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PARANÁ TEM O MENOR REAJUSTE DO BRASIL NA CONTA DE LUZ EM 2022 

Copel reajusta tarifa em 1,58% 
para os clientes residenciais 

Os clientes residenciais da 
Copel vão ter reajuste de 1,58% 
na tarifa de energia elétrica a 
partir do dia 24 de junho, definiu 
a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) nesta terça-feira 
(21). Esses clientes representam 
82,3% do total de consumidores 
atendidos pela companhia. A 
Aneel é o órgão regulador federal 
que calcula a tarifa de energia elé-
trica de cada estado e comunica 
às distribuidoras, que aplicam o 
ajuste uma vez ao ano. Em 2022, 
até agora, o Paraná tem o menor 
reajuste do Brasil na conta de luz.  

Para outros 10,6% dos cli-
entes da Copel atendidos em 
baixa tensão, dentre eles estabe-
lecimentos comerciais e de ser-
viços, o reajuste na tarifa será 
de 2,07%. Já, na média, a ta-
rifa de energia da Copel aumen-
tará 4,90% - esta média inclui 
clientes atendidos também em 
alta tensão, os chamados grandes 
consumidores.  O reajuste médio 
ficou muito abaixo da inflação. 
Nos últimos 12 meses, o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
(IPCA), dado também utilizado 
pela Aneel para determinar a ta-

Variação. Na média, a tarifa de energia da Copel aumentará 4,90%, quando 
inclui clientes de alta tensão (grandes consumidores)| Foto: Divulgação  

rifa, subiu 11,73%.  
O índice é calculado pelo Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) para medir a va-
riação no valor de um conjunto 
de produtos e serviços comer-
cializados no varejo, referentes 
ao consumo pessoal das famílias. 
Além de onerar insumos e ser-
viços, a inflação também é utili-
zada para reajustar contratos de 

compra de energia, contribuindo 
para o aumento da tarifa.  

Para que o ajuste ficasse 
abaixo da inflação, foram aba-
tidos, na sua composição, cré-
ditos do PIS/Confis oriundos de 
ação judicial vencida pela Copel, 
já reconhecidos e que têm pre-
visão de restituição nos pró-
ximos 12 meses pelo governo fe-
deral à companhia. 
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EXPANSÃO >> INDÚSTRIA FAZ O PROCESSAMENTO DE SOJA NO DISTRITO INDUSTRIAL 

Cargill realizará investimentos na 
fábrica de PG para ampliar produção  
Empresa solicitou a 
licença ambiental 
para ampliar 
a capacidade 
produtiva na planta 
fabril da cidade  

FERNANDO ROGALA 
dinheiro@jmnews.com.br 

Amultinacional Cargill, que 
possui uma unidade indus-

trial de grãos em Ponta Grossa, 
pretende fazer um investimento 
para ampliar seu complexo fa-
bril no município. A informação 
consta na súmula de requeri-
mento de licença de ampliação, 
requerida pela empresa junto ao 
Instituto Água e Terra (IAT) do Pa-
raná, publicada na edição desta 
segunda-feira (20) do Diário Ofi-
cial do Estado de Comércio, In-
dústria e Serviços. A unidade em 
questão, que atua na moagem 
da soja e produção de óleo de-
gomado e farelo para nutrição 
animal, fica instalada na região do 
Distrito Industrial do município, 
às margens da BR-376. A planta 
fabril na cidade é histórica para 
a empresa, afinal, esta foi a pri-
meira fábrica da companhia mul-
tinacional no país, inaugurada em 
1973, e que portanto completa 50 
anos em 2023. 

Conforme a súmula, a Cargill 
Agrícola informou que está solici-
tando, ao órgão ambiental regu-
lador do Estado, a “Licença Prévia 
de Ampliação para a atividade de 
fabricação de óleos vegetais em 
bruto, exceto óleo de milho, a 
ser implantada na rodovia BR-

Melhorais. Empresa já realizou diversos investimentos na fábrica da cidade no ano passado | Foto: Divulgação 

Contudo, ao pesquisar outras 
licenças ambientais, foi possível 
observar que a empresa já re-
alizou outros investimentos na 
cidade em 2021, nesta unidade 
de grãos: a construção de uma 
unidade geradora de energia, de 
3,2 mW de energia elétrica; a 
construção de uma subestação 
de energia da fábrica, de 34,5 
kV; uma terraplanagem, a cons-
trução da cobertura para a área 
de armazenamento de biomassa, 
e também obras de adequações e 
melhorias no fluxo interno de ca-
minhões. 

A Cargill é uma das maiores 
empresas de Ponta Grossa, consi-
derada de ‘grade porte’, com cerca 
de 300 funcionários. Ela apareceu 
nos últimos três rankings munici-
pais das 10 indústrias com o maior 
Valor Adicionado (VA) na cidade 

– isto é, a diferença do que a 
empresa comprou/utilizou na sua 
produção em relação à venda do 
seu produto. Em 2019 ela teve o 
quarto maior VA (o maior entre 
as moageiras do município), ao 
passo que em 2020 apareceu na 
sétima posição (segundo maior 
valor entre as moageiras). Nas ex-
portações, a empresa também se 
destaca, aparecendo, da mesma 
forma, historicamente no ‘top 10’ 
do município – em 2018, por 
exemplo, a empresa foi a que 
mais vendeu produtos para o ex-
terior, com mais de US$ 100 mi-
lhões exportados. 

COMPANHIA 

PG teve aportes em outras áreas 
Há alguns anos, a empresa já realizou outros investimentos na cidade, 

mas não nessa planta de soja. Em 2016, a Cargill assinou o contrato para a 
aquisição da empresa ponta-grossense SGS Microingredients (SGS Agricultura 
e Industria Ltda), localizada no Distrito Industrial do município. A planta pro-
cessa e produz oleoquímicos e emulsificantes para os segmentos alimentícios, 
nutrição animal e industrial, e por isso é chamada de “Cargill Bioindustrial”. 
A aquisição foi concluída no início de 2017, quando foi confirmado um investi-
mento de US$ 6 milhões para atualização e modernização da planta fabril.  

376, Km 506, no município de 
Ponta Grossa”. Atualmente, a fá-
brica tem capacidade de proces-
samento de 1.950 toneladas desse 
grão por dia, rendendo 1,4 mil 
toneladas de farelo de soja por 
dia, resultantes de uma capaci-
dade de produção de 380 tone-

ladas de óleo de soja diários. A 
reportagem do Jornal da Manhã e 
Portal aRede entrou em contato 
com a assessoria de imprensa da 
empresa para obter mais informa-
ções sobre o aporte, mas não ob-
teve o retorno até o fechamento 
dessa reportagem.  

multinacional 
Empresa possui  
cerca de 10 mil 
funcionários no país 

Presente no Brasil desde 1965, a 
Cargill Agrícola S.A., com sede em 
São Paulo, mantém operações em 17 
estados e no Distrito Federal. Nas su-
as unidades industriais e escritórios, 
localizados em 147 municípios, tra-
balham mais de 10 mil funcionários. 
São 23 fábricas, oito terminais por-
tuários, um centro de serviços com-
partilhados, um centro de tecnologia 
e diversas filiais. Em 2020, a empre-
sa obteve R$ 68,6 bilhões em recei-
ta líquida e R$ 2 bilhões em lucro lí-
quido. Em âmbito mundial, é uma 
das maiores companhias de alimen-
tos do planeta. Fundada nos Estados 
Unidos, em 1865, possui cerca de 155 
mil funcionários e obteve, no ano de 
2020, US$ 114,6 bilhões em receita 
anual. 


