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ESPERAMOS POR VOCÊS
NA EXPOLONDRINA 2018
O tempo passou rápido e, mais uma vez, estamos prestes a
abrir uma Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina,
desta vez, a 58ª. Para nós diretores, conselheiros e toda
a equipe da Sociedade Rural do Paraná é um período de
muito trabalho e dedicação redobrada. Nossa equipe é
pequena, mas juntos conseguimos fazer em Londrina
um dos melhores eventos do agronegócio do Brasil. Sem
dúvida, essa exposição nos enche de orgulho.
Quero aproveitar para convidar todos os nossos sócios para
prestigiarem nossa ExpoLondrina e informar que teremos
um espaço especial para recebê-los, com muito conforto e
vista privilegiada para a pista central de julgamento.
Teremos uma ampla programação técnica, de negócios
e de lazer, muito bem pensada e trabalhada por nossos
dedicados diretores. Temos certeza que agradará a grande
maioria. Nesta revista, trazemos muitas informações da
ExpoLondrina e outras estão sendo publicadas no nosso
site (www.expolondrina.com.br).
Este ano, já temos agendados 18 leilões de gado, equinos
e ovinos; todos os nossos recintos estarão ocupados
com palestras, seminários, oficinas e tantos outros
encontros, durante todo o dia e também à noite. Com
bastante antecedência já não tínhamos mais horários para
disponibilizar aos que nos procuraram para realizar seus
eventos. Isso, para nós, é uma mostra da qualidade da
nossa feira e um grande orgulho de podermos proporcionar
tantas oportunidades de conhecimento.

Queremos aproveitar e agradecer a presença de todos no
nosso evento de lançamento da ExpoLondrina, que este ano
contou também com a participação de muitas lideranças
das esferas municipal, estadual e federal.
Nessa revista trazemos informações sobre nossa
participação em discussões de interesse da cidade, da
região e de nossos associados. Participamos da Comissão
de Desenvolvimento e Infraestrutura e estamos avançando
nas nossas reivindicações, passamos a fazer parte do
processo que discute a área de amortecimento da Mata
dos Godoy e também tivemos participação ativa nos
debates sobre o impacto do IPTU na vida financeira dos
londrinenses. São trabalhos que desenvolvemos em
conjunto com outras entidades de classe da cidade.
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OS MELHORES
SHOWS DO ANO
ESTÃO NA
EXPOLONDRINA
2018

VEM AÍ MAIS UMA
do agronegócio e vem, nos últimos anos,
introduzindo novidades que vão ao encontro do
momento atual, em que a tecnologia com base
na inovação tem grande relevância para o setor.

EVENTO É UM DOS MAIS ESPERADOS
PELO PÚBLICO, QUE BUSCA
CONHECIMENTO E DIVERSÃO
Com o slogan “Paixão em Pensar à frente. O
agro nos move”, a 58ª Exposição Agropecuária
e Industrial de Londrina – a ExpoLondrina 2018
- será realizada de 5 a 15 de abril, no Parque de
Exposições Ney Braga, em Londrina.
A Exposição realizada em Londrina está entre
as mais importantes do país para o setor

“Primamos pela realização de eventos que
agreguem novos conhecimentos, que possam
gerar renda e expertise aos nossos produtores.
Sabemos que têm muitas entidades trabalhando
seriamente para isso, mas na ExpoLondrina
temos a oportunidade de reunir, de um lado,
muitas pessoas capacitadas para compartilhar
seus conhecimentos e, de outro, produtores
ansiosos por novas técnicas”, comenta o
presidente da Sociedade Rural do Paraná,
Afranio Brandão.
CONFIRA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
TUDO QUE VAI ACONTECER NO
PARQUE NEY BRAGA DURANTE
OS 11 DIAS DE EXPOSIÇÃO!

VENDAS DE INGRESSOS
COMEÇARAM DIA 1º E
VALORES SERÃO OS MESMOS
PELO SEGUNDO ANO
CONSECUTIVO
As vendas de ingressos para os shows, rodeio
e parque de exposições da ExpoLondrina 2018
iniciaram no dia 1º de março nas bilheterias do
Parque de Exposições Ney Braga, no Boulevard
Londrina Shopping, parceiro da SRP e pelo site
www.expolondrina.com.br nos mesmos valores
praticados no ano passado.
Os ingressos do primeiro lote dos shows –
ExpoShow – começaram a ser vendidos a R$ 25,00
na compra antecipada. Os preços serão alterados
de acordo com o fim dos ingressos de cada lote. No
dia do show, o valor será integral, sendo a meiaentrada válida apenas para os casos especificados
em lei. O único show que teve o início das vendas
a R$ 20,00 o lote foi o da Larissa Manoela, no dia 8
de abril, às 18 horas.
O preço dos ingressos do Rodeio ExpoLondrina
2018 - ExpoRodeio – também seguem os mesmos

Os principais nomes da música sertaneja cumprem
agenda em Londrina, em abril, durante a 58ª
Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. O
palco é o Recinto de Shows e Rodeio João Milanez,
sempre a partir das 22 horas – exceção para o
show de Larissa Manoela, que começa às 18 horas
e o Rodeio, às 20h e 19h. Confira a grade:

valores e regras adotadas ano passado: dia 13 de
abril – sexta-feira: R$ 18,00 compras antecipadas,
no dia a meia-entrada será R$ 23,00 e o valor cheio
será R$ 46,00; dia 14 de abril – sábado: R$ 20,00
compras antecipadas, no dia a meia-entrada será
R$ 24,00 e o valor cheio será R$ 48,00; e a grande
final, dia 15 de abril – domingo: R$ 22,00 compras
antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 25,00 e
o valor cheio será R$ 50,00.
Para o acesso ao Parque de Exposições, os
valores dos ingressos para a compra antecipada
do ExpoParque são R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 a
meia, durante a semana (segunda a sexta). Nos
finais de semana (sábado e domingo), os valores
antecipados são R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a
meia. Estes valores valem até o dia 4 de abril.
Durante a exposição - de 5 a 15 de abril – os valores
serão RF$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia para a
semana e nos finais de semana, R$ 15,00 a inteira e
R$ 7,50 a meia entrada.
Todos pagam para entrar nos shows e rodeio. No
Parque de Exposições crianças até 6 (seis) anos não
pagam. Acompanhem as informações no site da
ExpoLondrina 2018 (www.expolondrina.com.br).

6

Expolondrina
JORNAL DA RURAL | 2017

LANÇAMENTO REÚNE MAIS DE

500 PESSOAS
AUTORIDADES DESTACARAM
A IMPORTÂNCIA DO EVENTO
E TAMBÉM QUESTÕES
POLÍTICAS IMPORTANTES
PARA O SETOR
Autoridades, sócios, diretores e conselheiros da
Sociedade Rural do Paraná, parceiros e expositores
prestigiaram o lançamento da ExpoLondrina 2018,
que este ano chega à 58ª edição, na noite de 23 de
fevereiro. Mais de 500 pessoas estavam presentes.
O lançamento reuniu muitas autoridades federais,
estaduais e municipais, que destacaram, em
seus discursos, a força do agronegócio brasileiro
e a importância da ExpoLondrina como vitrine
da produção agropecuária do país, difusão de
conhecimento e espaço para negócios e lazer.
Algumas situações, como o julgamento, no
Supremo Tribunal Federal, de questionamentos
sobre o novo Código Florestal também foram
lembrados pelo deputado federal Sérgio Souza,
presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e membro
da bancada ruralista e que fez seu discurso
representando os demais deputados federais
presentes – Alex Canziani, Luiz Carlos Hauly,
Rubens Bueno e Reinhold Stephanes Junior.
“Temos uma bancada paranaense unida e
precisamos continuar trabalhando unidos,
pois estão, a todo momento, tentando atacar o
agronegócio”, disse ele, acrescentando que os
deputados federais do Paraná estão sempre atentos
porque são também pautados pelas entidades
organizadas, como a Sociedade Rural do Paraná e
Sociedade Rural de Maringá.
Da esfera governamental, este ano o lançamento

da Exposição contou também com a presença
do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é de
Maringá. Ele destacou a boa situação financeira do
Estado do Paraná e elogiou a gestão da Exposição
de Londrina. “O sucesso desta exposição se deve à
competência na gestão, pois é isso que faz com que
os expositores queiram estar aqui”.
O governador Beto Richa também falou do orgulho
de ter um evento como a ExpoLondrina sendo
realizado há 58 anos no Paraná, mostrando a todo o
país a pujança do agronegócio do Estado. Destacou
ainda o empenho de seu governo para proporcionar
o desenvolvimento do setor, como o trabalho da
Adapar, os investimentos no Porto de Paranaguá,
e programas como o de Manejo de Água e
Conservação de Solo, entre outros investimentos
em infraestrutura.
O deputado estadual Tiago Amaral, de Londrina,
fez seu discurso em nome dos demais deputados
estaduais presentes – Carlos Roberto Massa
(Ratinho Jr), Devanil Reginaldo da Silva (Cobra
Repórter), Luiz Cláudio Romanelli, Pedro Lupion
e Márcio Nunes. “Estamos prestes a realizar um
grande evento e a Sociedade Rural do Paraná
noticia nossa região, e com boas notícias, como
nenhum outro evento”. Amaral lembrou os
investimentos feitos pela entidade em tecnologia,
com a criação da aceleradora Go Valley e incentivos
às startups; a participação da entidade em
assuntos de importância para o desenvolvimento
da economia local; “além de tudo que já faz pelo
agronegócio”.
Os prefeitos de Londrina e de Cambé (parte do
Parque Ney Braga fica neste município), Marcelo
Belinati e José do Carmo Garcia, respectivamente,
também estiveram presentes e fizeram uso da

palavra para enaltecer a realização da ExpoLondrina
e movimentação que provoca na região. “Temos
muitos parceiros porque a ExpoLondrina é
realizada com muita seriedade, competência e
comprometimento”, destacou Garcia. O prefeito
Belinati lembrou que o evento abre as portas para
visitas gratuitas de mais de 30 mil crianças das
escolas públicas e privadas, oportunidade para que
conheçam um pouco mais sobre esse importante
segmento da economia nacional.
O presidente da Sociedade Rural do Paraná,
Afranio Brandão, fez um agradecimento especial
a todos os envolvidos na realização da feira.
“Trabalhamos boa parte do ano para preparar uma
das maiores e melhores feiras agropecuárias de
nosso país. Fazemos isso com muito prazer, pois é
uma grande oportunidade que temos para mostrar
a todos a força de nossa agropecuária”, disse.
Brandão destacou o papel dos setores
governamentais no apoio às demandas levantadas
pelo agronegócio, lembrou da posição da SRP
em relação à discussão de mudança de status
do Paraná para área livre de febre aftosa sem
vacinação – a entidade defende que a mudança

seja em bloco – e criticou a forma como foi
conduzido o recente impasse sobre o embarque
de mais de 25 mil animais no Porto de Santos. “É
preciso que haja mais agilidade e cumprimento
das leis em vigor para evitar que casos como esse
volte a acontecer”. Ele também agradeceu o apoio
das autoridades e instituições paranaenses às
reivindicações do setor e a parceria com entidades
de classe de Londrina nas discussões que
envolvem o município.

AUTORIDADES PRESENTES
Também prestigiaram o evento de lançamento
da ExpoLondrina: a vice-governadora do Paraná,
Cida Borghetti; o secretário de Agricultura e
Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara; o
secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná,
José Richa Filho; o Secretário de Desenvolvimento
Urbano do Paraná, João Carlos Ortega; o prefeito
de Ibiporã, João Colonezi; o presidente da Câmara
Municipal de Londrina, Ailton Nantes; o presidente
da Câmara Municipal de Cambé, José Carlos
Camargo; vereadores de Londrina e região; e
secretários municipais de Londrina e região.

