Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR -

Iapar recebe homenagem nos 125 anos do Instituto Agronômico de Campinas
(IAC)
IAPAR
Enviado por: retoledo@iapar.pr.gov.br
Postado em:27/06/2012

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), por meio de seu presidente, Florindo Dalberto, recebeu
hoje (27) em Campinas, o Troféu Franz Dafert dedicado a instituições e pessoas que tenham
expressiva contribuição para o agronegócio e demais setores voltados à ciência e tecnologia.
O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), por meio de seu presidente, Florindo Dalberto, recebeu
hoje (27) em Campinas, o Troféu Franz Dafert dedicado a instituições e pessoas que tenham
expressiva contribuição para o agronegócio e demais setores voltados à ciência e tecnologia. A
homenagem aconteceu durante as comemorações dos 125 anos do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) em que aconteceu a entrega do restauro do prédio D. Pedro II do IAC. Projetado
por Henrique Florence, em estilo art nouveau, o edifício foi construído em 1888 e passou por
reformas e ampliações antes de ser tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Campinas (CONDEPACC) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico (CONDEPHAAT). Mesmo com as modificações &ndash; que estão diretamente
ligadas à evolução do IAC &ndash; o prédio mantém a fachada original há 100 anos e é um dos
cartões postais de Campinas. O Instituto desenvolveu mais de 900 variedades de 66 espécies de
plantas, de elevada qualidade nutricional, alta produtividade, resistência fitossanitária e menor
exigência hídrica. O IAC também se dedica ao melhoramento genético convencional de plantas
agrícolas e aos pacotes tecnológicos que envolvem essas espécies, desde o plantio à colheita,
incluindo estudos de solo, clima, pragas e doenças e segurança e eficiência na aplicação de
agrotóxicos. São soluções tecnológicas que atendem desde o pequeno até o grande produtor rural.
Em celebração à data histórica, o IAC apresentou resultado inédito de pesquisa: a presença da
isoflavona no feijão &ndash; ácido que pode prevenir doenças coronárias e crônicas, além de ser
usada na reposição hormonal pelas mulheres. O prêmio leva o nome do primeiro diretor do IAC,
Franz Dafert. Ao comentar a homenagem, Florindo Dalberto destacou a honra em receber o troféu
em nome do Iapar e também porque foi fundador e primeiro diretor geral, &ldquo;uma homenagem
que retribuo a cada um que compõe nossa instituição&rdquo;. Iapar - Assessoria de Imprensa
Jornalista Regina Toledo &ndash; (MTb 207/PR) - com informações da Assessoria de Imprensa do
IAC Tel: 43 3376-2365 Correio eletrônico: retoledo@iapar.br / imprensa@iapar.br
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