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EDITORIAL
Este foi um ano atípico. Nunca imaginamos que um
dia, às vésperas de abrir uma das mais tradicionais exposições agrícolas do Estado, teríamos que
retroceder em todos os nossos planos e anunciar
que não seria possível a sua realização. Foi um
momento muito difícil, pois envolveu muito trabalho, dedicação de toda a equipe e investimentos.
Entendemos, no entanto, as razões que levaram os
governos estadual e municipal a editarem decretos
recomendando a suspensão de eventos de grande
aglomeração. Estamos passando por uma situação
que exige responsabilidade de todos.

Nessa edição, fizemos questão de deixar registrada a nossa festa de lançamento da ExpoLondrina,
muito prestigiada por autoridades, sócios, diretores, patrocinadores, expositores e tantos outros
amigos.
Também trazemos informações do que aconteceu
nos últimos meses em nossa entidade.
Desejamos uma boa leitura e aproveitamos para
reforçar aqui o convite para que todos participem
de nossa próxima exposição – a Expo 2021!

Agradecemos a todas as manifestações de apoio
de nossos sócios, parceiros, expositores, criadores
e patrocinadores. O ocorrido não arrefecerá nossos ânimos e faremos um evento ainda melhor no
próximo ano.
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FLASHES

LANÇAMENTO REÚNE MAIS DE

500 PESSOAS

EVENTO, NO PARQUE NEY
BRAGA, MOSTROU UM POUCO
DA HISTÓRIA DOS 60 ANOS DA
EXPOSIÇÃO
O recinto José Garcia Molina abriu as portas na noite
de 14 de fevereiro para receber autoridades, sócios,
expositores, convidados e imprensa para o lançamento
da 60ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial
de Londrina, que seria realizada entre os dias 9 e 19
de abril.
Mais de 500 pessoas participaram do evento, aberto
com o coral da Cocamar e que contou no cerimonial
com os discursos dos prefeitos de Londrina, Marcelo
Belinati, e de Cambé, José Do Carmo Garcia, dos deputados estaduais Thiago Amaral, Luiz Cláudio Romanelli
e Tercílio Turini; dos deputados federais Filipe Barros e
Pedro Lupion.
A solenidade de lançamento contou ainda com a presença do Secretário de Agricultura e Abastecimento do
Paraná, Norberto Ortigara, e do vice-governador, Darci
Piana, que em seus discursos enalteceram a exposição
como um dos eventos mais importantes do Estado.
Fechando o cerimonial da noite o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio de Oliveira Sampaio,

disse que em um país com 520 anos, ter um evento com 60 anos de sucesso é muito representativo.
Sampaio falou sobre o tema da exposição “O Agro nos
Move”, que se repete há alguns anos, mas é sempre
atual, principalmente em um estado em que a atividade agropecuária representou em 2019, 40% do PIB.
Um pouco da história dos 60 anos da ExpoLondrina foi
apresentada no evento em vídeos e em painéis com
fotos e cartazes de exposições anteriores resgatando
pontos importantes destes anos, um resgate que interagiu com a decoração do recinto Garcia Molina e
envolveu a todos. Um show surpresa com o cantor e
compositor Leo Jaime encerrou a noite do evento de
lançamento, palco de uma grande confraternização,
que teve na coordenação a diretora social Silvana Kantor e equipe da SRP.
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NOSSA HISTÓRIA

A EXPÔ DÉCADA A DÉCADA
No próximo ano, a ExpoLondrina vai completar 60 anos. Acompanha abaixo alguns dos principais fatos registrados
em cada década:

Anos 50
1954 – 1ª Exposição Agrícola de
Londrina, no Mercado Shangri-lá,
organizada pela Acel (Associação Cultural
e Esportiva de Londrina)
1955 – 1ª Exposição Agropecuária de
Londrina, no Jockey Clube, sob a gestão
de Antonio Fernandes Sobrinho na
Associação Rural de Londrina

Anos 80

Anos 90

1980 – Instituído o 1º Concurso da Abóbora pelo radialista
Ricardo Spinosa e que até hoje é uma das atrações populares
da ExpoLondrina.