O governador Beto Richa e o presidente da SRP, Afranio Brandão

O vice-presidente da SRP, Antônio e Virgínia Sampaio

O ministro da saúde, Ricardo Barros, a vice-gov. Cida Borghetti, o pres. da SRP,
Afranio Brandão, M. Iraclésia de Araújo, e o pref. de Londrina Marcelo Belinati

Deputado Federal, Sergio Souza e Arnoldo Bulle
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Alex e Luisa Canziani

Alexandre e Luly Turquino

Celio e Maialu Heim

Christian Schneider e Nilso Paulo da Silva

Alvino Filho e Andressa Fernanda

Andre e Adriana Cunha

Claudio Tedeschi, Mounir Chaowichi e Sérgio Bahls

Wanderley e Nancy Batista da Silva

Andre Tosca e Gilza Moreira

Angelica Vasconselos e Luigi Carrer Filho

Afranio Brandão e Ratinho Junior

Dep. federal, Luiz Carlos Hauly e dep. estadual Cobra repórter

Bernardo de Araujo Jorge e Armando Boscardin

Bianca, Anna Beatriz, Ana e Adauto Quintanilha

Edson e Carla Dias, Angela e Luiz Fernando Cunha

Elizandro e Juliana Pellin

Brazilio e Susan de Araújo

Bruno e Laurilma Bonalumi, Márcia e Paulo Nolasco

Emerson Ferrari, Rafael de Giovani Netto e José Renato Faria

Felipe Prochet, Filipe Barros e Tiago Amaral
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Celina Trevisani e Sergio Luiz Carneiro

Cristano Teodoro e George Hiraiwa

Edicléia e Sebastião Ferreira

Nicolás Mejià e Florindo Dalberto

Sandra e Nivaldo Benvenho

Cristina e Reinhold Stephanes

Familia Kalinowiski

Inês e Afranio Brandão e Berenice Jordão

JB Faria, Rosinda e Martin Stremlow

Octavio Cesario Neto e Renato Cardoso Machado

Osmar e Kátia Ceolin Alves

Rafaela Parra, Jadir e Andreia de Miranda

João Penteado e Narciso Pissinati

José Do Carmo Garcia, Valter Orsi e Edson Campagnolo

Ricardo Neukirchner e Afranio Brandão

Roberta Meneghel Vilela e Luiz Meneghel Neto

Rodrigo Zacaria e Ricardo Rezende

Junior Santos Rosa e José Luiz Vicente da Silva

Luis Guilherme e Flávia Gimenez, Luiz Roberto Ferrari

Luiz Cláudio Romanelli, Abelardo e Pedro Lupion, Seila e
Durval Amaral

Samir e Christiano Cury

Rodrigo Kalinowiski, Ricardo Augusto Rezende, governador Beto
Richa, Valéria Nogueira e João Inocente Neto

Vladimir dos Santos e Cajal Junior

Mateus e Camila Bulle

Miriam e Luiz Roberto Neme

Moacir Sgarioni e Norberto Ortigara

Ten. Coronel Sandro Alberto Segovia, Major Ezequias
de Paula Natal, Tenente Silvio Barreto, Marcello Kantor e
Giselli e tenente-coronel José Luis Deina

Vinícius Marins , Raissa Boiko e Juliana Quasne

Edson Neme e Edvania Semprebom

José Henrique Cavicchioli, Silvana Kantor,
Denise e Ilson Romanelli
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RODEIO DA
EXPOLONDRINA 2018
REFERENDA MARCA PRÓPRIA
EM TRÊS DIAS DE
COMPETIÇÃO, 30 PEÕES
E 60 TOUROS DE RENOME
NACIONAL DISPUTARÃO O
PÓDIO E PARTICIPARÃO DE
DESAFIO

da exposição na realização de rodeios. O
evento tem parceria entre a Sociedade Rural do
Paraná (SRP), organizadora da ExpoLondrina,
e a Bolfer Eventos, empresa com 20 anos de
experiência na área e que já esteve a frente dos
rodeios da exposição entre 2001 e 2009.

O Rodeio da Exposição Agropecuária e
Industrial de Londrina está agendado para os
dias 13, 14 e 15 de abril, último final de semana
da exposição, na arena de Shows e Rodeio
João Milanez. A edição de 2018 vem com a
marca própria “Rodeio ExpoLondrina 2018”,
referendando os mais de 50 anos de tradição

O Rodeio 2018 terá um novo lay-out,
repaginado em cores, novos bretes, painel
de LED sobre o palco propiciando ao público
acompanhar cada detalhe do que acontece nos
oito segundos entre peão e montaria na arena.
Não faltará a tradicional abertura grandiosa,
com fogos de artifícios, entrada de bandeiras

Rodeio. Um show de detalhes nos oito segundos entre peão e montaria na arena

carregadas pelos peões e as imagens de santos.
Os organizadores ainda anunciam surpresas,
que encantarão e envolverão o público com o
evento.
O Rodeio ExpoLondrina 2018 trará 30
competidores, que se apresentarão duas vezes
cada, em classificatórias na sexta (13) e no
sábado (14), com início as 20h. A final, no
domingo (15), começa mais cedo, às 19h, e
decidirá o campeão do torneio. Um total de R$
49 mil reais será distribuído entre os primeiros
colocados. Demais competidores e as Cias
proprietárias dos touros participantes também
serão premiados.
Um dos grandes destaques do Rodeio
ExpoLondrina 2018 e que segundo os
organizadores está gerando expectativa entre
os participantes e vai empolgar o público, será
o Desafio com o touro “Vingador”, animal em
que até hoje nenhum competidor conseguiu
permanecer em seu lombo os oito segundos
regulamentares exigidos em um rodeio. O
Desafio com o “Vingador” será em prol do
Hospital do Câncer de Londrina (HCL).
A locução das três noites de rodeio ficará
a cargo do paulista Claudiney Mathias,
voz já conhecida nas arenas nacionais. Os
comentários serão de Thiago Arantes. Na voz
dos dois locutores o público saberá detalhes
técnicos da competição, dos peões, touros,
novidades e curiosidades.
“É um desafio e uma responsabilidade enorme,
mas ao mesmo tempo gratificante. Realizamos
uma grande parceria com a Sociedade Rural
do Paraná no passado e novamente fomos
os escolhidos para implantar as mudanças
que eles almejavam dentro da arena. Com
profissionalismo vamos nos empenhar ao
máximo para realizar um Rodeio a altura da
grandeza da ExpoLondrina.”, disse Alexandre
Bolfer, diretor da Bolfer Eventos.

COMPETIDORES
A seleção dos participantes foi feita entre os
membros da Associação de Campeões de
Rodeio (ACR), entidade criada em 2016 e
que reúne atualmente os principais e mais
premiados competidores do Brasil. Entre
os nomes confirmados está o recordista
de títulos nacionais em rodeios, Edevaldo
Ferreira, tetracampeão. Na arena da exposição
de Londrina já se sagrou campeão. Em 2017,
Edevaldo foi o competidor que mais títulos
conquistou. Outros destaques em competições
conhecidas pelo país, que participarão do Rodeio
ExpoLondrina 2018 são Magno Alves, Caic
Cássio e Ted Wade Flora.

TOUROS
Os touros também passaram pela mesma
rigorosa seleção que os competidores do
Rodeio. Foram selecionadas quatro companhias
de renome nacional, somando 60 animais dos
plantéis Cia. Tércio Miranda (Ponta Grossa-PR);
Cia. Califórnia (Taquaritinga-SP); Cia. Madrugada
(Itápolis-SP) e Cia. Scatolin (Indiaporã-SP). A
Cia. Tércio Miranda é um destaque nacional, com
um dos plantéis mais premiados em rodeios do
país, com mais de 90 títulos em 2017. Entre os
destaques estão os touros “Nortão”, considerado
um dos melhores de 2017 em pista e o invicto
“Vingador”.
“Os rodeios da Exposição de Londrina
são eventos consagrados de público e
conhecidos nacionalmente. Primamos pela
organização, segurança, qualidade e respeito
aos competidores e montarias. Este ano de
2018 estamos firmando a tradição da marca
própria nestes mais de 50 anos do Rodeio da
ExpoLondrina e também retomando a parceria
com a Bolfer Eventos. Tenho certeza que o
Rodeio ExpoLondrina 2018 será um sucesso”,
coloca o coordenador do rodeio da exposição e
conselheiro da SRP, Ilson Romanelli.
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“Ano passado, a Operação Carne Fraca e
delações dos dirigentes da JBS ocasionaram
queda forte nas cotações da arroba no Brasil
e por consequência no Paraná, causando
retração e apreensão no mercado bovino em
geral. Este ano, o cenário está diferente e
sinalizando para um aquecimento no mercado
de animais, em especial, o segmento de
bovinos”, comenta o diretor de Pecuária da
SRP, Ricardo Rezende.
Embora ainda de forma tímida, a economia
começa a dar sinais de alguma melhora,
lembra o diretor, e, portanto, “é uma boa hora

ANIMAIS EXPOSTOS
MOSTRAM A EXCELÊNCIA DA

PRODUÇÃO NACIONAL
Na ExpoLondrina, a presença de genética de
qualidade, a realização de leilões, intercâmbio
de informações para cria, recria, engorda e
confinamento dão uma mostra do patamar em
que se encontra a produção de carne nacional.
Além da bovinocultura, são destaques do
setor animal a ovinocultura, piscicultura e
equinocultura. O segmento de equinos realiza
leilões e julgamentos, mas também encanta o
público com a realização das provas equestres
e hipismo.

Em 2017, passaram pelo Parque Ney Braga
6.485 animais de 60 raças. Este ano, o número
deve ser superior, devido ao maior número de
leilões agendados.

LEILÕES – MOMENTO DE
BONS NEGÓCIOS
Para a ExpoLondrina 2018, estão programados
19 leilões, transformando os recintos do Parque
Ney Braga numa grande praça de negócios.
Serão realizados leilões de gado de corte, elite,
touros, ovino, gado leiteiro e equino.

para a reposição de animais tanto de engorda
quanto de cria”.

SHOPPING NELORE
Também será realizado durante a ExpoLondrina
o Shopping Nelore Abra, que comercializará
durante todo o período da feira, animais
registrados da raça Nelore, tanto matrizes
quanto reprodutores. Estes últimos são para
trabalharem na reprodução, tanto em rebanhos
PO como de produção de bezerros para corte.
O Shopping Nelore Abra também realizará um
leilão virtual, agendado para 13 de abril, 21h.

DATA / HORÁRIO

RAÇA

LEILÃO

RECINTO

05/04/18 - 19h30

GADO DE CORTE

10 MARCAS EXPO LONDRINA

JOSÉ GARCIA MOLINA

06/04/18 - 19h

GADO DE CORTE

LEILÃO DE ANIVERSÁRIO RBL - 20 ANOS (20º EDIÇÃO)

ABDELKARIM JANENE

07/04/18 - 13h

GADO DE CORTE

1º LEILÃO DE CORTE EXPOLONDRINA
REALIZAÇÃO CONECT LEILÃO E MS LEILÕES

ABDELKARIM JANENE

09/04/18 - 19h

GADO DE CORTE

LEILÃO TRÊS ESTRELAS - 2º EDIÇÃO

JOSÉ GARCIA MOLINA

10/04/18 - 19h

TOUROS

2º LEILÃO TOUROS GENÉTICA PARANÁ - CONECT LEILÕES

JOSE GARCIA MOLINA

11/04/18 - 19h

GADO DE CORTE

LEILÃO PRIMOR - 7º EDIÇÃO

JOSÉ GARCIA MOLINA

12/04/18 - 19h

OVINOS

LEILÃO OVINOS - DOM MIGUEL

HORACIO SABINO COIMBRA

12/04/18 - 19h

ANGUS

LEILÃO CONEXÃO ANGUS / REPRODUTORES E
CRUZAMENTO - 11º EDIÇÃO

ABDELKARIM JANENE

12/04/18 - 21h

NELORE

LEILÃO MATRIZES SANTA NICE

LEILÃO VIRTUAL

13/04/18 - 19h

OVINOS

LEILÃO OVINOS: LEILÃO CORDEIRO MEDALHA

HORACIO SABINO COIMBRA

13/04/18 - 14h

GIR / GIROLANDO /
HOLÂNDES

LEILÃO GIR/GIROLANDO E HOLANDÊS - 18º EDIÇÃO

JOSE GARCIA MOLINA

13/04/18 - 19h

CAVALO CRIOULO

LEILÃO CRIOULO NORTE DA RAÇA - 3ºEDIÇÃO

ABDELKARIM JANENE

13/04/18 - 21h

NELORE

LEILÃO MOSTRA ABRA

ANEL: LEILÃO VIRTUAL

14/04/18 - 13h

NELORE

LEILÃO LONDRINA FEST

JOSÉ GARCIA MOLINA

14/04/18 - 15h

OVINOS

LEILÃO JÓIAS DO NORDESTE

ABDELKARIM JANENE

14/04/18 - 13h

CAVALO

LEILÃO RODA VIVA

HORACIO SABINO COIMBRA

15/04/18 - 13h

NELORE

LEILÃO SUPER MOCHO FÊMEAS

JOSÉ GARCIA MOLINA

15/04/18 - 13h

GADO DE CORTE

LEILÃO NELORE CRUZA - 17º EDIÇÃO

ABDELKARIM JANENE
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VITRINE DA CARNE,
SUCESSO GARANTIDO
Este ano, os visitantes da ExpoLondrina vão
poder conferir, mais uma vez, as preciosas
informações e dicas que o consultor em
cortes de carne Marcelo Bolinha, trará,
diretamente de Porto Alegre, para os visitantes
da ExpoLondrina 2018. Está confirmada a
realização da segunda edição da Vitrine da
Carne, no primeiro final de semana da expô –
dias 7 e 8 de abril.
Ano passado, as aulas dadas por Bolinha
sobre cortes e manuseio de carne, além de

cuidados e informações sobre qualidade do
produto, chamou a atenção dos visitantes.
Num ambiente especialmente preparado, com
arquibancada e boa visibilidade para que todos
acompanhassem de perto o trabalho, Bolinha
fez a desossa de carcaças e explicou cada um
dos cortes e como reconhecê-los na hora da
compra. Com vasta experiência, adquirida ao
longo de cerca de 30 anos de trabalho, Bolinha
também desmistifica alguns “preconceitos” dos
consumidores com cortes dianteiros, que ele
diz serem saborosos e terem bons preços.
O expert Bolinha mostra como aproveitar melhor cada corte
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revertida para as premiações e para o Hospital do
Câncer de Londrina (HCL). No ano passado, HCL
recebeu R$ 80 mil. Toda a equipe da prova de
laço – perto de 40 pessoas - é voluntária.
O segundo turno da ExpoLondrina 2018 traz a
Morfologia do Cavalo Crioulo, na pista Roberto
Requião. No dia 13 de abril, o Núcleo realiza
o Leilão Crioulo Norte da Raça, no recinto
Abdelkarin Janene. A 4ª edição do Leilão “Roda
Viva” de Asininos, Muares e Equinos será no dia
14 de abril, no Horácio Sabino Coimbra.

