
EXPEDIENTE SRP
INFORMATIVO DA SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ
Av. Tiradentes, 625  •  Fone (43) 3378-2000
Parque de Exposição Gov. Ney Braga  •  Londrina – PR  
www.srp.com.br  •  e-mail: srp@srp.com.br

Diretor Presidente: Antônio de Oliveira Sampaio 

Jornalistas responsáveis:
Andrea Monclar – Mtb: 15.823/SP  •  Benê Bianchi – Mtb: 2621/PR 

Projeto Gráfico: Wiz Propaganda

ELEIÇÃO DE 
CONSELHEIROS

Os conselhos da SRP tiveram a renovação de 
1/3 de seus membros em eleição realizada no 
sábado, 31 de julho, como traz o estatuto da 
entidade. A abertura, com a Assembleia Geral 
Ordinária para a eleição foi virtual – 1ª convo-
cação às 9h – e a eleição presencial foi no for-
mato drive-thru, a partir das 10h30 até às 17h. 

CLIQUE E CONHEÇA 
O RESULTADO

A Sociedade Rural do Paraná recebeu do Se-
brae — parceiro da SRP — a primeira etapa 
do Planejamento Estratégico da instituição. Sob 
a coordenação da empresa Litz Estratégia e 
Marketing, os trabalhos e atividades do Plane-
jamento começaram em outubro de 2020.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

CLIQUE AQUI E 
SAIBA MAIS

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

O diretor de Inovação da SRP, George Hiraiwa 
recebeu a visita da diretoria da Câmara de 
Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná 
(CCIBJ-PR), com sede em Curitiba. O diretor apre-
sentou aos visitantes o Ecossistema de Inovação 
Agro da região de Londrina, iniciado sob a li-
derança da SRP, em 2016. Participou da recep-
ção aos membros da CCIBJ-PR, o presidente da 
Câmara Municipal de Londrina, vereador, Jairo 
Tamura.
Na foto, da esquerda para a direita estão: os 
diretores da CCIBJ-PR, Ronaldo Vacarri e Osmar 
Kanno; o diretor de Inovação da SRP, George 
Hiraiwa; o presidente da CCIBJ-PR, Arata Hara e 
o presidente da CML, vereador Jairo Tamura.

BRASIL E JAPÃO 
ESTIPULAM PARCERIAS

PELA 1ª VEZ 
EM LONDRINA, 
TESTE RÁPIDO DA 
COVID-19 É REALIZADO 
EM EVENTO

Uma parceria entre a Sociedade Rural do Para-
ná (SRP) e Hospital Universitário da Universidade 
Estadual de Londrina (HU-UEL), com o acompa-
nhamento do Ministério Público, possibilitou a Tes-
tagem Rápida com o objetivo de detectar o An-
tígeno SARS - CoV-2 em competidores e equipes 
de apoio do 3º Open Rope. Foram realizados 
833 testes. Foi a primeira vez que esta ação foi 
realizada em um evento em Londrina. O 3º Open 
Rope aconteceu entre os dias 23 e 25 de julho.

CLIQUE AQUI 
 E CONFIRA

Equipe do HU-UEL

VEJA O 
VÍDEO

A direção da SRP, em conjunto com entidades 
de classe de Londrina, participa de um grupo 
criado para discutir Londrina e região. As dis-
cussões iniciaram no final de junho e durante 
o mês de julho os dirigentes das entidades do 
setor produtivo londrinense definiram regras e 
pautas em prol do desenvolvimento regional, 
que contam com a participação do executivo e 
legislativo, municipal, estadual e federal.

REUNIÃO DE 
LIDERANÇAS

CLIQUE AQUI 
E VEJA

Reunião em 16 de julho

VISITA À PREFEITURA E 
HOMENAGEM DA CML

O presidente da Sociedade Rural do Paraná 
(SRP), Antônio Sampaio e diretores da entidade 
estiveram em julho no gabinete do prefeito de 
Londrina, Marcelo Belinati. Eles apresentaram 
projetos de tecnologia e inovação da entidade 
e ativos do Parque Ney Braga. Ainda em julho, 
a SRP foi homenageada pelos vereadores da 
Câmara Municipal de Londrina (CML), pelos 75 
anos da entidade.

CONFIRA 
A VISITA 

CONFIRA A 
HOMENAGEM

Visita ao gabinete do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati

EVENTO EM FORMATO 
DRIVE-IN COMEMORA  
O DIA DO AGRICULTOR

O Dia do Agricultor foi comemorado em um 
evento em formato drive-in, que reuniu per-
to de 200 veículos, confirmando a qualidade 
da infraestrutura do Parque de Exposições Ney 
Braga, com espaços amplos, para atender com 
segurança este tipo de evento, como determi-
nam os decretos da pandemia da Covid-19. A 
empresa Corteva — multinacional americana de 
produtos químicos agrícolas e sementes — em 
parceria com a sócia da Sociedade Rural, Coo-
perativa Integrada, organizou o evento realiza-
do no último dia 28 de julho.

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

https://srp.com.br/artigo/eleicoes
https://srp.com.br/artigo/planejamento-estrategico
https://srp.com.br/artigo/brasil-japao
https://srp.com.br/artigo/teste-rapido-da-covid-19
https://youtu.be/XQ_pZzLgHbk
https://srp.com.br/artigo/reuniao-de-liderancas
https://srp.com.br/artigo/visita-364
https://srp.com.br/artigo/homenagem
https://srp.com.br/artigo/dia-do-agricultor

