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INVESTIMENTO >> VALOR APLICADO PELO MUNICÍPIO SE APROXIMA DE R$ 330 MIL 

Aeroporto Sant’Ana recebe mais 
obras para melhorias e conservação 
Investimentos 
serão aplicados em 
muros, para deixar 
o local 100% 
cercado, e na 
pintura da pista, 
que está gasta 

FERNANDO ROGALA 
dinheiro@jmnews.com.br 

O aeroporto de Ponta 
Grossa (Comandante An-

tônio Amilton Beraldo) está rece-
bendo mais um investimento para 
a conservação e melhoria de sua 
infraestrutura. Na edição desta se-
gunda-feira (16) do Diário Oficial 
do Município, foram publicados os 
resultados de dois pregões, com in-
vestimentos do município, que so-
mados atingem R$ 329 mil, em 
muro e pintura da pista. O pregão 
para a pintura da pista do aero-
porto Sant’Ana foi vencido pela 
empresa GP, que cumprirá o ser-
viço especializado por R$ 83,5 
mil, ao passo que o muro teve 
como vencedora a empresa WMJ 
licitações, cujo valor proposto foi 
de R$ 245,5 mil. 

No caso da pintura da pista, 
o superintendente do Aeroporto, 
Victor Hugo Oliveira, esclarece 
que se trata de uma manutenção 
de rotina. Oliveira explica que não 

Manutenção. Pintura existente foi realizada há quase 4 anos, concluída em agosto de 2018 | Foto: Arquivo JM 

há uma obrigação de repintura das 
faixas dentro de um período espe-
cífico, mas há a necessidade que 
todas as linhas estejam adequadas 
para a aviação. “É preciso que tudo 
esteja visível para os pilotos, e a 
pintura da nossa pista já está fi-
cando gasta”, informou. Segundo 
ele, a última pintura foi reali-
zada após as obras de ‘recape’ de 
asfalto da pista, concluídas em 
agosto de 2018. A meta, explica 

Oliveira, é que a empresa faça as 
obras em horários alternativos, 
de modo que não interfira no trá-
fego aéreo e não haja a necessi-
dade de suspender os voos co-
merciais da Azul. 

Já no caso do muro, será a 
fabricação, fornecimento e insta-
lação de um muro pré-fabricado 
com 2,4 metros de altura por 300 
metros de extensão, com concer-
tina (espécie de arame farpado, 

colocado sobre o muro) em toda 
a sua extensão. Essa metragem 
será colocada paralela à pista no 
lado da cabeceira 08, na área 
de uma chácara que foi desapro-
priada, para que o aeroporto ob-
tenha a classificação 3C, com 150 
metros de margem de segurança 
lateral a partir da pista. “A ideia 
é que, com esse muro, possamos 
fechar 100% do aeroporto. Isso 
muda o patamar de segurança do 

aeroporto, porque praticamente 
anula a probabilidade de se ter 
uma intervenção de pessoa ou 
animal na pista”, informa o supe-
rintendente aeroportuário. 

MODELO É O PRIMEIRO DAS AMÉRICAS 

Klabin inicia operação de 
planta de ácido sulfúrico 

 Ao colocar em operação a 
primeira planta de Ácido Sulfú-
rico concentrado das Américas, 
implantada em uma fábrica de 
celulose e papel, a Klabin con-
solida sua trajetória de inovação 
e sustentabilidade. Além de dar 
mais um passo na circularidade 
de seus resíduos, se torna autos-
suficiente no insumo, cujo exce-
dente poderá ser comercializado. 
A produção do produto químico 
começou em maio, na Unidade 
Puma, em Ortigueira. 

O ácido sulfúrico, um dos 
principais insumos na produção 
de celulose e papel, é consumido 

nas Máquinas de Secagem, na 
planta de Tall Oil, nas Linhas de 
Fibras e em outros processos da 
unidade industrial. A planta foi de-
senvolvida e fornecida pela An-
dritz, com tecnologia da Haldor 
Topsoe. Na Unidade Puma, a pro-
dução será de 150 toneladas de 
ácido concentrado por dia. “A ins-
talação de uma planta como a 
nossa permite aproveitar com in-
teligência os subprodutos gerados 
ao longo da cadeia produtiva. Eles 
se tornam economicamente uti-
lizáveis, com destinação respon-
sável, visando o cuidado com o 
meio ambiente e agregando mais 

Puma. Fábrica aumenta circularidade e se torna autossuficiente no insumo, 
contribuindo para o fortalecimento da sustentabilidade | Foto: Divulgação 

valor à nossa produção”, explicou 
o gerente de Projetos da área 
de Recuperação e Utilidades da 
Klabin, Walter Oliveira. 