Todo o encanto
do hipismo

EQUINOS

SHOWS E COMPETIÇÕES
VÃO MOVIMENTAR AS PISTAS
EQUESTRES DO PARQUE
Os cavalos mantêm a posição de uma das
grandes atrações da ExpoLondrina. Na edição de
2018 julgamentos, leilões, provas de laço, provas
de tambor, concurso de saltos e shows são
algumas das atrações que devem levar ao Parque
de Exposições Ney Braga perto de mil animais.
No primeiro turno da exposição, a Morfologia do
Cavalo Mangalarga está agendada para os dias 7
e 8 de abril, na pista Roberto Requião. Ainda na
agenda, a Morfologia do Cavalo Campolina nos
dias 6 e 7 de abril.

A III Prova do Hospital do Câncer de Londrina,
prova de Laço em Dupla, será realizada nos dias
7 e 8 de abril, com início às 8h, na pista equestre
Familia Romanelli e podem participar homens
e mulheres, nas categorias iniciantes e nos
handicaps 4,6 e 8, com seus cavalos Quarto de
Milha.
A premiação da prova vai até o 7º lugar e o
primeiro prêmio ganha um Trailer de transporte
de cavalo e dinheiro. Devem se inscrever cerca
de 400 participantes. A renda das inscrições será

A grande novidade deste ano será a Prova do
Circuito Nacional de Rodeio Três Tambores
feminino, abrindo os três dias do Rodeio
ExpoLondrina. Também será realizada
a tradicional prova da Mala de Loucos,
antecedendo o Rodeio, que acontece na arena de
Shows e Rodeio João Milanez.
Já a prova de Três Tambores da ExpoLondrina
será no sábado, 14, na pista Família
Romanelli. E no último final de semana da
feira acontece também o Hipismo - tradicional
Concurso de Saltos ExpoLondrina 2018, na
Pista Roberto Requião.

Prova dos Três Tambores, mais uma atração das boas

SHOW DE CAVALOS
LUSITANOS
Os cavalos Lusitanos do Centro Paranaense de
Arte Equestre, de Curitiba, fazem um show, nos
dias 6, 7 e 8 de abril, na Pista Central do Parque
Ney Braga. Com duração de 40 minutos a uma
hora. Segundo o instrutor Evandro Sizerio,
são demonstrados sete movimentos, entre
eles “Passeio com as Damas”, Carrossel, que
evidenciam o estilo e conformação da raça.
Raça de Cavalo Crioulo estará presente
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OVINOCAPRINOCULTURA

SETOR TERÁ DUAS EXPOSIÇÕES
NACIONAIS DE RAÇAS
PROGRAMAÇÃO
DIVERSIFICADA APRESENTA
PELA 1ª VEZ SHOPPING DE
NEGÓCIOS
Na edição de 2018 da ExpoLondrina, a
ovinocaprinocultura se consolida com
mais de 1100 animais de várias raças
distribuídas em seis barracões no Parque de
Exposições Ney Braga. Segundo o diretor de
Ovinocaprinocultura da Sociedade Rural do
Paraná, Luiz Fernando Cunha Filho, é a maior
exposição do setor na história da SRP até o
momento, com a participação de produtores do
Paraná e de seis estados.

Pela 1ª vez a ExpoLondrina sediará entre 10 e
14 de abril, a Exposição Nacional das Raças
Dorper e White Dorper, com a participação
de 700 animais, na pista Osmar Dias, onde
será montada estrutura diferenciada para o
julgamento. A exposição nacional terá como
juiz o renomado Sul Africano e criador Ernest
Connan, pela 1ª vez no Brasil. Dorper e White
Dorper são as raças de carne do momento
e no pavilhão onde estarão abrigadas serão
montados estandes de centrais de inseminação
e alimentação animal.
Outra exposição nacional será a da raça Ile
de France e são esperados de 150 a 200
Raças Dorper e White Dorper realizam Exposição Nacional na Expo 2018

exemplares. “A Ile de France é uma raça que
vem crescendo muito, tem uma das melhores
qualidades de lã entre as raças de carne. A
exposição de Londrina é o segundo evento
mais importante para a raça depois da expo
de Esteio (RS)”, comenta Luiz Fernando. Ele
diz que a Ile de France é uma das preferidas
das cooperativas do Paraná, com presenças
confirmadas da CooperAliança e Castrolanda.
Junto com a Texel, a Ile de France tem bom
rendimento de carcaça e boa prolificidade
(fecundidade) sendo comum gêmeos e até
quadrigêmeos na raça.
Entre as raças que participarão da exposição
e que conta com etapa de ranqueamento
nacional está a Santa Inês, que volta às pistas
da ExpoLondrina com a participação de 120
animais e jurados nordestinos. Também já
confirmaram participação na ExpoLondrina
2018 as raças ovinas: Texel, Suffolk, Pool
Dorset, raça de ovinos naturalmente colorida,
representando as raças de lã, a Crioula de
quatro chifres e raça leiteira Lacaune. Das
raças caprinas estarão presentes a Boer,
Anglo Nubiano (carne) e Saanen (leite). A
ExpoLondrina é uma das mais fortes exposições
de caprinos depois do nordeste brasileiro.
Durante a ExpoLondrina será realizado o
Shopping Rural em Ovinocultura da Raça Texel.
O shopping será uma forma de comercialização
diferenciada, novidade na exposição para a
ovinocultura, com animais identificados, árvore
genealógica, grau de sangue, manejo, preços
fixados (tabela definida pelos criadores), além
das condições de pagamento. Os ovinos Texel
expostos no Shopping Rural em Ovinocultura
serão animais comerciais e de elite (pai de
cabanha) e os promotores são sócios da
SRP, da Texel RBP e Cabanha HP da GM e
convidados.

Ile de France: a raça vem com 150 a 200 exemplares

EVENTOS E LEILÕES
Dos eventos realizados dentro da programação
da área estão o “6º Ciclo de Palestras em
Ovinocaprinocultura Moderna”, no dia 10 de
abril, com minicursos sobre ovinos e caprinos,
com a expectativa de 250 inscritos. Também
a participação na segunda edição da Vitrine
da Carne, com cortes especiais de cordeiros,
realizadas por mestre Bolinha, em quatro
carcaças. Diversão certa para o público, será o
show de pastoreio, na pista central do Parque,
que mostrará a habilidade de pastoreio de
ovinos com cães adestrados.
A gastronomia também faz parte das atrações
entre os ovinos e caprinos na ExpoLondrina
2018. Os visitantes poderão degustar e adquirir
queijos, iogurtes e leite de ovelhas Lacaune, na
Casa do Ovinocaprinocultor, onde também terá a
venda de espetinhos de cordeiro.
Três leilões de ovinos serão realizados. No dia
12 de abril, o “Ovinos Dom Miguel”, no dia 13,
o “Leilão Cordeiro Medalha” e no dia 14, “Jóias
do Nordeste”. Toda a programação do setor de
ovinos e caprinos da ExpoLondrina 2018 será
monitorada por facebook próprio em tempo real.
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e instituições de ensino e pesquisa –
Universidade Estadual de Londrina, Unifil,
Unopar, Embrapa, Seab/Emater, Iapar, entre
outros.
O diretor de atividades agroindustriais e
um dos responsáveis pela elaboração da
agenda técnica, Luigi Carrer Filho, destaca a
importância destas parcerias para a realização
de eventos de qualidade e que atendam às
necessidades do público da ExpoLondrina,
tanto que alguns eventos já estão na quinta ou
sexta edição.
“A nossa responsabilidade com a agenda
técnica da ExpoLondrina é grande. A cada ano
os eventos vêm melhorando e superando a
edição anterior. Esta evolução de qualidade
gera expectativa no público e desperta
interesse tanto no meio rural, quanto no
acadêmico. Desde outubro, pessoas estão nos

Em 11 dias, dezenas de eventos acontecem pelo Parque

PROGRAMAÇÃO
TÉCNICA DE
QUALIDADE
SÃO INÚMERAS PALESTRAS, SEMINÁRIOS,
ENCONTROS E TROCA DE INFORMAÇÕES
A Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina já é um marco no
calendário nacional do agronegócio e tem na parte técnica um de seus
destaques, trazendo atualizações, informações e todas as novidades do
segmento para expositores, criadores e público em geral. São dezenas
de palestras, cursos, debates e oficinas realizadas em parceria entre
a Sociedade Rural do Paraná, entidade organizadora da Exposição,

contatando para saber sobre a grade técnica”,
conta Carrer Filho.
Já estão confirmadas as realizações do VI
Ciclo de Ovinocultura Moderna, VI Simpósio
Eficiência em Produção e Reprodução
Animal, II Simpósio de Produção Animal, 4º
Simpósio de Bem-Estar na Fazenda, Seminário
e Workshop de Turismo, II Simpósio de
Equideocultura, lançamento do livro sobre
Plantio Direto, além do III Hackathon Smart
Agro.
“Nossa perspectiva é superar os números
da edição do ano passado, quando foram
realizados mais de 57 eventos técnicos,
reunindo cerca de 12 mil participantes”,
comenta Carrer Filho.
Fique de olho no site da ExpoLondrina e saiba
mais (www.expolondrina.com.br).
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IMPORTANTES LÍDERES
ESTARÃO PRESENTES NO

FÓRUM DO
AGRONEGÓCIO

Com o tema “O Protagonismo do Agro
Brasileiro no Mundo”, o Fórum do Agronegócio,
que será realizado dentro da programação
da 58ª Exposição Agropecuária e Industrial
de Londrina, já conta com a confirmação da
presença de representantes de importantes
entidades do setor. O Fórum acontece no dia 9
de abril, 12h30, numa realização da Sociedade
Rural do Paraná e da MMarchiori.
Após a cerimônia de abertura, será realizada a
conferência “O Brasil protagonista de uma nova
História no Agro Mundial”, com o presidente

Após um breve intervalo, será realizado o
painel “Inovação no Agro e na Agroindústria
Brasileira: as demandas mundiais e os
desafios na produção sustentável de
alimentos”. Para debater este tema, estão
confirmadas as presenças da presidente
do Instituto Brasileiro para a Inovação e
Sustentabilidade do Agronegócio (IBISA),
Mônika Bergamaschi; o presidente da
Associação Brasileira de Logística e Transporte
de Cargas (ABCT), Pedro Lopes; o presidente
da Sociedade Rural Brasileira, Marcelo Vieira;
o presidente da Abramilho, Alysson Paolinelli,
o presidente da Aprosoja, Marcos da Rosa; o
presidente da Abiec (Associação Brasileira das
Indústrias Exportadoras de Carne), Antonio
Jorge Camardelli; Luiz Lourenço, Presidente
Conselho Administração da Cocamar; e o
presidente da John Deere, Paulo Herrmann.
O Fórum conta com a presença dos seguintes
moderadores, jornalistas de veículos de
comunicação: Ana Della Pria, da TV Globo;
Fernando Lopes, do Valor Econômico, e Tobias
Ferraz, do Canal Terra Viva.