1990 – 1ª Expoleite – exposição estadual de raças
leiteiras e técnicas de produção e rendimento

1987 – 1ª Feira de Pequenos Animais.

1957 – Foi realizado o primeiro
julgamento de animais com profissionais
veterinários e zootecnistas.

1993 – 33ª Exposição Agropecuária e Industrial – a
primeira de alcance internacional
1994 – Inauguração do Recinto de Shows e Rodeio
João Milanez
1995 – Inauguração da Via Rural – Fazendinha, em
parceria com Emater.

Anos 2000
2001 – Recorde de 110 leilões durante a Exposição,
com a comercialização de 55 mil animais

Anos 60
1964 – Exposição Agropecuária de Londrina ganha
casa nova e é realizada, pela primeira vez, no Parque de
Exposições Ney Braga. Também neste ano foi realizado o
primeiro show da Expô com a dupla caipira Vieira e Vieirinha.
Começa aí a tradição da exposição em proporcionar grandes
espetáculos para o público

Braga; Realizado o 1º Leilão de Gado, primeira participação
da Esquadrilha da Fumaça

1965 – Primeira vez com participação de exposições na
área comercial, trazendo maquinários para o Parque Ney

1967 – Visita do então presidente Costa e Silva; realização
do 1º Concurso Rainha da Exposição.

Anos 70
1970 – Mais atrações para os visitantes, com a instalação
do 1º Parque de Diversão
1973 – O rei Roberto Carlos faz seu primeiro show da
ExpoLondrina. Ele retornaria em 1976 e 1980
1975 – Realização da Expo Internacional de Nelore; visita
do presidente Ernesto Geisel.

1967 – A expô ganha novo nome, para espelhar a grandeza
que ganhava: Exposição Agropecuária e Industrial de
Londrina e ganha alcance estadual

2008 – Primeira Feira de Sabores, em parceria
com a Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento – SEAB. A feira apresentou ao
público os produtos da agricultura familiar.

Anos 2010
2013 – Realização da 1ª ExpoCultura, mostra de
artistas regionais e suas obras, numa interação com
o público
2016 – 1ª Expo no Campo, atividade que leva o
público interessado para conhecer as técnicas de
produção nas propriedades rurais da região
2016 – Realização do 1º Hackathon Smart Agro
2017 – Pelo primeiro ano, um espaço é dedicado
exclusivamente a empresas de tecnologia, com o 1º
Pavilhão Smart Agro
2017 – 1º Concurso Rainha Mirim
2017 – 1º Fórum do Agronegócio
2017 – 1ª Vitrine da Carne
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PARCERIA
NOSSOS AGRADECIMENTOS AOS PARCEIROS QUE ESTARIAM
CONOSCO DE 9 A 19 DE ABRIL!
• B&F AUTOMAÇÃO INDUSTRIA LTDA

• JACTO – COMASA AGRO

• EUROFRAL – FRALDÁRIO

• NEW HOLLAND – NEW AGRO

• SICREDI
• SICOOB
• COCAMAR AGROINDUSTRIAL
• COCAMAR MÁQUINAS – JOHN DEERE

Confraternização
de final de ano
Antes de encerrar as atividades de 2019,
a Sociedade Rural do Paraná e seus
colaboradores se reuniram para uma
confraternização e agradecimentos.

Afrânio Brandão, Antonio Sampaio e Moacir Sgarioni

• IDEAL EQUIPAMENTOS
• ALLIKON VALTRA – DHL
• MASSEY FERGUSON – KATO TECNOLOGIA
• CASE – AGRICASE
• VALTRA – DHL

Silvana Kantor, Ana Virgínia Sampaio, Rita Ribeiro e Maria Inês Brandão

Angela e José Luiz da Silva, Gabriela e Tiago Tristão

Flávia Gimenez, Márcia Nolasco e Mercedes Sgarioni

Luiz Fernando, Silfredo, Rodrigo, Luis Gustavo e Fernando Henrique Kalinowiski

Maria Edith e Francisco Galli

Marcelo El Kadre e José Henrique Cavicchioli

Margarida e Valter Rosa

Luiz Guilherme Gimenez, Pedro Mesquita Gimenez, Afonso Cantarelli
Nolasco e Paulo Nolasco