A Unidade Puma e o Pro-

jeto Puma II, desde a fase de es-
tudos e planejamento, foram pro-
jetados com tecnologias capazes 
de aumentar a autossuficiência da 
fábrica em diversas áreas. “Essa 

nova tecnologia, além de ser sus-
tentável e de estar alinhada à eco-
nomia circular, também propor-
ciona redução de custos com a 
produção do ácido, menor expo-
sição e riscos externos”, comenta 
João Braga, diretor de Projetos e 
Engenharia da Klabin. “Isso con-
tribui com os Objetivos Klabin 
de Desenvolvimento Sustentável 
(KODS)”, complementa. 

Os KODS são um conjunto de 
metas e compromissos da Com-
panhia para a Agenda Klabin 
2030, alinhados ao Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). O resultado desse trabalho 
conta com a responsabilidade de 
todas as áreas e unidades para 
gerar valor à sociedade e aos pú-
blicos de relacionamento. Com a 
planta de Ácido Sulfúrico, a em-
presa dá mais um passo em di-
reção ao compromisso de reduzir 
a geração de resíduos industriais. 

Na abertura do IX Congresso 
Brasileiro de Soja, na segunda-
feira (16), em Foz do Iguaçu, o se-
cretário estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto Orti-
gara, defendeu que o Brasil e o 
Paraná precisam aproveitar o co-
nhecimento científico e adaptar 
a produção agrícola aos desafios 
do futuro. O evento foi organi-

zado pela Embrapa Soja e é o 
maior fórum técnico-científico da 
cadeia produtiva da soja na Amé-
rica do Sul. 

A partir do tema deste ano, 
“Os desafios para a produção 
sustentável no Mercosul”, Orti-
gara discutiu como o agro pode 
“fazer mais com menos” e disse 
que os bons resultados do setor 

PARA O APRIMORAMENTO DO PLANTIO 

Ortigara defende tecnologia  
e sustentabilidade na soja 

são fruto de esforço, conheci-
mento e capacidade de adap-
tação. “Se soubermos aproveitar 
os recursos que temos, podemos 
evoluir ainda mais e converter 
cada vez mais a soja em valor 
agregado”, disse. 

No ano passado, 17% de tudo 
que o Brasil exportou foi soja. O 
grão gerou US$ 48 bilhões ao País. 
A cultura também beneficia a ca-
deia de proteínas animais – se-
gundo o secretário, a suinocultura 
pode crescer de 50% a 70% no 
Paraná nos próximos cinco anos, 
inclusive devido à certificação in-
ternacional de área livre de febre 
aftosa sem vacinação. 

serviços 
Local recebe mais 
R$ 36,47 milhões 
em infraestrutura 

Além desses investimentos, o 
local receberá mais R$ 36,4 mi-
lhões em investimentos dentro dos 
próximos meses. Esse valor será 
aplicado tanto na via de acesso 
ao aeroporto (rua Mathias Grani), 
quanto no próprio aeroporto, pa-
ra melhorias de sua infraestrutura. 
No caso da via de acesso, a em-
presa Zabel venceu a licitação, pa-
ra realizar as obras pelo valor de 
R$ 2,604 milhões, com previsão de 
conclusão ainda neste ano – o tér-
mino de contrato é em janeiro de 
2023. Já o restante, os R$ 33,87 mi-
lhões, serão aplicados pelo consór-
cio Rac/Kokot/RAAA, com recursos 
do Fundo Nacional de Aviação Civil 
(FNAC), para a construção de um 
novo terminal de passageiros, novo 
estacionamento, nova taxiway e a 
ampliação do pátio das aeronaves 
(a metragem da pista não será au-
mentada). O prazo de conclusão das 
obras é setembro de 2023. 

PUBLICAÇÃO LEGAL

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n.º 045/2022 – Processo n.º 030071 – GMS PE nº 
734/2022: Objeto: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para o Hospital 
Universitário Regional dos Campos Gerais e Hospital Universitário 
Materno Infantil. Valor Máximo de R$ 486.566,73. Recebimento das 
propostas: até 09h00min de 31/05/2022. Início da Sessão Pública: às 10h00 
de 31/05/2022 (n.º da Licitação: 939481). O edital e seus anexos com as 
especificações detalhadas dos serviços, bem como os resultados de todas as 

fases desta licitação poderão ser consultados no site www.licitacoes-
e.com.br. Ponta Grossa, 17 de maio de 2022.  

Saulo Pontarolo Marenda – Pregoeiro. 