Afranio Brandão na abertura do Fórum de 2017

UM DOS PRINCIPAIS
EVENTOS DA AGENDA SERÁ
REALIZADO DIA 9 DE ABRIL

Roberto Ricken; e o diretor da ESALQ-USP,
Luiz Nussio.

da Apex-Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe
Gomes de Matos.
Em seguida, será realizado o debate
“O agronegócio na nova sociedade:
implicações e perspectivas para o Brasil”,
com as presenças já confirmadas de Roberto
Rodrigues, ex-ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e especialista em
economia agrícola e cooperativismo, que fará a
exposição do tema. Como debatedores, estão
confirmados a senadora Ana Amélia Lemos,
o representante da FAO Brasil, Alan Bojanic;
o presidente da Embrapa, Maurício Antônio
Lopes; o presidente da Associação Brasileira
do Agronegócio (ABAG), Luiz Carlos Correa
Carvalho; o presidente do Sistema Ocepar, José

Como já característico do Fórum realizado em
Londrina, os assuntos propostos são debatidos
com todos os atores da cadeia produtiva,
ampliando conhecimentos em função dos
diferentes olhares, problemas e soluções que

cada um propõe e vem praticando. “Será um
importante momento de nossa programação,
pois teremos a oportunidade de entender
melhor as necessidades e soluções dadas
por cada segmento que compõem a cadeia
do agronegócio, o mais importante setor da
economia brasileira”, comenta o presidente da
Sociedade Rural do Paraná, Afranio Brandão.
Lideranças de expressão no agronegócio
participam do evento, que vem assumindo pelo
terceiro ano, protagonismo nacional. Marlene
Marchiori, diretora da MMarchiori, ressalta que
os temas foram cuidadosamente elaborados,
direcionando os debates para uma análise e
discussões das principais questões que afetam
o Agro em termos de projeção internacional,
compreendendo que a construção da Marca
Brasil torna-se fundamental para consolidar
relacionamentos de confiança, os quais se
fazem ao longo de uma trajetória. Como
característica preponderante, reúne associações
que incentivam o desenvolvimento do Agro
no mundo, tendo como parceiros, desde a
primeira edição, ABAG, ESALQ-USP, Embrapa,
IBÁ (Industria Brasileira de Arvores), ABCZ,
UEL, Sistema Ocepar, SRB, assim como os
apoiadores o Governo do Estado do Paraná,
EMATER/SEAB e IAPAR.
A ExpoLondrina 2018 acontece de 5 a 15 de
abril, no Parque de Exposições Ney Braga, em
Londrina (Norte do Paraná).
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De acordo com o gerente regional da Emater,
Sérgio Carneiro, a seleção de atividades
apresentadas leva em consideração o propósito
de incrementar melhorias na renda, na geração
de empregos, no ambiente e na qualidade de
vida no campo. Ele ressalta que será dada
atenção especial às atividades agropecuárias
que mais contribuem na economia regional e na
composição da renda dos agricultores no Norte
do Paraná.

Na Fazendinha,
um passeio pelas
atividades rurais

VIA RURAL-FAZENDINHA
ESPERA ATRAIR

200 MIL VISITANTES
O TEMA DE 2018
SERÁ “AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL,
TRANSFORMAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO E
CULTURA”
Por mais um ano, a Via Rural/Fazendinha projeto do Governo do Estado, via Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento e Instituto
Emater, em parceria com a Sociedade Rural
do Paraná-, promete ser uma das grandes
atrações da ExpoLondrina. A expectativa é atrair
cerca de 200 mil visitantes. O tema deste ano
será “Agricultura Sustentável, Transformação,
Comercialização e Cultura”, com foco no
compromisso com resultados.
A Via Rural é um conjunto de métodos de

extensão, criado em 1995, com o objetivo
de difundir tecnologias para o campo sob a
perspectiva do desenvolvimento rural sustentável.
O projeto desdobra-se em Via Rural Fazendinha,
com unidades didáticas que reproduzem a
atividade no campo, e a Via Rural Eventos,
com uma ampla programação de encontros,
seminários e oficinas técnicas direcionadas aos
produtores rurais, e atividades de integração com
o público em geral.

Ocupando uma área de 11 mil metros quadrados,
a Via Rural/Fazendinha extrapola o contato
com os produtores e acaba envolvendo público
grandioso devido às várias atividades interativas,
especialmente com as crianças que se divertem e
se informam sobre a vida no campo.
Entre os atrativos programados para o público
em geral estão:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arborismo, Tirolesa e Slack line;
Brinquedos de época;
Parede de escalada;
Apresentações culturais;
Curiosidades e objetos antigos (museu);
Feira de artesanato rural;
Café gourmet;
Casa de chás, plantas medicinais e alimentos
alternativos;
• Degustação de bebidas e pratos típicos rurais;
• Mercearia Rural: produtos agroindustrializados,
gêneros alimentícios e produtos diversos.

Atrativos técnicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encontros, seminários, oficinas;
Formigas cortadeiras;
Apicultura;
Seda: o fio que transforma;
Ervas medicinais;
Turismo rural;
Aquicultura;
Produção de grãos com baixo impacto
ambiental;
Produção de Café de Qualidade;
Produção de hortaliças;
Fruticultura;
Avicultura de corte;
Vitrine do leite;
Maquete da Energia Solar;
Agroindústria;
Comercialização;
Produção de palmáceas e plantas alternativas;
Cultivo de cogumelos;
Proteção de fontes e saneamento rural;
Trilha ecológica: educação ambiental;

A coordenação e realização do projeto é do
Instituto Paranaense de Assistência Técnica
e Extensão Rural – Emater, com os parceiros
realizadores: Iapar, Sema, IAP, Águas Paraná,
Banco do Brasil, Sicredi, Unopar, UEL, Sanepar,
Embrapa Soja, Faep, Fetaep, AEA-Londrina,
entre outros.

Este ano, para as atividades voltadas aos
produtores estão sendo esperadas 200 excursões
municipais de integrantes da agricultura familiar,
com público previsto de 5 mil participantes nas
programações técnicas. Também serão realizadas
cerca de 40 oficinas temáticas, com participação
prevista de 3.000 pessoas.
Crianças se divertem
com as interações
propostas
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CINCO DIAS DE EXPO NO CAMPO
saídas diárias, às 8h30 da manhã, do Parque
Ney Braga.

Expo no Campo visita propriedades inovadoras na região

VISITAS A PROPRIEDADES E
INDÚSTRIAS MOVIMENTAM O
EVENTO
Pelo segundo ano consecutivo a Expo no
Campo funcionará no Pavilhão Smart Agro. A
2ª edição, sucesso em 2017, oferecerá visitas
técnicas a espaços inovadores em tecnologia
e traz cinco dias de eventos, um a mais que
no ano passado. Será de 9 a 14 de abril, com

As inscrições para a Expo no Campo podem
ser feitas pelo site da ExpoLondrina
(www.expolondrina.com.br), no valor de
R$ 30,00. É dirigida a agricultores, pecuaristas,
cooperados, empresários, profissionais,
técnicos e estudantes da área, participantes
do 3º Hackathon e também aos visitantes
internacionais e curiosos em geral. O
transporte será realizado pela Viação Garcia e
antes do embarque os participantes receberão
um café da manhã com produtos da Feira de
Sabores.
Na edição de 2018, os locais visitados serão:
• Fábrica de Café Itamaraty Indústria e
Comércio S/A e uma fazenda de café;
• Fazenda Aquabel (peixes) e Fazenda
Deleite (leite);
• Hospital Veterinário da Unifil e pesquisas em
agricultura na universidade;
• Indústria Klabin Papel e Celulose (Telêmaco);
• Estufa Tecnológica e produção de Feno.

O TURISMO NA EXPOLONDRINA
A Estação do Turismo na ExpoLondrina
2018 inova em sua 2ª edição, com uma área
exclusiva no Pavilhão Internacional e atividades
diversas acontecendo no Parque de Exposições,
reunindo profissionais do Brasil e de outros
países.
O objetivo é divulgar destinos e produtos
turísticos, além de discutir as tendências
do mercado, os rumos da atividade,

intercambiando conhecimentos e gerando
oportunidades de negócios.
Na programação estão Seminário do Turismo
(13/04), workshops, Rodada de Negócios do
Agro (11/4), um Road Show Norte do Paraná com
destinos e produtos turísticos em um raio de até
150 km de Londrina; uma Jornada, Jogos Rurais,
2ª Rodada de Negócios das Mulheres Empresárias
(10/4), além da própria Expo no Campo.

3º HACKATHON
E 2º PAVILHÃO
SMART AGRO SE
CONSOLIDAM NA

EXPO
LONDRINA
INSCRIÇÕES PARA O
HACKATHON TERMINAM
EM 7 DE ABRIL
O 3º Hackathon da ExpoLondrina está agendado
para último final de semana da exposição, dias
13,14 e 15 de abril e vai ser realizado no Pavilhão
Smart Agro, um pavilhão totalmente voltado para
a tecnologia e inovação, que se consolida em sua
2ª edição na ExpoLondrina 2018.
As inscrições para o 3º Hackathon Smart Agro
terminam no dia 7 de abril, uma semana antes do
evento e podem ser feitas pelo site da exposição
(www.expolondrina.com.br/hackathon). No site
se encontra todo o regulamento e informações
para a participação no desafio. A organização do
evento manterá as 60 vagas, trabalhando com
cerca de 12 projetos.
3º Hackathon. O desafio do agro

Segundo Lucas Ferreira, do Sebrae e um dos
coordenadores, este ano a ideia é envolver em
todo o processo do Hackathon grandes empresas
e cooperativas do agro, que já estão sendo
contatadas e selecionadas pelos organizadores.
“Estas empresas participarão desde o
levantamento das demandas, podendo
acompanhar com mentoria durante o
Hackathon, fazendo parte da banca dos projetos
e principalmente dando condições que estas
startups avancem com seus modelos de
negócios, após o desafio”, explica Ferreira.
A maratona que reúne programadores, designers,
empreendedores e outros profissionais, tem
o objetivo de desenvolver, em tempo recorde,
soluções inéditas e criativas na aplicação de
tecnologias com foco nos desafios e gargalos do
agronegócio.
Este ano, algumas startups que participaram do
Hackathon 2017 e que foram selecionadas para
a Go SRP Agritech, aceleradora da Sociedade
Rural, participarão do 2º Pavilhão Smart Agro,
apresentando seus produtos e consolidando o
Programa SRP VALLEY focado em tecnologia e
projetos para o agronegócio.
A realização e organização do Hackathon Smart
Agro é da Sociedade Rural do Paraná (SRP),
Senai e Sebrae, com apoio da APL de TIC da
região, Intuel/Aintec, Cintec e Sinfor.
Pavilhão Smart Agro se consolida em 2018
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BOAS VINDAS
SEGURANÇA PARA VISITANTES
ESTÁ GARANTIDA
OS DETALHES FORAM
PLANEJADOS PARA
DAR MAIS CONFORTO
A TODOS

e principalmente nos shows. O policiamento
será feito também pelas policias Civil, Militar,
Montada e contará com a participação do
Choque, da Roni e Cavalaria.

Todo ano, a diretoria da Sociedade Rural do
Paraná (SRP) projeta com antecedência todo
o esquema de segurança da ExpoLondrina,
que passa pelo tráfego nas rodovias
que circundam o Parque de Exposições,
policiamento externo e interno, incêndio,
acidentes e área de saúde.

A Exposição 2018 terá ainda uma delegacia da
Policia Civil no Parque, Corpo de Bombeiros,
com uma brigada fazendo acompanhamento
no Parque de Diversões, Juizado de Menores,
um Posto Médico controlado pela equipe do
Hospital do Coração e ambulâncias.

Para a ExpoLondrina 2018 não foi diferente.
Segundo o coordenador de segurança da
exposição, diretor de suinocultura da SRP,
José Luiz Vicente da Silva, diversas reuniões
foram realizadas com entidades e instituições
locais e regionais ligadas ao setor até deixar
pronta toda a estrutura.
Foi montado um esquema diferenciado para
os dias da exposição para o tráfego local e
regional com a Policia Rodoviária Federal
(PRF), Policia Militar (PM) e nos bairros que
circundam o Parque com a CMTU (Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização).
No “Ney Braga” uma Central de Segurança
com câmeras fará o controle interno, além
de um grupo contratado pela SRP, de 450
homens espalhados em módulos (postos
fixos) e circulando pelo Parque, nos eventos

ASFALTO REVITALIZADO
Este ano, a Diretoria de Manutenção e Obras
concluiu, para a ExpoLondrina, a segunda
etapa da revitalização do recapeamento.
“Estamos trabalhando para dar mais conforto e
segurança a nossos visitantes e expositores”,

comenta o diretor da pasta, o engenheiro
Adauto Quintanilha. Só no final de 2017
foram realizados 1.588 metros quadrados de
recapeamento e 12 toneladas de CBUQ em
tapa-buracos.

“O londrinense pode vir com tranquilidade
participar desta grande festa que é a Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, que
estamos preparados para recebê-los com toda
a segurança”, reforça o coordenador da área,
José Luiz Vicente da Silva.

