RANCH SORTING

A 1ª Prova SRP de Ranch Sorting com o 2º Circuito da Liga Paranaense foi realizada no dia 23
outubro, na Pista Equestre Família Romanelli (pista coberta), no Parque de Exposições Ney Braga,
em quatro categorias e movimentou o espaço.
CONFIRA O
RESULTADO

EXPOELITE
NELORE

A ExpoElite Nelore Paraná realizada no Parque
de Exposições Ney Braga entre os dias 28 e 30
de outubro, pela ANEL — Associação de Neloristas de Londrina, com o apoio da Sociedade
Rural do Paraná (SRP), foi um ótimo termômetro
para outros eventos do segmento, segundo os
organizadores. A exposição contou com julgamento e dois leilões. A grande campeã foi a fêmea Karen FIV Serilon, do expositor Lincoln Sadao Makuta e o grande campeão foi Gladiador
FIV Nery, do expositor Fernando Nery de Barros.
Participaram 80 animais.
CONFIRA OS
RESULTADOS

AGROBIT
EVOLUTION 2021
MAIS UMA EDIÇÃO
DE SUCESSO

Reunindo os principais protagonistas da área
de tecnologia e inovação no agronegócio, o
4º AgroBit Brasil Evolution 2021 encerrou com
saldo positivo, superando as expectativas com
mais de 7.700 visualizações, convidados presenciais e mais de 20 mil interações on-line, originadas de 11 países — Alemanha, Argentina, Canadá, Cingapura, Dinamarca, Estados Unidos,
Índia, Indonésia, Israel, Paraguai e Portugal — e
ainda 20 estados brasileiros e Distrito Federal.
CLIQUE
E VEJA

LIDERANÇAS
REUNIDAS

A última reunião dos representantes do setor
produtivo de Londrina, contou com a participação dos deputados federais paranaenses da
Região Diego Garcia (Pode); Filipe Barros (PSL)
e Luisa Canziani (PTB). A pauta da discussão
girou em torno de assuntos estruturais para o
desenvolvimento da cidade e região.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

CONFRATERNIZAÇÃO

Depois de um longo período sem encontros presenciais, os associados, familiares e amigos da
SRP irão, enfim, ter um momento de confraternização e celebração pela vida e pelo ano que
está terminando. No próximo dia 4, será realizado o Jantar da Rural, a partir das 20 horas.
Quem ainda não comprou seu convite, entre em
contato com o departamento de sócios da SRP
(3378-2005), adquira e venha celebrar conosco!

SRP VALLEY

Em agosto, a Sociedade Rural do Paraná lançou o primeiro Parque Tecnológico privado
voltado ao agro, o SRP Valley. O espaço, que
fica no Parque de Exposições Ney Braga, reúne
startups, empresas, produtores, cooperativas,
instituições de pesquisa, investidores, entre outros do ecossistema de inovação do segmento.
O SRP Valley é um local que reúne de forma
colaborativa estes atores, com o objetivo e o
desafio de desenvolver soluções para o agro.
Veja o vídeo e conheça um pouco mais!
CLIQUE AQUI
E ASSISTA
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