• CRESOL
• CIDADE SOLAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

• BECKHAUSER IND. E COM. DE EQUIP. P/ PECUÁRIA

• SANEPAR

• DISMAFE FERRAMENTAS

• COPEL
• BONO ENERGIA RENOVÁVEIS

• NUTRISTAR / JAVET
• PASTOREIO AGROPECUÁRIA
• TRONCOS PROGRESSO
• BALANÇAS AÇORES

• DIVESA JEEP
• NISSAN – NICENTER

• BALANÇAS JOÃO TRIVELATO
• CURRAIS ITABIRA

• NORPAVE – VOLKSWAGEN
• FORD – LOMAR VEÍCULOS

• GALPÃO DA COSTELA

• INTEGRADA MÁQUINAS

• SR. ZANONI

• INTEGRADA AGROINDUSTRIAL
• EMBRAPA
• METRONORTE – GM

• RESTAURANTE BOUSSOLÉ
• JARDIM GASTRONÔMICO (COSTELARIA JARDIM)
• GELOBEL
• KERO KE RY

• GRUPO MARAJÓ – FIAT, JEEP, CITROEN E PEUGEOT

• RESTAURANTE MATSURI

• TOYOTA – TOYOPAR

• YAKI YAKI COMIDA ORIENTAL
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EMPRESAS

BOAS PERSPECTIVAS
PARA SAFRA DE SOJA
DEPOIS DE TRÊS
FRUSTRAÇÕES, A SAFRA
2019/2020 PROMETE DAR UM
REFRESCO AOS PRODUTORES

a última safra de soja. A situação atual dá um refresco
para o produtor”, considera.

A perspectiva de uma boa colheita de soja tem animado os produtores. De acordo com relatório divulgado
pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento,
em fevereiro, a safra paranaense de grãos de verão
2019/2020 pode chegar a 23,4 milhões de toneladas,
valor 19% superior ao da safra anterior, quando foram
produzidas 19,7 milhões de toneladas. Só de soja, a
previsão é de 19,8 milhões de toneladas.

O sócio da SRP e produtor de soja Ricardo Araújo está
otimista com o que está vendo no campo. “O tempo
correu muito bem. Estamos tendo uma conjuntura favorável: preços bons e safra cheia”, comenta. Segundo
ele, as perspectivas são boas para toda a região de
Londrina, principalmente se a colheita ocorrer dentro
de um clima favorável. “Dessa forma, fecharemos com
chave de ouro”, observa, acrescentando que a estimativa é de que o Paraná tenha uma das maiores safras
dos últimos anos. Ele lembra que quem plantou um
pouco mais cedo teve um pouco de frustração devido
ao veranico no começo do ciclo.

“Temos algumas combinações que animam os produtores, que são a boa produtividade e bons preços”,
comenta o presidente da Sociedade Rural do Paraná –
entidade realizadora da ExpoLondrina – Antonio Sampaio. Ele ressalva que o produtor paranaense coleciona uma sucessão de três safras ruins (dois invernos e
um verão), com muita chuva, seca e geadas em momentos críticos para as lavouras. “Essas ocorrências
prejudicaram a primeira e a segunda safra do milho e

Também sócia da SRP e produtora de soja, Carla Rossato, reitera que, exceto no início, quando houve falta
de chuva, atrasando o plantio, o clima foi muito favorável para a soja, com chuvas regulares. “Se não
tivermos nenhuma intercorrência, a safra será muito
boa. O que está atrapalhando um pouco são as incertezas devido ao coronavírus, que vem mexendo com o
mercado, mas há sinalizações firmes para os cereais
de uma forma geral”, comenta.