MAIS CONFORTO AOS
VISITANTES
O visitante da ExpoLondrina que chegar ao
Parque pelo estacionamento 4, via Rodovia
PR-445, terá uma bela surpresa. A portaria
foi ampliada e o caminho até ela foi todo
repaginado, ficou mais curto, passando
por uma área bastante arborizada e fácil de
caminhar. A melhoria foi realizada para dar
mais comodidade aos visitantes, segundo
informa o diretor José Luiz Vicente da Silva,
que acompanhou toda a obra.

ANÚNCIO
SBR
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O equipamento é de fabricação italiana, com
alta tecnologia e com capacidade para 102
pessoas. Ao contrário das cadeiras com
proteção das rodas gigantes tradicionais,
esta tem cabines fechadas, proporcionando
ainda mais segurança aos usuários. Uma das
cabines é destinada a uso de cadeirantes,
que poderão usufruir da novidade com total
segurança, de acordo com Moreira.

multicolorido e formando desenhos variados.

Á noite, a roda gigante proporciona um
show à parte com sua iluminação de LED

uma das empresas mais importantes do ramo

Moreira adianta que todos os brinquedos
que sempre fazem sucesso na ExpoLondrina
estarão de volta, mas como já se tornou
tradição, “o Ita Park sempre traz uma
novidade para o público de Londrina.” O Ita
Park é responsável pelo parque de diversão
da ExpoLondrina desde 1997 e é considerado
no Brasil.

PEQUENOS ANIMAIS
Este ano, a Feira dos Pequenos Animais será
mais um grande atrativo da ExpoLondrina,
reunindo num espaço de cerca de 360
metros quadrados em torno de mil animais.
Expectativa com a
nova roda-gigante

MUITA DIVERSÃO
PÚBLICO TERÁ RODA
GIGANTE COM 27 METROS

COM ESTA ALTURA, VISITANTE PODERÁ TER
UMA NOVA VISÃO DO PARQUE
Uma das principais atrações que o Ita Park trará para a ExpoLondrina
2018 vai proporcionar aos visitantes uma contemplação privilegiada
do Parque Ney Braga e será possível desfrutar por toda a família e
amigos juntos.
O brinquedo é uma roda gigante com 27 metros de altura, uma das
mais altas que percorrem hoje eventos no Brasil. As tradicionais têm
16 ou 17 metros, segundo o sócio-proprietário do Ita Park, Ilson
Alves Moreira.

Sob a coordenação da Diretoria Jovem da
SRP reunirá, segundo a diretora Valéria
Melo Nogueira, várias espécies, como
pássaros, cães e roedores. Os visitantes
poderão se encantar com os pequenos
animais durante toda a ExpoLondrina, no
Pavilhão Dalton Paranaguá.

Pequenos animais, um encanto para toda a família
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Feira de Sabores,
o lugar das
gostosuras

FEIRA DE SABORES TERÁ MAIS DE 70 EXPOSITORES
A realização da Feira de Sabores está
confirmadíssima. Segundo o organizador
Rodrigo Aurélio Vegner, estarão presentes
cerca de 70 produtores dos estados do Paraná,
Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.
“Teremos uma grande variedade e, com certeza,

muitas novidades”, adianta Vegner. Na Feira de
Sabores são comercializados produtos feitos
por agricultores familiares e incluem geleias,
embutidos, doces e salgados variados, sucos
e polpas de frutas, e muito mais. O pavilhão é
sempre um espaço bem disputado.

EXPOCULTURA APRESENTA
ARTISTAS DE LONDRINA E REGIÃO
A ExpoCultura volta este ano como uma das
atrações da 58ª ExpoLondrina. A edição de 2018
manterá o formato do ano passado, que inovou
com uma tenda onde os artistas participantes
fizeram “arte ao vivo”, produzindo suas obras
diante do público da exposição.
O espaço será montado na Pracinha do busto
de Celso Garcia Cid e durante os 11 dias da
Expô, os artistas trabalharão o tema de 2018,
“Paixão em Pensar a Frente. O Agro nos Move”.
Segundo a coordenadora da ExpoCultura, a
diretora de Relações Internacionais da SRP,

Luly Barbero Turquino, participarão artistas de
Londrina e região e os visitantes da exposição
conhecerão diversas técnicas de arte em
desenhos, kirigami, pintura a óleo, acrílica,
entre outros. O espaço terá música ao vivo,
apresentação de teatro e também lançamento
de livros.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PRESENTES
A ExpoLondrina contará com a participação das
seguintes instituições financeiras: Banco do
Brasil, BRDE, Santander, Sicoob e Sicredi.
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Os jurados avaliaram quesitos como beleza,
simpatia e desenvoltura. Fizeram parte do júri,
que escolheu entre 20 inscritas na categoria Mini;
15 na Infantil e 18 na Juvenil, o apresentador
Gustavo Godoi, o fotógrafo, Maurício Antônio, as
empresárias Rafaela Ribeiro e Márcia Majowski, a
dupla de cantores Manu e Gabriel e a publicitária
Carla Rosafa. As candidatas tiveram aulas de
postura, passarela e etiqueta com a professora,
ex-modelo e manequim, Edimara Alves.
As eleitas de cada categoria ganharam vários
brindes, entre eles visitar o camarim de um artista
de sua escolha, que se apresentará na grade
de shows da ExpoLondrina 2018. Ganharam
também uma viagem com tudo pago para São
Paulo, com acompanhante.

O presidente da SRP, Afranio Brandão com as rainhas, princesas e misses simpatia da ExpoLondrina 2018

TRÊS RAINHAS,

TRÊS PRINCESAS E TRÊS SIMPATIAS
ELEITAS AS
REPRESENTANTES DA
EXPOLONDRINA NA
COMUNIDADE LONDRINENSE
Entre cinquenta e três candidatas, nove jovens
foram escolhidas como rainhas, princesas e
misses simpatia da ExpoLondrina 2018, em três
categorias: Mini, Infantil e Juvenil, por um corpo
de sete jurados. O ambiente foi de festa, com
muitos aplausos e torcidas organizadas, além de
sorteios de brindes para o público presente.
O Concurso Rainhas Mirins da 58ª Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina foi no
sábado, 10 de março, no Recinto José Garcia

Molina no Parque de Exposições Ney Braga e
reuniu familiares, diretores da SRP, autoridades,
apoiadores do evento, convidados e imprensa.
Na categoria Mini (de 5 a 8 anos) foram eleitas:
Giovana Moraes Pawel Rossiter Ribeiro, como
rainha; Yara Liz Palacio Marconi Torres, como
princesa e Rafaela Capelassi Furlan, como
simpatia. Na categoria Infantil (de 9 a 11 anos),
levou o título de rainha, Maria Clara Azevedo
Semcovici; de princesa Maria Eduarda Corbetta
e Larissa Cavallari Vechiatto de simpatia. Já na
categoria Juvenil (12 a 15 anos), a rainha eleita
foi Eduarda Rafaela Fontana; Gabriele Moraes
Czeslikoski, como princesa; e Leticia Heloisa dos
Santos, simpatia.

Entre os prêmios estão ainda credencias para
o Parque, ingressos para os shows, curso de
modelo, de ballet, book fotográfico, dia de
princesa, produtos de beleza, joias e outros.
Todas as participantes receberam prêmios.
Depois do desfile e premiações, quem esteve no
Recinto Garcia Molina e aguardava o resultado
do concurso foi brindado com os shows da dupla
Manu e Gabriel e de Catarina Estralioto.
A cerimonialista e produtora Ortencia Melo,
parceira da SRP na organização do concurso,
disse que a comunidade londrinense comprou
a ideia e vem se envolvendo no concurso cada
vez mais. “No primeiro ano tivemos 45 inscritas,
no segundo ano, 49 e este ano chegamos a 53
inscritas”, conta Ortência.
E uma curiosidade desta participação da
comunidade é que a rainha Infantil eleita este
ano, Maria Clara Azevedo Semcovici, em 2016,
no primeiro ano do concurso, foi eleita rainha
mini, com jurados totalmente diferentes. Na
ocasião tinha sete anos, hoje tem nove e diz
que aos 12 pretende se inscrever novamente e
concorrer a rainha juvenil.
“Este é o terceiro ano que realizamos o Concurso

As rainhas da ExpoLondrina 2018, Maria Clara Azevedo Semcovici
(Infantil); Eduarda Rafaela Fontana (Juvenil) e Giovana Moraes Pawel
Rossiter Ribeiro (Mini)

de Rainhas e Princesas da exposição neste
formato, com a participação da comunidade. O
evento tem dado certo e para nós organizadores
da ExpoLondrina é gratificante ver a alegria desta
garotada e tê-las como nossas representantes.
Ainda que tenha uma classificação, todas são
vencedoras”, disse o presidente da Sociedade
Rural, Afranio Brandão.
Apoiadores do evento: Rede Massa/SBT,
Authoria, Fábula, Rafaella Joias, Studio One,
Printeria, Boussolé Gastrobar, Bibi Calçados,
Loja Mini Charme, Cara de Sono Aurora,
Flora Cosméticos e Making Easy, Gestos de
Ballet, Ultima 7, Woops, Doces Lembranças,
Enjoei e Aí, FS Fantasias, Popurri Eventos,
Brinkaria, Alenzo Doces, Érica Salgados, Star
Plus Calçados, Loja Pérola Rosa, Amor em
Laço, Face Bela, Yazigi, Elizabete Soares Fotos,
Agencia de Modelos Claudia Castelione, Óticas
Diniz, Sache, Espelho Espelho Meu e Jéssica
Fernanda Fotografia.
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11ª CAVALGADA
DA EXPOLONDRINA

TEVE MILHARES DE PARTICIPANTES

finalizando no Ney Braga, com um almoço
de confraternização e entrega de troféus aos
participantes.

empresas contratadas pela SRP que auxiliaram
na segurança e providenciaram a limpeza de
todo o trajeto após a passagem da cavalgada.

“Este evento, que há 11 anos começou com
100 cavaleiros, já se tornou tradição e hoje
ultrapassa a casa do milhar em participantes.
Para nós é uma satisfação este envolvimento
da comunidade”, disse o presidente da
Sociedade Rural, Afranio Brandão.

“A cada ano o evento cresce mais e mais.
É bonito ver todo este movimento, esta
integração. Muitas comitivas que vêm de
longe chegam no sábado e pernoitam no
Parque de Exposições, só para participar desta
grande festa que se tornou a Cavalgada da
ExpoLondrina”, disse um dos coordenadores
do evento, José Henrique Cavicchioli, diretor
de atividades equestres da SRP.

A organização começa bem antes do evento.
“Nos preocupamos com tudo, com o trajeto,
ambulâncias, segurança dos envolvidos,
limpeza do percurso, controle de trânsito,
orientação dos participantes, motoristas e
pedestres e toda a estrutura dentro do Parque
para a finalização”, explica Ilson Romanelli,
conselheiro da SRP e também organizador da
Cavalgada.
Além da equipe da SRP, estiveram envolvidos
no evento a CMTU, Guarda Municipal, Polícia
Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia
Rodoviária Federal, Policia Montada e ainda
Raças Dorper e White Dorper realizam Exposição Nacional na Expo 2018

CAVALGADA, COM
COMITIVAS DE
VÁRIAS REGIÕES DO
PARANÁ, ANUNCIOU A
EXPOLONDRINA 2018,
NO ESTILO DOS ANTIGOS
TROPEIROS
São 11 anos de Cavalgada. Organizada pela
SRP (Sociedade Rural do Paraná), a 11ª
edição do evento foi um sucesso com 2.500
participantes e percorreu quase 8 quilômetros,
no domingo, 11 de março, anunciando a
chegada da ExpoLondrina 2018.

Amazonas e Cavaleiros de todas as idades,
de 165 comitivas de quase 30 localidades
e cidades do Paraná se concentraram na
região do autódromo de Londrina e Estádio
do Café, no início da manhã, com bandeiras,
vestimentas coloridas, chapéus, berrantes
e até a Catita, primeiro ônibus do Parané,
levando as rainhas, princesas e misses
simpatia eleitas. O destino final: Parque de
Exposições Ney Braga.
A organização da Cavalgada manteve o trajeto
dos últimos dois anos. Eles saíram do Estádio
do Café, percorreram a av. Henrique Mansano,
seguindo em direção a av. Tiradentes,

Localidades participantes que se registraram:
Apucarana, Arapongas, Assaí, Cambé,
Cambira, Cianorte, Centenário do Sul, Cornélio
Procópio, Distrito de Maravilha/Aquidabam,
Distrito de São Luiz, Distrito Taquaruna/Irerê,
Florestópolis, Ibiporã, Itaguajé, Jaguapitã,
Jataizinho, Londrina, Lunardeli, Marialva, Nova
Santa Barbara, Ortigueira, Rolândia, Santa
Mariana, São Jerônimo da Serra, Tamarana e
Teodoro Sampaio.
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REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA DA
CADEIA DO PEIXE DARÁ NOVO IMPULSO À

Norte e Paranaense dos Piscicultores, Marcos
Roberto Moreno, a medida incentivará a
produção. “A redução da carga tributária vai
agregar para o piscicultor. Este é um ramo que
exige investimentos constantes e a redução
do tributo vai refletir diretamente no bolso do
produtor”, afirmou.

