimentos
Consolidados. A acelerada Trace Pack também
foi premiada como startup de destaque que se
desenvolveu no ambiente. A premiação foi durante o evento Conecta 2021.
CLIQUE PARA MAIS
INFORMAÇÕES

SRP TEM NOVA
DIRETORA DE
ATIVIDADES EQUESTRES

A pasta de Atividades Equestres da Sociedade
Rural do Paraná tem nova diretora desde o início de agosto. A sócia Roberta Garbelini Gomes Zanin assumiu a função no lugar de José
Henrique Cavicchioli, que durante 23 anos se
dedicou à entidade e pediu o afastamento para
prosseguir com outros projetos pessoais. Embora seja o primeiro cargo de Roberta na SRP, a
entidade já é uma velha conhecida sua.
CLIQUE AQUI
E VEJA MAIS

EQUIPE DA ESCOLA
DE HIPISMO FICA
EM 1º LUGAR EM
COMPETIÇÃO
ESTADUAL

Alunos da Escola de Hipismo Força Livre, sediada no Parque de Exposições Ney Braga,
continuam fazendo bonito em competições. A
equipe Safira, que, entre outros participantes,
conta com a participação de Jackson Moresco e Mariana Isper, foi, com eles, campeã da
4ª Etapa do Paraná Horse Cup, competição
realizada junto com a 7ª Etapa do Ranking da
Sociedade Hípica Paranaense, nos dias 7 e 8
de agosto, em Curitiba.
CLIQUE AQUI
E CONFIRA!

SOLIDARIEDADE:
PROVA COM RENDA
REVERTIDA A
PRATICANTE DE LAÇO

Praticantes de laço em dupla frequentam rotineiramente o Centro de Treinamento Wilson de
Oliveira, no Parque de Exposições Ney Braga. A
atividade é reconhecida não só por suas provas
e disputas, mas também por reunir famílias e criar
laços de amizade que ultrapassam as linhas das
pistas equestres. No último dia 5 de agosto, os
praticantes de laço em dupla do Centro deram
uma mostra de união. Eles realizaram um “Bolao” em prol do amigo Carlos Henrique da Silva
Junior, praticante do esporte, e que passa por
um tratamento de saúde.
CLIQUE AQUI
E VEJA MAIS

PRAZO PARA
ENTREGA DO ITR VAI
ATÉ 30 DE SETEMBRO

Fique atento: o prazo para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR), referente ao exercício 2021, termina
em 30 de setembro. As regras para apresentar o documento estão na Instrução Normativa
2.040/2021, da Receita Federal. Pessoa física ou
jurídica proprietária, titular do domínio útil ou
possuidora de qualquer título de imóvel rural,
inclusive a usufrutuária, são obrigadas a apresentar a declaração.
CLIQUE AQUI
E INFORME-SE
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