BECKHAUSER
COMEMORA
50 ANOS

José Carlos e Mariana Beckheuser

EMPRESA É REFERÊNCIA
EM EQUIPAMENTOS DE
CONTENÇÃO PARA PECUÁRIA
E COMEMORA COM NOVA
PLANTA FABRIL
Assim como a ExpoLondrina, em 2020 a Beckhauser,
pioneira no desenvolvimento de soluções para contenção na pecuária, também comemora uma data importante: 50 anos de fundação. E como um marco importante em sua história, a empresa inaugura a nova
planta fabril em Maringá (PR). A fábrica, que envolveu
investimentos da ordem de R$ 12 milhões, além de
inovação, conta em sua operação com iniciativas de
sustentabilidade que demonstram a bandeira da empresa do BEAH (Bem-Estar Animal e Humano).
Localizada no Parque Industrial Bandeirantes, a planta
conta com uma área construída de 4 mil m². Com um
layout compacto, toda a produção está alocada num
mesmo nível de piso, possibilitando uma visão sistêmica do fluxo de produção por todos os funcionários,
permitindo uma interação e integração de todos os setores da empresa.
Em seus 50 anos, a Beckhauser também participará,

por mais um ano, da ExpoLondrina. A empresa está
presente na Expô há cerca de 40 anos, sempre apresentando soluções para o setor.
“A ExpoLondrina é um evento que faz parte da história
da Beckhauser. Nela apresentamos algumas das nossas maiores inovações em produtos ao mercado, ao
longo de pelo menos 40 anos de participação. Ficamos
felizes em poder fazer parte dessa história de sucesso
de um evento tão relevante para a pecuária nacional,”
comenta José Carlos Beckheuser, presidente do Conselho da empresa.

SOBRE A BECKHAUSER
A Beckhauser desenvolve e industrializa soluções para
o manejo racional de bovinos, buscando oferecer ao
mercado ferramentas que ajudem no desenvolvimento
de uma pecuária sustentável – que aprimore a produtividade no manejo e a qualidade dos resultados da produção, cuidando da segurança das pessoas e do bem-estar animal. A empresa vem, há anos, ditando tendências
de inovação no segmento e oferece hoje um amplo
portfólio de equipamentos de contenção tradicionais e
automatizados, além da linha de pesagem eletrônica.
Mais informações: www.beckhauser.com.br.
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TECNOLOGIA

NOVAS CULTIVARES DE
TRIGO SÃO APRESENTADAS
NO BELASAFRA
EMPRESA APRESENTOU
OPÇÕES PARA OS
PRODUTORES
Três novas cultivares de trigo começam a chegar no
mercado, desenvolvidas pela Biotrigo Genética, trazendo características que podem representar boas
opções de plantio para o produtor.
As cultivares vêm sendo divulgadas pela empresa
em todas as regiões produtoras e foi apresentada aos
produtores que visitaram a BelaSafra, evento realizado em Cambé pela Belagrícola, entre os dias 28 e 31
de janeiro. São elas: TBIO Duque, TBIO Capricho CL e
TBIO Astro.

BRANQUEADOR COM
TOLERÂNCIA À BRUSONE
Para atender ao nicho de mercado que busca uma
farinha mais clara e com um bom desempenho na
panificação, foi desenvolvida a cultivar de trigo bran-

queador TBIO Duque. Gabriel Piccoli Guarido, supervisor comercial da Biotrigo Genética, explica que o trigo
branqueador é muito valorizado pela indústria, sendo
fundamental para a obtenção de farinhas de alta qualidade.
“O TBIO Duque reforça o projeto de trigos branqueadores direcionados a trabalhos de segregação em
unidades de recebimento. É um trigo branqueador que
se diferencia no mercado pela excelente sanidade, inédita neste mercado, trazendo facilidade na condução
da lavoura, além de possuir ótima qualidade industrial
para panificação e ampla área de adaptação, incluindo
zonas tritícolas de climas frio e quente”, relata.
Outro importante aspecto é o seu maior nível de segurança contra a chuva em pré-colheita. “Trigos classificados como branqueadores normalmente apresentam
sensibilidade à germinação na espiga e alta suscetibilidade às principais doenças do trigo, tanto foliares
quanto de espiga e, apesar de serem produtivos e

apresentarem ótima qualidade, exigem mais cuidado
no manejo. “No caso do TBIO Duque, ele apresenta
uma boa tolerância à germinação na espiga e às doenças comuns da cultura, destacando-se como o único
branqueador com boa tolerância à Brusone, importante fato para as regiões de risco. Além disso, oferece
um potencial produtivo significativamente superior a
outros branqueadores”, complementa. TBIO Duque
está disponível comercialmente para produtores já
nesta safra.
Guarido classifica o TBIO Duque como uma revolução
do branqueador. “Ele é filho do TBIO Toruk, trigo mais
plantado no Brasil e que revolucionou a triticultura,
com sua genética francesa, por ser muito bom de perfílhos e por entregar altos rendimentos. O Duque traz
a plataforma do Toruk, rende bastante e é o único com
segurança para Brusone”, comenta.