MEDIDA É VÁLIDA PARA
OPERAÇÕES QUE TENHAM
COMO DESTINO O ESTADO
DE SÃO PAULO

O decreto tem base na Lei 14.160, de 2003,
que dispõe sobre a compensação fiscal ao
contribuinte do ICMS que se julgue prejudicado
pela concorrência no mercado nacional. A
lei autoriza o Estado a conferir tratamento
tributário diferenciado em relação ao ICMS a
fim de garantir a competitividade da produção
paranaense.

PISCICULTURA
A redução da carga tributária do peixe do
Paraná nas operações de saídas interestaduais
que tenham como destino o Estado de São
Paulo de 12% para 7% dará um novo impulso
ao segmento e é comemorada pelos produtores
do Estado.
“O impacto desta medida será grande uma
vez que a redução é significativa e a economia
gerada vai deixar uma maior rentabilidade
para o produtor rural, permitindo maiores
investimentos no setor como um todo”, avalia
o diretor de Piscicultura da Sociedade Rural do
Paraná, Ricardo Neukirchner.
O diretor acredita que a economia gerada com
os tributos será revertida em investimentos
importantes para o setor, como incremento no
uso de tecnologia na produção, que irá refletir

na maior capacidade produtiva e renda aos
produtores.
O Paraná é, hoje, o maior produtor de peixes
do Brasil e, de acordo com Neukirchner, as
cooperativas têm tido um papel fundamental
neste mercado. “E devemos melhorar ainda
mais devido à entrada de grandes grupos no
Estado em 2017”, cita
De acordo com o diretor, todas as análises e
previsões mundiais indicam um crescimento
contínuo e acentuado da piscicultura e
do consumo de peixes no mundo inteiro,
principalmente no Brasil. “Aqui temos todas as
condições para isso. Clima, qualidade e volume
de água, matéria prima para os principais
insumos, tecnologia e genética são alguns dos
pontos que temos a nosso favor. O Paraná
tem possibilidades de se manter sempre numa
posição de destaque na produção de pescados
no Brasil, onde a tilápia é o principal peixe
produzido”, analisa.

MEDIDA VALERÁ ATÉ ABRIL DE 2019
O decreto que instituiu a redução da carga
tributária foi assinado pelo governador Beto
Richa no dia 23 de novembro, em evento em
Primeiro de Maio, na região Norte do Paraná.
O governador destacou a importância da
iniciativa, que terá validade até 30 de abril de
2019, para proteger e estimular a produção
paranaense. Ele explicou que o decreto atende
a demanda de pescadores e comerciantes de
peixes. “Fomos sensíveis a esta reivindicação.
O Governo do Estado acompanha diversos
setores e atividades econômicas para ajudar os
que perdem competitividade fiscal”, afirmou.
Richa disse que a decisão garante a
competitividade do produto paranaense em
relação a outros estados concorrentes, que
também vendem para São Paulo. “A produção
de peixe é crescente no Paraná e a ideia é
garantir o fortalecimento da cadeia produtiva,
a geração de emprego, renda e riquezas aos
municípios”, afirmou Richa.
A prefeita de Primeiro de Maio, Bruna
Casanova, também ressaltou o benefício da
medida para a economia local. “É uma iniciativa
importante para o nosso município, porque aqui
tem muitos produtores de peixe”, disse ela.
Para o produtor e presidente da Associação

PRODUÇÃO
Em 2016 o Paraná produziu 106 mil toneladas
de peixe cultivado, um avanço de 16,4% sobre
2015 (91 mil toneladas). O valor bruto da
produção chegou a R$ 616 milhões em 2016 –
23% a mais que o ano anterior.
O engenheiro de pesca da Emater, Luiz Eduardo
Guimarães de Sá Barreto, informou que a
tilápia compõe a maior parte da produção de
pesca cultivada no Paraná, com cerca de 80%.
A bacia do Paranapanema, que compreende
o chamado polo norte (Cornélio Procópio,
Londrina e Santo Antônio da platina) tem 100%
de produção de tilápia em tanque de rede. São
oito reservatórios com produção de 16 mil
toneladas ao ano.
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ABATEDOURO

Ricardo
Neukirchner na
inauguração
da C.Vale

REFORÇA ATIVIDADE NO ESTADO
Outro fato que vem contribuir com o avanço da
piscicultura no Estado é a inauguração do maior
abatedouro de peixes do Brasil, em Palotina,
ano passado. O diretor de Aquicultura da SRP,
Ricardo Neukirchner, participou do evento, que
contou também com as presenças do presidente
Michel Temer e do ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi.
Construído pela C.Vale, segunda maior
cooperativa agroindustrial do país, o abatedouro
pode abater até 75 mil tilápias por dia, mas
tem capacidade para dobrar a produção
imediatamente. Foram investidos R$ 110 milhões

na obra, que gerou 450 empregos diretos.
De acordo com dados da Associação Brasileira
da Piscicultura (PeixeBR), o Paraná produz 93,6
mil toneladas de pescados e 85 mil toneladas de
tilápias, liderando o setor.
Para Neukirchner, a indústria será muito
importante para a economia do Estado e irá
estimular muito a piscicultura do Paraná. “As
atividades do abatedouro de tilápia da C-Vale já
estão gerando negócios no Paraná como um
todo. Empresas de alimento, alevinos, e outros
insumos, já colhem frutos desse projeto”,
comenta ele.
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todos os casos, o pesquisador da Embrapa Gado
de Leite Marcos Antônio Sundfeld Gama diz que
ele pode ser benéfico para muitas pessoas, pois
a beta-caseína é a principal causadora da APLV.
O diretor de Pecuária de Leite da Sociedade Rural
do Paraná, Bernardo Garcia de Araújo Jorge,
informa que, na região de Londrina, o setor vem
se informando a respeito do leite A2, mas por
enquanto não há uma mobilização para viabilizar
a produção. “A grande maioria dos laticínios
ainda não segregam o leite. Em nossa região,
nenhum faz esse trabalho por enquanto”, informa
Bernardo.

PRODUTORES
COMEÇAM A DESCOBRIR O
LEITE MENOS ALERGÊNICO
Pesquisa avança
e abre nicho de
mercado

COM INVESTIMENTOS
EM MELHORAMENTO
GENÉTICO, SETOR COMEÇA
A DESCOBRIR NOVO NICHO
PROMISSOR
O setor lácteo no Brasil começa a explorar
um importante nicho de mercado: a produção
de leite para pessoas que possuem alergia às
beta-caseínas, que correspondem a 30% das
proteínas do leite.
Trabalhos de melhoramento genético,
desenvolvidos pela Embrapa Gado de Leite (MG)
em parceria com as associações de criadores das
raças Gir Leiteiro e Girolando, irão impulsionar
ainda mais o segmento. Os sumários de touros
do teste de progênie dessas raças, que trazem

características genéticas dos touros cujo
sêmen será usado na fertilização das vacas, já
apresentam a característica para a produção do
leite que vem sendo chamado de “A2”.
Os pesquisadores da Embrapa dizem haver
evidências científicas de que a beta-caseína do
leite A2 não causa reações em pessoas que
possuem alergia a essa proteína específica.
A alergia à proteína do leite de vaca, conhecida
como APLV, é um problema mais observado na
infância. Segundo dados da Associação Brasileira
de Alergia e Imunologia (Asbai), cerca de 350 mil
indivíduos no Brasil são alérgicos.
A pessoa que tem o problema tem que eliminar
o leite de vaca da dieta. Embora os alergistas
afirmem que o leite A2 não seja indicado para

Mas ele está otimista com a novidade. “A
tendência é que os produtores se mobilizem
porque existe uma grande demanda para esse
produto. Há pesquisas que apontam que o leite
A2 reduz também os riscos de diabetes e de
problemas coronarianos. Esse tema foi abordado
em evento internacional realizado em Curitiba,
recentemente, o Dairy Vision”, comenta.

ALERGIA É DIFERENTE DE
INTOLERÂNCIA
É importante destacar que o leite A2 não é
indicado para a intolerância à lactose, que pode
ser confundida com a alergia ao leite de vaca. O
alergista e imunologista Aristeu José de Oliveira
disse, em entrevista à Embrapa Gado de Leite,
que APLV e intolerância à lactose são problemas
distintos. A lactose é o açúcar do leite e não uma
proteína.

algumas parecidas com a intolerância à
lactose, o que pode gerar confusão entre os
dois problemas. Mas, além dos sintomas
gástrico-intestinais ocorrerem de forma mais
acentuada (diarreia e vômitos), a APLV pode
causar placas vermelhas no corpo, muitas vezes
acompanhadas por coceiras, inchaço dos lábios
e dos olhos e, na reação mais aguda, a anafilaxia,
que pode levar à morte.
Diferente da alergia a alguns alimentos como
amendoim, castanhas e frutos do mar, que pode
acompanhar o paciente por toda a vida, quando
a APLV tem início na infância, após a criança ter
o primeiro contato com o leite de vaca, há uma
grande probabilidade de a alergia se extinguir na
adolescência. Mas até lá, os casos mais graves
deverão ser constantemente monitorados.
“O leite A2 pode evitar esses transtornos, pois,
quando digerido pelo ser humano, não forma
a substância chamada beta-casomorfina-7
(BCM-7), responsável por desencadear o
processo alérgico”, explica o pesquisador da
Embrapa Gado de Leite, Marcos Vinicius G.
Barbosa da Silva. Alguns estudos científicos
sugerem que a BCM-7, resultante da digestão
da beta-caseína A1 (do leite comum de vaca),
além de provocar a APLV, pode intensificar

A intolerância ocorre em pessoas que têm
deficiência na produção de uma enzima chamada
lactase, cuja função é quebrar as moléculas
de lactose durante o processo digestivo,
transformando-a em energia para as células
do corpo humano. Os sintomas da intolerância
à lactose são dores abdominais, diarreia,
flatulência e abdômen distendido.
A APLV desencadeia uma série de reações,

Marcos Vinicius G. Barbosa da Silva, pesquisador da Embrapa

46

Mercado
JORNAL DA RURAL | 2017

os problemas neurológicos de indivíduos que
apresentam transtorno autista e esquizofrenia.
A substância pode ainda ter influências no
sistema cardiovascular. “A BCM-7 é um oxidante
do LDL, conhecido como colesterol ruim, que
está relacionado à formação de placas arteriais,
aumentando o risco de doenças cardíacas”, diz
Silva.

MELHORAMENTO GENÉTICO
Cientistas concluíram que até oito mil anos
atrás as vacas produziam somente o leite A2.
Uma mutação genética nos bovinos levou
ao surgimento de animais com o gene para
a produção do leite A1. Essa característica é
mais comum nas raças de origem europeia
(subespécie taurus).
As raças Holandesa e Pardo-suíça possuem
50% de chances de produzirem leite A2. Na
raça Jersey esse índice é maior: 75%. Da
subespécie taurus, apenas a raça Guernsey,
pouco comum no Brasil, possui 100% dos seus
indivíduos capazes de produzir leite A2. Já nas
raças zebuínas (subespécie indicus), de grande
predominância na pecuária nacional, que inclui
o Gir Leiteiro, 98% dos indivíduos têm genética
positiva para a produção de leite A2.

Raça holandesa
tem 50% de
chance de
produzir leite A2 Ordenha Estância
Silvania

“A alta frequência do alelo A2 na pecuária
brasileira é uma vantagem competitiva para
nossos produtores explorarem o nicho de
mercado que está se formando em torno do
produto”, diz Silva. Para o também pesquisador
da Embrapa, João Cláudio do Carmo Panetto,
essa informação disponibilizada nos sumários
dos touros Gir Leiteiro e Girolando irá facilitar o
processo de melhoramento genético do rebanho,
caso o produtor queira produzir leite A2.
Mas não bastam as informações a respeito do
touro, cujo sêmen será usado na fertilização. As
vacas do rebanho devem ser genotipadas, ou
seja, é preciso identificar no material genético do
indivíduo se o animal é homozigoto (possui os
dois alelos) para a produção de leite A2. O ideal
é que sejam selecionadas as vacas A2A2, que
inseminadas por um touro A2A2 terão 100% das
filhas com os alelos A2A2. Panetto explica:
“Se uma vaca tem o genótipo A2A2, é garantido
que ela passará para a progênie o alelo A2.
Similarmente, uma vaca A1A1 passará o alelo
A1. Para uma vaca A1A2, há 50% de chances de
passar para a progênie qualquer um dos alelos.
A genotipagem da vaca é feita com a coleta de
tecido biológico do animal, que pode ser uma
amostra de sangue ou de pelo. A amostra é

enviada para um laboratório especializado que
apresentará o resultado ao produtor de acordo
com o tipo: A1A1, A1A2 e A2A2. Depois, basta
escolher o sêmen adequado, cujas informações
estão presentes nos sumários dos touros Gir
Leiteiro e Girolando.”
Pesquisadores da Embrapa orientam que o
processo de seleção pode ser acelerado por meio
do descarte de animais A1A1 e A1A2. Devem
permanecer no rebanho somente as vacas e
bezerros com o genótipo A2A2. A velocidade
com a qual o rebanho será convertido para a
produção de leite A2 dependerá da estratégia de
uso do sêmen de touros A2, do investimento na
genotipagem das vacas, das taxas de descarte
e da retenção dos bezerros. “Se o criador optar
pelo uso conjunto dessas ações, sem reduzir
drasticamente o rebanho, o tempo necessário
para que todos os animais da fazenda sejam
A2A2 poderá variar de duas a três gerações,
cerca de dez a 15 anos”, diz Panetto.

