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CLIQUE PARA MAIS 
INFORMAÇÕES

A projeção do Valor da Produção Agropecuá-
ria (VBP) deste ano aumentou, em valores re-
ais, 12,4% em relação ao de 2020, que somou 
R$ 940,9 bilhões. O valor absoluto previsto é de 
R$ 1,057 trilhão, o maior já obtido desde 1989.
As lavouras representam R$ 727,7 bilhões, e a 
pecuária, R$ 330,1 bilhões. O crescimento real 
deve chegar a 16,1% nas lavouras e 5,1% na 
pecuária, conforme levantamento da Coorde-
nação-Geral de Avaliação de Política e Infor-
mação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa)

VALOR DA PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA DE 2021 
DEVE SER 12,4% MAIOR

FÓRUM DESENVOLVE 
TEM NOVA DIRETORIA

A nova diretoria do Fórum Desenvolve Londri-
na tomou posse na última quinta-feira, dia 15 de 
abril. A entidade será presidida pelo professor 
universitário Leandro Henrique Magalhães (Unifil). 
Na vice-presidência, terá o empresário Ary Sudan 
(Sindimetal). A representante da SRP no Fórum 
Desenvolve é a diretora social, Rita Ribeiro.

CLIQUE AQUI 
E CONFIRA

EMBRAPA ALERTA 
PRODUTORES  
QUANTO AOS RISCOS  
DOS ENFEZAMENTOS 
DO MILHO

Diante dos prejuízos recentes causados pelos 
enfezamentos do milho, doenças causadas por 
bactérias transmitidas pela cigarrinha Dalbulus 
maidis, em diversas regiões do País, os produto-
res devem seguir as recomendações da Embra-
pa e instituições parceiras. Diversos conteúdos 
técnicos e informativos sobre o manejo integrado 
da doença e da praga estão disponíveis na 
internet e podem ser baixados gratuitamente.

CLIQUE AQUI 
E VEJA MAIS

A Páscoa foi uma oportunidade do exercício da 
solidariedade. O Centro de Treinamento Wilson 
de Oliveira, uma das escolas que fazem par-
te do Complexo Hípico do Parque Ney Braga, 
arrecadou recursos para compra de cestas e 
chocolate, que foram entregues ao Nuselon.

AÇÃO SOLIDÁRIA  
DE PÁSCOA  
BENEFICIA CRIANÇAS

CLIQUE AQUI 
E VEJA MAIS

Na região de Londrina, os números do RPF 
Group — Rainha da Paz Foods — nova marca 
do tradicional frigorifico Rainha da Paz, com 
matriz em Ibiporã e quarto maior produtor de 
proteína suína do Paraná, dão um panorama 
do bom momento para o setor: com abates di-
ários de 3,1 mil cabeças, a empresa colocou no 
mercado, em 2020, 100 mil toneladas de proteína 
suína, um aumento de 30% em relação a 2019.

FRIGORÍFICO DA 
REGIÃO DE LONDRINA
ABATE MAIS DE 3 MIL 
CABEÇAS DE SUÍNO 
POR DIA

CLIQUE AQUI 
E VEJA MAIS

A Sociedade Rural encaminhou, aos deputados 
federais paranaenses, ofício contra a aprova-
ção dos Projetos de Lei que derrubam o exame 
“revalida” para médicos estrangeiros.

SRP APOIA  
ENTIDADES MÉDICAS 
EM FAVOR DO  
EXAME “REVALIDA”

CLIQUE AQUI
E CONFIRA

A Integrada irá disponibilizar a nova tecnolo-
gia Intacta 2 XTend aos cooperados. A nova 
tecnologia promete resistência às principais 
lagartas nocivas à lavoura. Em campos de 
sementes certificados pelo Ministério da Agri-
cultura, a tecnologia Intacta 2 XTend foi culti-
vada sob a supervisão da equipe técnica da 
cooperativa. O engenheiro agrônomo Rodrigo 
Ambrósio explica que, para produzir as se-
mentes é preciso escolher bem a área, num 
ambiente controlado. 

INTEGRADA 
DISPONIBILIZA 
SEMENTES COM A 
NOVA TECNOLOGIA 
INTACTA 2 XTEND  
AOS COOPERADOS

CLIQUE AQUI  
E CONFIRA!

A SRP está apoiando e incentivando o produtor 
rural a participar da Campanha “Saca do Bem”, 
em prol do Hospital do Câncer de Londrina 
(HCL). Sete grandes empresas do setor agro se 
uniram para ajudar ao HCL. Para contribuir você 
escolhe em qual das sete vai entregar a sua 
produção de grãos, informa o número de sacas 
que quer doar e depois é só assinar o recibo. O 
Hospital do Câncer de Londrina tem em aten-
dimento em torno de 47 mil pessoas das regiões 
Norte e Noroeste do Paraná. Participe!

VEJA O
VÍDEO 2

VEJA O
VÍDEO 1

CAMPANHA 
“SACA DO BEM”

https://srp.com.br/artigo/politica-agricola
https://srp.com.br/artigo/forum-desenvolve-londrina-316
https://srp.com.br/artigo/milho
https://srp.com.br/artigo/solidariedade-314
https://srp.com.br/artigo/abate-de-suinos
https://srp.com.br/artigo/saude
https://srp.com.br/artigo/soja-313
https://www.youtube.com/watch?v=vlMN5ThKa6I
https://www.youtube.com/watch?v=qO9Cs7oMDLQ