CAPRICHO
Outra novidade é o TBIO Capricho CL, que chega para
fazer uma lavoura limpa, sem plantas daninhas, conforme explica Gabriel Piccoli Guarido. Foi desenvolvido
numa parceria entre a Biotrigo e a Basf, sendo a primeira cultivar brasileira com a tecnologia Clearfield,
sistema que introduziu a tolerância aos herbicidas do
grupo das imidazolinonas, mais precisamente ao ingrediente ativo imazamoxi (Raptor 70DG®) no cereal.
O recurso, com excelentes resultados na cultura do

arroz, está chegando de forma pioneira à cultura do
trigo.
“Não se trata de um organismo geneticamente modificado. Chegamos ao capricho pela genética, selecionando naturalmente”, comenta o supervisor comercial.
O objetivo da cultivar, que está disponível para multiplicação de sementes a partir deste ano, é oferecer
uma nova ferramenta para controlar as plantas mais
resistentes aos herbicidas, como o azevém e aveia,
muito comuns em lavouras de trigo. Com o TBIO Capricho CL, a expectativa é que áreas com alta infestação de ervas daninhas resistentes poderão finalmente
voltar a ser cultivadas com trigo. Segundo Guarido, os
produtores poderão ter acesso à semente em um ano.

ASTRO – COM GRANDE FORÇA
DE GLÚTEN
A terceira novidade é o TBIO Astro, um trigo melhorador de ciclo superprecoce e que já se mostrou superior
nos quesitos alta resistência à germinação na espiga
e ao acamamento e ainda Força de Glúten (W) com
valores médios de W de 550 (média Brasil). “Dentro
de nosso portfólio é nosso trigo mais forte”, comenta.
O Astro entra agora na fase de multiplicação de sementes e estará disponível para o produtor dentro de
um ano. Outro destaque do Astra, segundo o consultor, é a estabilidade de PH.
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REGRAS

EQUINOS: ADAPAR AMPLIA
PRAZO PARA EXAMES DE AIE
VALIDADE, QUE ANTES ERA DE
DOIS MESES PASSOU PARA
SEIS MESES

das nas Unidades Federativas de acordo com as suas
condições epidemiológicas peculiares”. Portanto, o Paraná tem autonomia para estabelecer os novos prazos.

Os proprietários de equinos que transitam dentro do
Estado do Paraná não precisam mais validar os exames
de Anemia Infecciosa Equina (AIE) a cada 60 dias. Desde 1 de janeiro de 2020, a validade passou a ser de 180
dias, a contar da data da coleta da amostra de sangue.

Após delineado o estudo, foram selecionadas aleatoriamente 890 propriedades distribuídas no Paraná, com
colheita e processamento de 2.683 amostras por parte
de servidores da Adapar. Foi detectada a ocorrência da
AIE em 14 das propriedades (1,57%) e em 14 animais
(0,52%), o que é considerado prevalência reduzida.

Para o trânsito entre os demais estados, a validade permanece de 60 dias. Na emissão da Guia de Trânsito
Animal (GTA) de equídeos também passa a ser exigida
a apresentação do exame negativo de AIE para todos
os animais, inclusive para os de trabalho. A única exceção possível é no caso de abate.
A ampliação do prazo para animais em trânsito interno,
por meio da Portaria n.º 322/19, da Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná (Adapar), foi possível em razão de o inquérito soroepidemiológico feito em março
e abril de 2018 ter apontado baixa prevalência da doença. O estudo teve auxílio da Universidade Estadual
de Londrina (UEL) e Universidade de São Paulo (USP).
A legislação, em especial a Instrução Normativa n.º
45/04, do Ministério da Agricultura, estabelece que “as
medidas de prevenção e controle da AIE serão adota-