MERCADO PROMISSOR
Pode parecer complexo e demorado, mas
quem optou pela produção de leite A2 diz que
é compensador. O pecuarista Eduardo Falcão,
proprietário da Estância Silvânia, em Caçapava
(SP), diz que o litro de leite A2 pode ser vendido
na forma de derivados lácteos até quatro vezes
mais caro que o leite convencional.
A Estância Silvânia é especializada em
melhoramento genético da raça Gir Leiteiro,
e Eduardo Falcão é o pioneiro da produção e
comercialização de leite A2 no Brasil. A produção
da Estância Silvânia ainda é pequena, cerca de
700 litros de leite por dia destinados à fabricação
de queijos, manteiga e ricota, vendidos no Vale
do Paraíba e na cidade de São Paulo. Alguns
outros produtores que possuem rebanhos Gir
Leiteiro estão seguindo pelo mesmo caminho.
Segundo Silva, essa é uma forma de agregar
valor ao leite oriundo de rebanhos Gir Leiteiro,

Eduardo Falcão, proprietário da Estância Silvânia

cuja característica da raça é ser menos produtiva
do que a raça Holandesa ou mesmo a raça
sintética Girolando, resultado do cruzamento do
Gir Leiteiro com o Holandês.
No Paraná, Egon Kruger, produtor em
Witmarsum, a 65 km de Curitiba, tem um
rebanho de 220 cabeças de gado, sendo cerca de
40 vacas com a genética A2.

MERCADO INTERNACIONAL
O mercado internacional aponta para o sucesso
do empreendimento. A Nova Zelândia, maior
exportadora mundial de leite em pó, produz leite
A2 desde 2003. O país registrou comercialmente
o nome A2 Milk e certifica laticínios e fazendas
que produzem exclusivamente o leite A2.
Outro grande exportador, a Austrália, também
já ingressou nesse mercado. O curioso é que
o produto deixou de ser uma exclusividade
de pessoas alérgicas à proteína do leite e está
conquistando o grande público. Na Oceania
é possível comprar leite e derivados lácteos
em diversas lojas e cafés. O produto também
já é visto nas gôndolas de supermercados da
Inglaterra e dos Estados Unidos.
Fonte: Embrapa Gado de Leite com Ascom/SRP.
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RECEITAS EM EXPORTAÇÃO AVÍCOLA CRESCEM

8% NO PR EM 2017

VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA

OVINOPAR

APOIA POSIÇÃO DA SRP

Mais uma entidade se posiciona e alerta para os
prejuízos que o Estado pode ter.
A Associação Paranaense de Criadores de
Ovinos – Ovinopar – a exemplo da Sociedade
Rural do Paraná e outras 37 entidades do

Estado – também é contrária à antecipação da
mudança de status do Paraná para área livre de
febre aftosa sem vacinação.
Para registrar seu posicionamento, a entidade
enviou a carta abaixo à diretoria da SRP:

Ilmo. sr. Afrânio Brandão

O Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas
do Estado do Paraná (Sindiavipar) distribuiu
material informando que o setor, de acordo
com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex),
vinculada ao Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em 2017
as receitas em exportações aumentaram 8,4%,
somando um valor de US$ 2,51 bilhões, ante
US$ 2,32 bilhões em 2016.
Já o volume de embarques fechou em alta de
1,6%. O Paraná respondeu por 36,34% de todas
as exportações de carne de frango no Brasil,
aponta a Secex. Levantamento do Sindiavipar
mostra que o abate também apresentou
crescimento no ano passado. No acumulado, a
produção avícola no estado atingiu 1,79 bilhão
de cabeças de frango, ante 1,75 bilhão em 2016,
o que resultou em um aumento de 1,8%. Desta
produção, aproximadamente 65% foi destinada
ao mercado interno e 35% ao externo.
As projeções do Sindiavipar para 2018 se
mantêm positivas. Com a expectativa de

recuperação da economia, volta do poder de
compra da população e retomada do consumo,
além da boa oferta de insumos, a avicultura
paranaense deve apresentar um crescimento em
torno de 4% a 6% tanto em produção quanto em
exportação.
Para o diretor de Avicultura da Sociedade
Rural do Paraná, Arnoldo Bulle, estes números
mostram a importância da Avicultura para
o desenvolvimento do Estado e sua grande
contribuição para o país gerando emprego, renda
e divisas. Ele acredita ainda no aquecimento
do comércio internacional, uma vez que os
Estados Unidos bateram “no teto de consumo de
frango” e este consumo deve crescer em torno
de 3% a 5% ao ano, pelos próximos cinco anos,
gerando assim uma demanda para o produto.
“No Paraná, principalmente no Sudoeste do
Estado, o setor vem crescendo e tornando-se
representativo com investimentos por parte dos
produtores na cadeia produtiva e modernização
da infraestrutura”, complementa Bulle.

Presidente Sociedade Rural do Paraná

A Associação Paranaense de Criadores de Ovinos – OVINOPAR vem, através deste, manifestar-se CONTRA o pedido de suspensão da vacinação
de rebanhos bovinos contra febre aftosa em 2019, solicitado pelo governo
paranaense.
O movimento do governo do estado do Paraná em antecipar o status de
livre de febre aftosa sem vacinação para nossa atividade, a pecuária ovina
paranaense, só nos trará prejuízos. O rebanho paranaense não é ainda
autossuficiente, e somente após anos de muito trabalho da associação e
de núcleos de criadores de várias regiões, nosso rebanho vem finalmente
crescendo e para isso depende de reprodutores e matrizes que são adquiridas nas mais diversas regiões brasileiras, sobretudo do Rio Grande do Sul.
O fechamento de nossas fronteiras para a entrada de animais vivos terá um
impacto importante para o enfraquecimento de nossa atividade.
A OVINOPAR juntamente com outras associações de raças de nosso estado apoia o diálogo com o governo, pois entende que a decisão de suspender a vacinação no estado do Paraná não pode ser tomada de forma
isolada. Entendemos que é uma medida que impõe riscos sanitários e econômicos e por isso deve ser debatida profundamente com todos os setores.
Edson Luiz Duarte Dias
Presidente
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PREFEITO OUVE
SOCIEDADE
E PROPÕE
ALTERAÇÕES
NA LEI QUE
AUMENTOU

IPTU

Depois de muita polêmica e reuniões com
entidades de classe, o prefeito de Londrina,
Marcelo Belinati, anunciou alterações na lei
que majorou o IPTU em Londrina.
Uma das medidas, a de congelamento da
alíquota em 0,6%, foi sugerida pela Sociedade
Rural do Paraná, OAB-Londrina, Associação
Comercial e Industrial de Londrina, CEAL,
SINDIMETAL, SINDUSCON, FIEP, AML, SINCIL
e CONGP em carta enviada ao prefeito no início
deste ano.

Pela lei aprovada, a alíquota seria reajustada
ano a ano, até chegar a 1% do valor do imóvel
em 2024.
As outras medidas são isenções para o
pagamento do imposto, excluindo o limitador
de R$ 150 mil reais (valor do imóvel) para
aposentados que recebem até cinco salários
mínimos e têm apenas um imóvel para
moradia; e limite de 20% do valor do IPTU
para a taxa de coleta de lixo.
Conforme havia sido previsto pelas entidades,
que desde ano passado vêm discutindo a
revisão da Planta de Valores do Município, os
valores lançados para pagamento causaram
grande impacto à capacidade contributiva
do cidadão londrinense. As entidades não se
posicionaram contrárias à revisão da Planta
Geral de Valores, mas prevendo que haveria
grande impacto em determinadas regiões,
fizeram várias sugestões, inclusive de uma
alíquota menor da proposta pelo executivo.
As sugestões das entidades, elaboradas e
debatidas antes da aprovação da lei pela
Câmara Municipal, não foram acatadas.

“Existem muitos casos de pessoas que
compraram imóveis há muitos anos em locais
que não eram valorizados e que passaram
a ser. Nestes casos, o impacto foi muito
grande”, ilustra o presidente da SRP, Afranio
Brandão.

Belinati assumiu o compromisso de solicitar

Quando os contribuintes começaram a receber
os carnês, com o reajuste, houve grande
reação. A pedido da sociedade londrinense, as
entidades voltaram a se reunir e levaram nova
proposta ao prefeito Marcelo Belinati, acatada
parcialmente.

IPTU. “É importante que a sociedade se

“Estamos satisfeitos pelo prefeito ter tido
essa reação e esperamos que haja mais
avanços”, comenta Brandão, informando que

Veja abaixo, as medidas propostas pelas

a formação de uma comissão, composta
por integrantes de entidades de classe,
representantes da Prefeitura e da Câmara, para
estudar e sugerir soluções para os problemas
ocasionados devido aos novos valores do
mobilize para que o poder público ouça as
suas necessidades”, comenta Brandão.
As mudanças propostas pelo prefeito serão
enviadas analisadas pela Câmara Municipal.

entidades de classe ao prefeito Marcelo
Belinati, e à Câmara, no começo deste ano:

Primeira, que seja enviado à Câmara Municipal de Londrina, projeto de Lei, alterando a Lei 12.575/2017, congelando-se a alíquota em 0,6%. para os demais
exercícios.
Segunda, que seja observado – respeitado - o disposto no artigo 293, do Código Tributário Municipal, concedendo a todos os contribuintes o direito ao pagamento com desconto, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da notificação, materializada pelo boleto ou carnê.
Terceira, que o desconto para pagamento à vista seja elevado para 20% (vinte
por cento), haja vista que o desconto oferecido culmina por penalizar o contribuinte bom pagador, vez que por inúmeras vezes são editadas leis concedendo
anistia aos devedores (Refis, Profis, etc....), concedendo-lhes isenções de multa, juros e correções o que beneficia o mal pagador e detrimento daqueles que
pagam em dia. O desconto para o devedor inadimplente acaba sendo maior do
que os 10% proposto pelo Município.

Entidades tentam
solução para amenizar
impacto do reajuste
do imposto

Quarta, que o aumento seja limitado a 100% (cem por cento) do exercício anterior, vez que isso implica na capacidade contributiva do cidadão. Todos os
anos o IPTU já vinha sofrendo atualização com base nos índices que medem
a inflação. Aumento superior a 100% do ano anterior cria enorme dificuldade
ao contribuinte ainda mais levando-se em consideração que a inflação de 2017
gravitou em torno de 3% ao ano.
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DIRETORES DA SRP
VISITAM AUTORIDADES

EM BRASÍLIA
ELES PARTICIPARAM DE
ATIVIDADES LIGADAS AO
AGRONEGÓCIO E LEVARAM
CONVITE AO MINISTRO DA
AGRICULTURA PARA A
EXPÔ 2018

A agenda política de diretores da Sociedade
Rural do Paraná chegou à Brasília no último
dia 12 de dezembro, quando o vice-presidente
da entidade Antonio Sampaio, representando o
presidente Afranio Brandão e os diretores Luiz
Roberto Ferrari, de Fomento, Arnoldo Bulle, de
Avicultura, e Fernando Prochet, de Patrimônio
estiveram na capital federal para convidar
autoridades a participarem da ExpoLondrina
2018 e de um dos seus importantes eventos –
o Fórum do Agronegócio.
O ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Blairo Maggi, recebeu
pessoalmente o convite para a abertura do
Fórum, no dia 9 de abril, e acenou com a
possibilidade de estar presente. Também
foram convidados para o Fórum a senadora
Ana Amélia Lemos, o deputado federal Sérgio
Souza, presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural da Câmara e o deputado federal Nilson
Leitão, presidente da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA).
Sampaio concedeu entrevista à imprensa oficial da União

Outros políticos também foram visitados para
entrega do convite para estarem na abertura
da Exposição, que acontece de 5 a 15 de
abril. “Foi uma visita bastante proveitosa.
Possivelmente, teremos várias autoridades

presentes na nossa feira, o que consideramos
positivo, pois é uma grande oportunidade
para que conheçam a força econômica da
nossa região e as demandas de nosso setor”,
comenta Sampaio.

