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O bom desempenho do município de Ortiguei-
ra (Campos Gerais), de quase 22 mil habitan-
tes foi essencial para fazer do Paraná o maior 
produtor de mel do País. Dados da Pesquisa 
Pecuária Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 
o Estado colheu 7.229 toneladas do produto 
em 2019, ultrapassando o vizinho Rio Grande 
do Sul (6.262 toneladas).

O resultado é 14,6% superior ao ano/safra 
2018, quando a produção cravou 6.307 tone-
ladas, e confirma a evolução recente da api-
cultura paranaense — a produção cresceu 15% 
nos últimos cinco anos pesquisados, partin-
do de 6.287 toneladas em 2015. É justamente 
o incremento na colheita de mel que marca 
a retomada da série Paraná que alimenta o 
mundo, conjunto de reportagens que pretende 
ressaltar o poderio do Estado no agronegócio 
— o material foi suspenso por algumas sema-
nas em virtude da pandemia da Covid-19.

NA PRODUÇÃO DE MEL, 
PARANÁ É LÍDER, 
PUXADO POR 
ORTIGUEIRA

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

“Os desafios do Agronegócio” será o tema 
do webinário, que o presidente da SRP, Antô-
nio Sampaio participará como palestrante na 
próxima semana, organizado pelo banco WTK. 
Inscreva-se pelo link www.webinar.wtkagro.com.br 
e receba as informações sobre o dia e horá-
rio do evento, para acompanhar. Em abril, o 
diretor de Inovação da SRP, George Hiraiwa 
abriu a série de webinários que o WTK está 
realizando com o tema “Oportunidades para 
o agronegócio em meio à pandemia”.

Hiraiwa também foi painelista em outros dois 
eventos, representando a entidade, falando 
sobre a criação do ecossistema de inovação 
agro da região de Londrina, liderado pela SRP 
e sobre os movimentos Agritechs ao redor da 
América Latina. O primeiro foi organizado pelo 
fundo Brazil Venture Capital e o segundo pro-
movido pelo MAFF (Ministry of Agriculture, Fo-
rest and Fisheries) em parceria com a Jica (Ja-
pan International Cooperation Agency) e Jircas 
(Japan International Research Center for Agri-
cultural Sciences).

SRP É REPRESENTADA 
EM EVENTOS ON-LINE

CLIQUE E VEJA O 
WEBINÁRIO DO WTK

ALERTA DA RECEITA  
À DECLARAÇÃO  
DO IR

A Receita Federal esta adotando um novo proce-
dimento em sua rotina de trabalho, a Fiscaliza-
ção de Conformidade Setorial, que consiste em 
primeiramente alertar o contribuinte de eventuais 
problemas com o IR antes que seja estabeleci-
da uma fiscalização formal do problema, dando 
assim, ao contribuinte a oportunidade de fazer 
uma retificação evitando a aplicação de multas. 
Aqueles que forem comunicados devem procurar 
o mais breve possível o serviço do contador ou 
do Sindicato Rural Patronal de sua região.

CLIQUE AQUI E TENHA
MAIS INFORMAÇÕES

CAMPANHA DE 
ATUALIZAÇÃO  
DE REBANHOS VAI 
ATÉ 30 DE JUNHO

Começou em 1 de maio e segue até 30 de junho 
a Campanha de Atualização dos Rebanhos de 
2021. A novidade, este ano, é que será em etapa 
única. A atualização é obrigatória para todos os 
produtores rurais com animais de produção de 
qualquer espécie sob sua guarda. Aqueles que 
não cumprirem a exigência ficarão impedidos de 
obter a Guia de Trânsito Animal (GTA), documen-
to que permite a movimentação de animais entre 
propriedades e para abate nos frigoríficos. 

Os produtores podem fazer a atualização no sis-
tema on-line pelo site da Adapar (www.adapar.
pr.gov.br) e também presencialmente em uma 
das Unidades Locais da Adapar, Sindicatos Ru-
rais ou Escritório de Atendimento de seu municí-
pio (prefeituras). A partir de 30 de junho, o pro-
dutor que não atualizar o rebanho estará sujeito 
a penalidades previstas na legislação.