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Vigilância e Prevenção de Doença de Equídeos, Pauline
Sperka de Souza, com o conhecimento destes dados, o
serviço oficial de defesa agropecuária atuou com maior
eficiência nos municípios mais afetados e realizou as
alterações na legislação.
A anemia infecciosa equina é um grande obstáculo
para o desenvolvimento da equideocultura brasileira,
visto que não possui tratamento e ocasiona perdas
econômicas aos proprietários.
A AIE compõe a lista de doenças de notificação obrigatória, e cabe ao médico veterinário comunicar aos
órgãos de defesa animal qualquer positividade para a
enfermidade.
Fonte: AEN e Adapar.

NA AGENDA, PLANOS E
PROJETOS DO ESTADO,
DESCOMPLICA RURAL E VISITAS
O início de março foi movimentado na Sociedade
Rural do Paraná (SRP). Os diretores participaram
de diversos eventos representando a entidade e
também receberam visitas importantes. Entre eles
o ex-senador e hoje deputado federal Sérgio Souza
que foi recebido na sala da diretoria pelo presidente
Antônio Sampaio e pelo vice, Afrânio Brandão. Na
pauta de discussões, assuntos do agro da região.
Já no dia 6 de março, dois grandes eventos ligados
ao Governo do Estado tiveram a participação do
presidente e do vice da SRP: um na ACIL e outro no
Espaço Villa Planalto. Afrânio Brandão representou
a entidade no evento no auditório da ACIL, que
destacou planos e ações da atual gestão do Estado e
contou com a presença do Secretário Chefe da Casa
Civil, Guto Silva. Na ocasião várias ações realizadas
em 2019 foram citadas como reforma administrativa

e apresentadas políticas públicas e os investimentos
em projetos.
O programa do Governo Ratinho Junior “Descomplica
Rural” teve o presidente Sampaio como representante
da entidade na apresentação no salão do Villa
Planalto. “Descomplica Rural” é uma parceria entre
o poder público, o Sistema FAEP/SENAR-PR e outras
entidades representativas do agronegócio estadual.
O objetivo é trazer agilidade nos processos de
licenciamento ambiental no campo, com segurança
ambiental técnica e jurídica, o que foi enfatizado
pelo secretário estadual de Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes presente. O
evento de Londrina faz parte de uma série de nove
encontros técnicos no Estado de esclarecimento do
funcionamento do programa (alguns foram adiados
em função da pandemia coronavírus).
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Visita da Ocepar

UM MODELO JURÍDICO
PARA O POLO DE INOVAÇÃO
RURAL E SEBRAE ESTÃO
À FRENTE DOS TRABALHOS
QUE REPERCUTIRÃO EM
TODO O PAÍS
No final de dezembro de 2019, integrantes do MAPA
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
estiveram em Londrina visitando entidades e instituições
em um processo de alinhamento do 1º Polo Tecnológico
do país, instalado em Londrina em novembro durante
o 2º AgroBit Brasil realizado no Parque de Exposições
Ney Braga e que contou com a presença da Ministra da
Agricultura, Tereza Cristina C. C. Dias.
Luis Cláudio Rodrigues de França, diretor da Secretaria de Inovação do MAPA, Isabel Carneiro, também do
MAPA e o assessor da presidência da Fundação Arau-

Um grupo de jurados escolheu 12 desenhos que se
transformaram no Calendário 2020 da SRP, entidade
organizadora da exposição.

Posse na ABCZ

cária, Vinícius Nagem passaram uma manhã na sede
administrativa da Sociedade Rural do Paraná (SRP-entidade que centralizará o Polo) em reunião com o presidente Antonio Sampaio, o diretor comercial, Luiz Roberto Ferrari, a deputada federal Luisa Canziani, além
de representantes de entidades e instituições que fazem
parte do ecossistema do agro regional, como o Sebrae e
governança do agro.
Na reunião ficou definido que a SRP e o Sebrae farão
estudos de modelos jurídicos para a instalação do Polo
de Inovação, que venha a atender as características
e necessidades deste tipo de atividade e que sirva de
base para outros polos no país. O diretor de fomento da SRP, Francisco Luís Hipólito Galli, vem fazendo
este levantamento. Uma nova reunião deve ser agendada ainda no primeiro semestre de 2020.