SELO AGRO MAIS INTEGRIDADE
A comitiva de Londrina também acompanhou,
no dia 12, o lançamento do Selo Agro Mais
Integridade, que pretende incentivar e premiar
conduta ética e responsabilidade social e
ambiental do agronegócio.
A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto,
com as presenças do presidente Michel Temer e
do ministro Blairo Maggi.
O Selo Agro Mais Integridade é o prêmio de
reconhecimento às empresas e entidades do
setor que adotam práticas de governança e
gestão capazes de evitar desvios de conduta e
de fazer cumprir a legislação, em especial, a Lei
Anticorrupção (Lei 12.846, de 1º de agosto de
2013).
O Pacto pela Integridade representa
compromisso na implementação de políticas
internas, procedimentos e regras (compliance)
anticorrupção. O pacto visa ainda o
envolvimento de toda a sociedade a fim de que
atos ilícitos sejam impedidos e repudiados por
todos; não só pela autoridade pública.
O Comitê Gestor que está sendo formado será
responsável por reconhecer e homologar o
uso do Selo Agro Mais. Já são integrantes do
comitê o Ministério da Transparência, a CNA,
a Embrapa, o Instituto Ethos e a Associação
Brasileira de Empresas Limpas. Estão em
andamento tratativas para que a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), a Federação

Brasileira de Bancos (Febraban) e a B3 (Brasil,
Bolsa, Balão - Bolsas de Valores) também
integrem o comitê.
As inscrições para obter o selo estarão abertas
de 1º de fevereiro de 2018 até 31 de maio.
O resultado será homologado até o final de
setembro e a premiação ocorrerá no Dia do
Agricultor, 17 de Outubro.
Para Sampaio, o Selo é mais uma ferramenta
que vem para reconhecer e chancelar o trabalho
que o agro brasileiro realiza. “O Agro brasileiro
é, sem dúvida, um exemplo para o mundo e o
Selo vai incentivar a práticas cada vez melhores
no nosso setor”, acredita.

54

Dia a Dia SRP
JORNAL DA RURAL | 2017

SRP, ACIL E SINDUSCON
INGRESSAM EM PROCESSO
SOBRE MATA DOS GODOY
OBJETIVO É ENCONTRAR
SOLUÇÃO QUE
ATENDA LEGISLAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA
CIDADE
A Sociedade Rural do Paraná, Associação
Comercial e Industrial de Londrina e Sinduscon
foram acolhidas pela Justiça como assistente no
processo que discute a definição dos limites da
zona de amortecimento da Mata dos Godoy. A
área está localizada na Fazenda Santa Helena, no
Distrito de Espírito Santo, a 15 quilômetros do
centro de Londrina.
Com a decisão, as entidades passam a
colaborar no processo. “Queremos uma solução
para a zona de amortecimento que atenda a
legislação ambiental sem prejuízo ao progresso
da cidade”, comentou o diretor-jurídico da SRP,
Sebastião Ferreira. As entidades pretendem
contratar uma perícia para uma melhor
avaliação da questão.

A zona de amortecimento da mata está definida
pela portaria 217 do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), estabelecendo a região como
necessariamente rural. O Plano Diretor
aprovado em 2012, no entanto, aprovou a nova
lei de perímetro urbano sem observar a Portaria.
A ONG Meio Ambiente Equilibrado (MAE)
entrou com ação na Justiça com o objetivo
de preservar a zona de amortecimento e
atualmente vigora uma liminar concedida pela
Justiça de Londrina proibindo construções
e empreendimentos industriais na área,
constituída por 55 mil hectares ao redor do
parque.
Para as entidades agora parte do processo, é
preciso chegar a um denominador comum, para
que a Mata seja preservada, mas que a cidade
também possa se desenvolver. “Acreditamos
numa solução que irá atender, de forma
consensual, todos os lados envolvidos neste
processo”, comentou Ferreira.

Entidades acompanham de perto processo para definir os limites da zona de amortecimento do Parque
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COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO
E INFRAESTRUTURA
A Sociedade Rural do Paraná (SRP) é uma das
entidades membro da Comissão de Desenvolvimento
e Infraestrutura (região de Londrina), criada em julho
de 2017 pelo Deputado Estadual Tiago Amaral e pelo
presidente da Associação Comercial e Industrial de
Londrina (ACIL), Cláudio Tedeschi, com o objetivo
de trabalhar para acelerar obras consideradas
prioritárias para a expansão econômica da região
norte.
A comissão faz reuniões mensais com
acompanhamento técnico por dois gestores de
projetos (um em Londrina e outro em Curitiba).
Nas seis reuniões já realizadas até o momento, a
comissão já conseguiu avanços importantes estando
na pauta de discussões os seguintes projetos:
Duplicação da PR-445, Contorno Norte, Ampliação
e Modernização do Aeroporto de Londrina,
Recuperação das marginais da PR-445, Passarelas
da PR-445, Viadutos na Bratislava e Grêmio.
Também fazem parte da comissão o Clube de
Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL),
Sinduscon, Sindimetal, Grupo Folha, Associação
Médica de Londrina e Associação das Empresas
do Parque Industrial de Cambé (AEPIC). Além dos
integrantes fixos, houve a participação de mais
de 50 pessoas da sociedade civil, de municípios
vizinhos, representantes de secretarias; além de
representantes de órgãos estaduais, como DER, e
federais, como Infraero.
“Boa parte da economia de Londrina está baseada no

agronegócio e quando a gente fala de infraestrutura,
nós estamos falando justamente em melhorar
tanto a capacidade e o escoamento de safra, como
também o transporte de produtos e materiais em
nível mais acabado, o que automaticamente reduz
custos e aumenta a riqueza e desenvolvimento
do setor. Entre os objetivos da comissão de
infraestrutura estão a mobilidade e o escoamento de
safra com a duplicação da PR-445. A participação
do agronegócio na comissão, por intermédio da
Sociedade Rural do Paraná, é fundamental para o
setor que depende disso para o seu crescimento”,
comenta o deputado Tiago Amaral (PSB).
Segundo o vice-presidente da SRP, Antônio
Sampaio, pela primeira vez se consegue
perceber como é importante a atuação de uma
comissão de representantes da sociedade civil
organizada, na orientação de ações do governo
do estado, sugerindo prioridades. “O resultado foi
surpreendentemente bom e deveria ser utilizado
sempre”, afirma Sampaio.

COMENDA DOS
CAVALEIROS
O Diretor de Avicultura da Sociedade Rural do
Paraná (SRP), agropecuarista Arnoldo Bulle
recebeu no final de 2017, em Belo Horizonte
(MG), a Comenda da Ordem dos Cavaleiros da
Inconfidência Mineira, como reconhecimento
serviços prestados em questões sociais ligados a
área de segurança. Na foto, o diretor se encontra ao
lado do Comandante da 4ª Região Militar, Henrique
Martins Nolasco Sobrinho, general de visão e um
dos homenageados.

LONDRINA CONVENTION HOMENAGEIA

EMBAIXADORES DO TURISMO
PRESIDENTE DA SRP
RECEBEU HOMENAGEM
PELA PROMOÇÃO DA
EXPOLONDRINA
O presidente da Sociedade Rural do Paraná,
Afrânio Brandão recebeu, no dia 5 de dezembro,
homenagem do Londrina Convention Bureau
(LCB) durante o 3º Encontro “Embaixadores do
Turismo”. Organizado pelo LCB, com o apoio do
Sebrae e do Núcleo de Turismo de Londrina, o
encontro tem o objetivo de valorizar os eventos
realizados na cidade e quem se mobiliza para
promovê-los. A homenagem recebida foi pela
realização da ExpoLondrina 2017.
De acordo com o Diretor Executivo do
Convention Bureau, Arnaldo Falanca, o Turismo
de Negócios e Eventos é o mais representativo
em Londrina, já considerada cidade dos eventos.
Rica em infraestrutura ( entre elas o Parque de
Exposições Ney Braga), a cidade possui uma
rede hoteleira com 7,2 mil leitos e uma ampla
rede gastronômica, além de ser referência como
inovadora, tecnológica, conectada e altamente
receptiva.
“Londrina é uma das cidades mais acolhedoras do
país e tem potencial para realizar cada vez mais
eventos. Temos um trabalho de conscientização
para que o londrinense entenda que somos sim
uma cidade turística. Por isso a importância em
reconhecer o trabalho destas pessoas que se
empenham em trazer e realizar eventos de suas
áreas para Londrina”, considera Falanca. “Além
disso, mostramos que todos podem contar
sempre com o apoio do Convention Bureau,
Núcleo de Turismo e diversas entidades para o
sucesso de suas iniciativas”.
Confira 15 iniciativas e homenageados do
encontro “Embaixadores do Turismo” 2017:
Arnaldo Falanca,
Afranio Brandao e
Reinaldo Junior

1-Reunião de Pesquisa de Soja 2017 / Alvadi
Antônio Balbinot Junior; 2- XXVII Reunião Latinoamericana de Rizobiologia 2016 / Mariangela
Hungria da Cunha e Arnaldo Colozzi Filho;
3-Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa
de Trigo e Triticale 2017 / Manoel Carlos
Bassoi; 4-Cursos do Setor do Agronegócio /
Francisco Kryzanowski, José de Barros Franca
Neto, Fernando Augusto Henning, Irineu
Lorini e Ademir Assis Henning; 5-Cursos
de Capacitação, Atualização e Workshops nacionais e internacionais / José Renato Bouças
Farias; 6-ExpoLondrina 2017 / Afrânio Eduardo
Rossi Brandão; 7-FENIBAt - Feira Nacional e
Internacional de Baterias de Chumbo / Evandro de
Marchi; 8-Panific Show / Lauro Kleber; 9-ECO-TIC
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 / Ronaldo Couza;
10-RedFoot /] Marlon C. Paschoal; 11-Hackathon
Smart City / Roberto Yukio Nishimura; 12-X
Jornada Paranaense de Psiquiatria / Júlio Dutra;
13-Bem Estar Global / Marina Santos e Lucilene
Furlan; 14-II Congresso de Medicina da UEL
/ Manuel Victor Silva Inácio; 15-Simpósio de
Bioquímica e Biotecnologia – SIMBBTEC / Daniele
Sartor.
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50 ANOS DO SINDICATO RURAL
O membro do Conselho Fiscal da SRP, Alvino Aparecido
Filho, representou a entidade nas comemorações dos
50 anos do Sindicato Rural de Londrina. O evento foi
realizado no final do ano passado, com um tradicional
churrasco de confraternização no Centro de Tradições
Gaúchas. Na ocasião, também foi lançado o livro “A
Vitória do Trabalho”, escrito pelo jornalista José Antonio
Pedrialli, que conta a história do cinquentenário e
várias homenagens prestadas a atuais e ex-diretores,
colaboradores do SRPL, Sociedade Rural do Paraná e
Senar-Londrina.

João Penteado Filho, do SRL, com Alvino Aparecido Filho, da SRP

PERDA

CRÉDITOS MERECIDOS

Entre as mulheres que participaram da Mostra
e que gravaram depoimentos sobre sua
participação na Sociedade Rural do Paraná – e
foram exibidos na abertura do evento – está
Patrícia Mesquita, que faleceu em janeiro deste
ano. A Sociedade Rural do Paraná lamenta tão
triste perda e apresenta suas condolências à
família, que há muitos anos é associada e ajuda
a construir esta entidade. Num dos trechos de
seu depoimento, Patricia destacou que sempre
teve espaço na SRP. Entre as tantas atividades
das quais participou, ela sempre esteve ao lado
do esposo, Renato Mesquita, na organização do
leilão Nelorextra, realizado durante muitos anos
na ExpoLondrina.

Na última edição do jornal da SRP foram publicadas fotos
da agradável noite de abertura da Mostra Fotográfica
“Rural Portrait”, realizada no showroom da A.Yoshii. Por
uma falha, não foi mencionado o empenho da diretora
de Relações Internacionais da SRP, Luly Barbero, e da
diretora social, Silvana Kantor, na realização do evento.
Elas acompanharam a produção das fotos e colaboraram
para o sucesso do evento, que homenageou 37 mulheres
que não mediram esforços para a construção da história
da Sociedade Rural do Paraná ao longo dos seus 71
anos. Elas foram fotografadas por Ber Sardi.

As homenageadas

Patrícia e Renato Mesquita

Ana Maria Andreetta, Terezinha Pagan, Renata Garcia Andreetta,
Luly Barbero e Silvana Kantor

