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CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

Brasil e Argentina solucionaram 49 temas 
pendentes na relação bilateral agropecuária, 
de um total de 54 itens. A ministra Tereza Cris-
tina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e 
o ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca da 
Argentina, Luis Basterra, se reuniram na terça-
-feira (9) para avaliar as medidas e estreitar o 
comércio e a cooperação entre os dois países.
Os temas incluem abertura e reabertura de 
mercado de diversos produtos, como farinhas, 
cárneos (bovino, suíno e de aves), lácteos, grãos, 
pet food e frutas. Um exemplo é a autoriza-
ção para importação de camarões inteiros e 
limpos da Argentina (chamados langostinos) 
e a resolução de pendências sanitárias para 
exportação de uva e maçã.

BRASIL E ARGENTINA 
SOLUCIONAM 
PENDÊNCIAS 
DO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS

SRP INTEGRA 
CONSELHO 
CONSULTIVO DO 
MASTERPLAN 

O presidente da Sociedade Rural do Paraná, 
Antônio Sampaio, representando a entidade, 
integra o Conselho Consultivo do MasterPlan 
Londrina 2040, que realizou sua primeira reu-
nião no último dia 10 de março. O MasterPlan 
é o plano estratégico que direcionará o desen-
volvimento da cidade pelos próximos 20 anos. 
Para o presidente da SRP, o MasterPlan, con-
tratado pela prefeitura e antiga reivindicação 
das entidades de classe, é essencial para se 
planejar o desenvolvimento de uma cidade do 
tamanho e importância de Londrina. “Não há 
como fazer isso sem um planejamento pré-
vio, detalhado. Ações públicas, por sua pró-
pria natureza, demoram para ser efetivadas. 
Se temos um planejamento, ganhamos muito 
em agilidade para viabilização dos projetos”, 
analisa Sampaio.

CLIQUE AQUI 
E CONFIRA

AGRO VALLEY É 
DESTAQUE EM 
PROGRAMA DO 
AGEVOLUTION
O AgEvolution — hub do Canal Rural de solu-
ções digitais para o Agronegócio — estreou no 
dia 5 de março seu 16º episódio com o tema 
“Mapa da Inovação: Paraná”. A governança 
Agro Valley foi um dos destaques.

VALE A PENA
CONFERIR

“Geração de emprego e renda, com ênfase na 
retenção de talentos em Londrina” foi o tema 
de discussão dos membros do Fórum Desenvol-
ve Londrina em 2020 e que resultou no Cader-
no de Estudos da entidade, que será lançado 
na próxima quinta-feira, 18 de março. O evento 
será 100% virtual, com transmissão pelo canal 
do Youtube e do Facebook, do Fórum Desen-
volve, com início às 8h30 e é aberto a todos. 
A Sociedade Rural do Paraná (SRP) é uma das 
entidades participantes do Fórum Desenvolve 
Londrina e a representante é a diretora social, 
Rita Ribeiro.

FÓRUM DESENVOLVE 
LANÇA CADERNO  
DE ESTUDOS

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

O Projeto de Lei nº 318/2021, do Deputado Fe-
deral Paulo Bengtson (PTB/PA), apresentado em 
9 de fevereiro, que “Declara a criação de ani-
mais Patrimônio Cultural do Brasil” e está tra-
mitando na Câmara dos Deputados, tem sido 
um dos mais comentados e votados pela popu-
lação nas enquetes realizadas no site da Casa.
A SRP apoia o projeto e recomenda a seus as-
sociados que votem no site da Câmara Federal.

RURAL APOIA PROJETO 
QUE DECLARA 
CRIAÇÃO DE ANIMAIS 
PATRIMÔNIO CULTURAL

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

O Paraná recebeu o parecer favorável do co-
mitê técnico da Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE) e deu mais um passo para o 
reconhecimento internacional como área livre 
de febre aftosa sem vacinação. O anúncio foi 
feito nesta quarta-feira (10) pela ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, em audiência virtual com o governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior.

COMITÊ TÉCNICO DA 
OIE VALIDA PARANÁ 
PARA SER ÁREA 
LIVRE DE AFTOSA 
SEM VACINAÇÃO

CLIQUE AQUI E
LEIA MAIS

SRP REALIZA 
ASSEMBLEIA GERAL 
NO DIA 22 DE MARÇO

A Sociedade Rural do Paraná realiza Assembleia 
Geral na próxima segunda-feira, dia 22 de mar-
ço, pela plataforma Zoom. Primeira convocação 
às 18 horas e a segunda, às 18h30.

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

CAMPANHA  
“SACA DO BEM”  
TEM APOIO DA SRP

A Sociedade Rural do Paraná apoia a cam-
panha “Saca do Bem” em prol do Hospital do 
Câncer de Londrina (HCL) e incentiva os produ-
tores rurais a participarem doando sacas para 
o HCL. A campanha já está “no ar” e diversas 
cooperativas e empresas do Agro da região de 
Londrina, que atendem o produtor, se uniram em 
torno da causa. Por meio da campanha, o pro-
dutor rural, ao entregar sua produção em uma 
das empresas participantes, pode doar o valor 
de uma ou mais sacas da safra para o HCL.
“É muito importante, neste momento difícil que o 
país atravessa, principalmente na área da saú-
de, que o produtor rural colabore. Temos valo-
res de soja e milho historicamente altos. Tenho 
certeza que o produtor rural vai se sensibilizar e 
ajudar o Hospital do Câncer, uma entidade que 
luta heroicamente contra esta doença que tanto 
nos aflige”, reforça o presidente da SRP, Antô-
nio Sampaio.

VEJA O VÍDEO
E PARTICIPE

https://srp.com.br/artigo/comercio-bilateral
https://srp.com.br/artigo/planejamento-estrategico-2040
https://agevolution.canalrural.com.br/mapa-da-inovacao-parana-reune-tradicao-e-inovacao-por-resultados/
https://www.youtube.com/watch?v=sNkgf8u0xbE
https://www.facebook.com/ForumDesenvolveLondrina
https://srp.com.br/artigo/forum-desenvolve-lanca-caderno-de-estudos
https://srp.com.br/artigo/srp-apoia-pl-n-318-2021-298
https://srp.com.br/artigo/febre-aftosa
https://srp.com.br/artigo/deliberacoes
https://youtu.be/_gvjBq51N_A