DESENHOS SE TRANSFORMAM EM CALENDÁRIOS
No final do ano passado, a Sociedade Rural do Paraná
realizou o Concurso de Desenhos Infantis, com a
participação de estudantes de escolas municipais,
estaduais e particulares de seis a 11 anos. O tema do
concurso foi a ExpoLondrina.

Diretores da Sociedade Rural do Paraná (SRP) receberam a visita dos representantes do Sistema Ocepar, o
diretor Jorge Hashimoto e o superintendente Robson
Mafioletti. Eles foram recepcionados na sede administrativa da entidade e a reunião contou com a participação de várias instituições de Londrina e região. Durante o encontro os visitantes conheceram um pouco do
ecossistema londrinense do agro voltado à inovação
e tecnologia. Na foto, o presidente da SRP, Antônio
Sampaio; o superintendente do Sistema Ocepar, Robson Mafioletti; o diretor da OCEPAR, Jorge Hashimoto;
o diretor administrativo – financeiro da SRP, Moacir
Sgarioni e o vice-presidente da SRP, Afrânio Brandão.

O sócio e atual diretor de pecuária da Sociedade Rural
do Paraná (SRP), Gabriel Garcia Cid faz parte da nova
diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu
(ABCZ) para o triênio 2020/2022, chapa encabeçada
pelo produtor rural Rivaldo Machado Borges. Eles
tomaram posse em 1º de janeiro. Gabriel participa da
ABCZ como diretor desde 2017. Outros sócios da SRP,
que também fazem parte da nova diretoria no Conselho
Consultivo da entidade são os pecuaristas Sérgio
Ricardo Pulzatto (Maringá), Márcio Mendes de Araújo
(Guarapuava) e Valmor Stofela (Cascavel). Parabéns
aos empossados!

Novo Associado
O presidente da Sociedade Rural do Paraná
(SRP), Antônio Sampaio e o diretor administrativo-financeiro, Moacir Sgarioni receberam recentemente a visita do Presidente do Conselho
de Administração do Sicoob Ouro Verde, Elisberto J. Torrecillas. O Sicoob é parceiro da SRP de
longa data, com estandes que chamam a atenção durante as ExpoLondrinas e agora a cooperativa de crédito se tornou sócia da entidade.
Na foto, Sagarioni, Sampaio e Torrecillas.
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SOMOS TOP NIKKEY E TOP DE MARCAS
POR MAIS UM ANO, O PARQUE NEY
BRAGA FOI RECONHECIDO PELA
COMUNIDADE COMO ESPAÇO
PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
O Parque de Exposições Ney Braga ficou em primeiro
lugar na categoria Espaço para Eventos – segmento Turismo e Lazer – na 15ª edição do Top Nikkey, que premia
as marcas mais lembradas pelos nipo-londrinenses. A
premiação foi em setembro de 2019 e a diretora da SRP,
Rita Ribeiro representou a entidade.
O Parque de Exposições Ney Braga tem condições de
realizar eventos de pequeno à grande porte e, em muitos casos, simultâneos e recebe por ano cerca de 200
eventos.
O Ney Braga oferece quatro recintos para eventos so-

ciais, cinco auditórios, dois pavilhões cobertos, três pistas de julgamento, três recintos de leilões, pista equestre com seis mil metros quadrados coberta, arena de
shows e rodeio com capacidade para 25 mil pessoas,
amplo espaço para estacionamento e demonstrações
industriais, agrícolas e tecnológicas, espaço para restaurantes, entre outros.
O Parque de Exposições Ney Braga também ficou em
primeiro lugar no Top de Marcas 2019 na categoria
“Local para Eventos”, dentro do segmento “Turismo &
Lazer”. O Top de Marcas Londrina é realizado pela CR
Comunicação, está em sua 24ª edição e a pesquisa de
mercado que traz as marcas mais lembradas pelo londrinense é realizada pela Litz Estratégia. A premiação foi
no início de novembro, em um evento no Buffet Planalto
e a diretora social, Silvana Kantor, representou a SRP.