CLIQUE AQUI PARA
OUTRAS INFORMAÇÕES

O Governo do Paraná lançou, no dia 27 de abril, 
o Banco do Agricultor Paranaense, programa 
de financiamento para empresários do campo 
e considerado estratégico para o Estado dar 
um novo salto e se tornar ainda mais protago-
nista no agronegócio mundial. É um programa 
voltado ao desenvolvimento sustentável, a ino-
vação tecnológica e a melhoria da competitivi-
dade dos produtos paranaenses. O alcance do 
programa é estimado em R$ 500 milhões.

ESTADO AGORA TEM O 
BANCO DO PRODUTOR 
PARANAENSE

CLIQUE AQUI 
E CONHEÇA

ALVORADA DO 
SUL INAUGURA 
FRIGORÍFICO 
DE TILÁPIA

CLIQUE AQUI
E CONHEÇA

O frigorífico de tilápias inaugurado em Alvorada 
do Sul vai fomentar a produção de peixes em 
toda a região, criando mais possibilidades de 
renda para produtores rurais e empresários da 
piscicultura. O frigorífico foi inaugurado no dia 
22 de abril, com a presença do governador 
Ratinho Junior secretários estaduais, prefeitos, 
vereadores, lideranças e diretores da Cocari. 
A cooperativa vai administrar a unidade e 
apoiar produtores com insumos para criação e 
colocação da tilápia no mercado consumidor 
com a marca Aurora. O investimento no 
abatedouro foi de R$ 6 milhões, com recursos 
municipais, estaduais e federais.

O Paraná lidera a produção nacional de 
tilápias e vem ampliando a atividade, colocando 
a região sul como líder na produção no país. 
Em 2020 o estado produziu 166 mil toneladas, 
um aumento de 14% em relação a 2019. Hoje a 
tilápia responde por mais de 80% da produção 
da piscicultura no Paraná e os dados da 
Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) 
mostram que seis em cada dez peixes cultivados 
no Brasil são tilápias e o país é o 4º maior 
produtor desta espécie de peixe. Os principais 
compradores internacionais são Estados Unidos, 
Chile, China e Japão.

A EMPRESA JUNIOR DE 
VETERINÁRIA DA UEL

A VetJr — Empresa Junior de Consultoria Vete-
rinária UEL — foi fundada em 2004 por alunos 
da graduação da universidade, com o objetivo 
de um aprendizado prático pelos integrantes 
no atendimento a Londrina e região, por meio 
de soluções e inovações, garantindo o bem-es-
tar dos animais. 

Desde 2017, a empresa Junior oferece também 
serviços de consultoria para pequenas pro-
priedades, principalmente leiteiras. Nos últimos 
anos, a carta de serviços da empresa vem sen-
do aprimorada com foco em soluções inova-
doras e tecnológicas na ovino e bovinocultura. 

O site da VetJr é www.vetjruel.com.br e contatos 
também podem ser feitos pelos e-mails: conta-
to@vetjruel.com.br ou vetjunioruel@gmail.com.

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

Dados de 2020 sobre a produção de ovos, ela-
borados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mostram que o Paraná subiu 
para a segunda colocação no ranking nacio-
nal, com 360,64 milhões de dúzias produzidas, 
3,3% a mais do que em 2019. São Paulo lidera 
com 1,14 bilhão de dúzias produzidas – Espírito 
Santo (359,802 milhões de dúzias), Minas Gerais 
(351,277 milhões) e Rio Grande do Sul (279,617 
milhões) aparecem na sequência. 
No Estado, Arapongas é líder tanto em volume 
quanto em faturamento. A Granja Feliz é um 
exemplo de organização do setor. São 300 mil 
galinhas alojadas em uma área de 17,5 alquei-
res. Todas separadas por espécie, respeitando 
as rigorosas exigências sanitárias. A produção 
diária da Granja Feliz é estimada em 183 mil 
ovos por dia.

ARAPONGAS LIDERA 
PRODUÇÃO DE  
OVOS NO PARANÁ

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS
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