14º Leilão Aravet
Em outubro de 2019 foi realizado o 14º Leilão Solidário Aravet, no
Recinto José Garcia Molina, no Parque de Exposições Ney Braga.
O leilão, já tradicional, tem renda destinada ao Hospital do Câncer
de Londrina e conta com o apoio da UNOPAR (organizado pelos
estudantes da Unopar de Medicina Veterinária – Campus de Arapongas), Sociedade Rural do Paraná (SRP) e RBL Leilões.
Somando o resultado de todas as edições do leilão, evento já repassou quase 4 milhões de reais ao HCL. São leiloados animais e
objetos doados pela comunidade: bovinos, equinos, ovinos e outros
animais, além de insumos agropecuários, obras de artes, móveis,
entre outros. O Hospital do Câncer de Londrina atende 223 municípios em oito regionais do Paraná, totalizando 617 mil pacientes.

Escoteiros acamparão
no Ney Braga
O Parque de Exposições Ney Braga vai sediar mais uma vez um grande acampamento de escoteiros, o ARP – Acampamento
Regional do Paraná, entre os dias 14 e 19
de julho e conta com a parceria da SRP.
Organizado pelo “Grupo de Escoteiros Vale
Verde”, o evento reunirá jovens de sete a 21
anos e serão realizadas diversas atividades
diurnas e noturnas, envolvendo cuidados
com o meio ambiente, integração, ajuda ao
próximo, liderança, jogos, entre outras.

AGROBIT MARCA AGENDA DO 2º SEMESTRE
Um dos grandes eventos realizados no Parque de Exposições Ney Braga, ano passado, foi o Agrobit 2019.
Foram dois dias de programação intensa. Os objetivos
do evento, que chegou à sua segunda edição – de promover espaço para troca de experiências, informações,
proporcionar oportunidades de negócios e aproximar o
produtor e empresário rural das tecnologias que estão
sendo desenvolvidas ou já se encontram no mercado e
que podem alavancar a produção -, foram alcançados
com êxito na avaliação de Daiana Bisognin, presidente
do Convention Bureau e diretora da F&B Eventos, uma
das organizadoras do Agrobit, ao lado da Sociedade Rural do Paraná e do Sebrae.
Para o presidente da SRP, Antonio Sampaio, a segunda
edição do evento consolidou a proposta que nasceu em
2018 justamente com o propósito de apresentar ao produtor rural as novas tecnologias. “Existe muita coisa no
mercado hoje e, às vezes, o produtor fica perdido, sem
saber o que pode ajudar no seu negócio. No Agrobit, ele

tem a oportunidade de conhecer, trocar ideias com o
desenvolvedor e analisar qual proposta faz sentido para
dia a dia”, comenta. Também para o Sebrae-PR o evento atingiu seus objetivos. Lucas Ferreira Lima, gestor
estratégico de startups da entidade, observou o Agrobit reuniu num só lugar desde grupos que participaram
do hackathon e com projetos inovadores até empresas
mais tradicionais. Ele destacou que os participantes puderam conferir inovações que já estão disponíveis para
serem absorvidas pelo mercado.
O Agrobit Brasil 2019 teve a participação de cerca de
100 expositores e foram realizadas várias palestras.
Além disso, foi realizado o primeiro hackathon Agroclimático do Brasil em parceria com o MAPA – Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; lançado o primeiro Polo de Inovação do Agro do Mapa pela ministra
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias; e realizado o 1º.
Fórum Regional de Inovação, também promovido pelo
Mapa; entre outros.

Bafafá da Mari
Também de bastante destaque foram as várias apresentações do espetáculo Bafafá da Mari, realizado no
Recinto José Garcia Molina. Todas as edições lotaram o espaço, com capacidade para cerca de 600
pessoas. “Não existe lugar mais perfeito para se
apresentar do que o Garcia Molina”, comenta Mari,
numa de suas últimas apresentações do ano.
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