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Média. Em algumas áreas de soja na região de abrangência da cooperativa, 
produtividade atingiu a marca de 5,9 mil quilos por hectare | Foto: Divulgação  

AGRONEGÓCIO >> COLHEITA FOI CONCLUÍDA 

Capal recebe mais  
de 500 mil toneladas 
de grãos nesta safra 
Somente em soja o 
recebimento de grãos 
superou a marca de 
430,5 mil toneladas. 
Milho somou 96,4 mil 
toneladas 

DA REDAÇÃO 
dinheiro@jmnews.com.br 

ACapal Cooperativa Agroindus-
trial finalizou a safra 21/22 

com volume de recebimento de 
527 mil toneladas. O maior nú-
mero foi da Unidade de Taquari-
tuba, com 124 mil toneladas de 
soja, correspondendo a 29% da 
recepção total do grão, que al-
cançou 430.577 toneladas. O se-
gundo maior volume de recebi-
mento foi em Arapoti (95,3 mil 
ton), seguido de Wenceslau Braz 
(66,2 mil ton), Taquarivaí (59,7 
mil ton), Itararé (45,6 mil ton) e 
Curiúva (13,7 mil ton). 

Já o milho teve maior volume 
de recepção em Arapoti. Foram 
38,9 mil ton do grão entregues na 
Matriz, o que significa 40% da re-
cepção total, de 96.433 toneladas. 
Depois, vem o recebimento em 
Itararé (25 mil ton), Taquarivaí 
(12,9 mil ton), Taquarituba (9,1 
mil ton), Curiúva (5,7 mil ton) e 
Wenceslau Braz (4,5 mil ton). 

O coordenador operacional 
Celso Ricardo Poletti Dias aponta 
que, além do volume recebido, a 
qualidade dos grãos também foi 
satisfatória. “Ambos os produtos 
estão com boa qualidade, sem 
problemas quanto à presença de 
grãos avariados, estando dentro 
do padrão”, pontua. 

O agrônomo Marcelo José 
Odair, do Departamento de As-
sistência Técnica (DAT) de Wen-

DIFERENCIAL 

Produtos têm alta qualidade 
O agrônomo Marcelo José Odair assegura a qualidade, tanto dos grãos, 

quanto das sementes produzidos na última safra. “A semente que o cooperado 
vai utilizar na próxima safra foi produzida com muito cuidado”, garante. Ele 
pontua que para produzir grãos, independentemente de quais sejam (soja, mi-
lho, feijão, trigo, cevada ou aveia) e sementes deve-se fazer tudo muito bem fei-
to, com muito capricho: “os insumos devem ser aplicados no momento corre-
to, em parceria com a assistência técnica e o respaldo da pesquisa”. 

ceslau Braz, comenta que, em 
comparação com outras regiões 
do Brasil, “fomos abençoados”. 
Apesar da instabilidade e da vari-
ação climática, que influenciaram 
a produtividade, a média foi de 3 
mil kg/ha até 5,9 mil kg/ha na re-
gião que atendida por ele. 

Marcelo destaca a impor-
tância da pesquisa para se obter 
bons resultados na lavoura: “es-
tamos sempre em sintonia com a 

Fundação ABC, pois a pesquisa é 
uma das ferramentas mais impor-
tantes, responsável pela agricul-
tura de alto nível da região, aliada 
dos cooperados e da assistência 
técnica, sempre orientando reco-
mendações eficientes no controle 
e principalmente nos custos de 
produção”. Na Unidade de Benefi-
ciamento de Sementes (UBS) em 
Wenceslau Braz, o recebimento 
total foi de 25,4 mil toneladas. 

EVENTO É GRATUITO E ACONTECE ENTRE OS DIAS 12 E 14, EM CARAMBEÍ 

ExpoFrísia volta ao presencial e 
tem início na próxima semana 

Após duas edições adiadas de-
vido à pandemia de covid-19, 
a tradicional ExpoFrísia chega à 
15ª edição, reunindo produtores 
de leite, agricultores, suinocul-
tores e demais agropecuaristas 
da região, com palestras e trocas 
de experiências. A feira agrope-
cuária é realizada anualmente 
pela Frísia Cooperativa Agroindus-
trial. O evento é gratuito, e acon-
tece entre os dias 12 e 14 de maio, 
no Parque de Exposições Frísia, 
em Carambeí. 

A Unium, marca institucional 
das cooperativas Frísia, Castro-
landa e Capal, que atua em seg-
mentos do agronegócio, como 
leite, carne suína e trigo, conta 
com um estande na feira para 
atendimento aos cooperados e de-
mais visitantes. Além disso, a 
marca promove a apresentação 
do Guia de Qualidade da Farinha, 

Produção. Evento reúne produtores de leite, agricultores, suinocultores e 
demais agropecuaristas da região dos Campos Gerais | Foto: Raul Voorsluys 

um manual completo para produ-
tores de trigo. A publicação é uma 
iniciativa da Associação Brasileira 
da Indústria do Trigo (Abitrigo), 
em parceria com a Biotrigo Ge-
nética. O foco é a qualidade do 

trigo, abordando o tema sob o as-
pecto da segurança de alimentos, 
orientando os produtores quanto 
às boas práticas agrícolas e ao uso 
de defensivos agrícolas. A apre-
sentação será no dia 12, às 15h. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, as seguintes licitações:

CONCORRÊNCIA Nº 4/2022
Abertura em 6 de Junho de 2022, às 14h - Execução de obras de pavimentação asfáltica das Ruas: Jordão 
Cardoso, Lavino Domingues Stadler, João Visinoni, Rosa Furiatti, José Epaminondas de Almeida, Santa 
Luiza e Sebastião Ivo Borges, localizadas no Jd. Santa Luiza, no Bairro Colônia Dona Luiza, valor máximo 
R$ 5.929.440,18.

CONCORRÊNCIA Nº 5/2022
Abertura em 7 de Junho de 2022, às 14h - Execução de obras de pavimentação asfáltica de ruas do Jardim 
Residencial San Martin, no Bairro Neves, valor máximo R$ 8.345.056,22.

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, no mesmo endereço do preâmbulo, no horário 
das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

Henrique Palermo do Vale - Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, realizará na sua sede, à Av. Visconde de 
Taunay, n.º 950, 2º andar, em 23 de Maio de 2022, às 14h, licitação para elaboração de Projeto de Restauro, 
reforma e manutenção, incluindo projetos complementares tais como: elétrico, telefonia, rede lógica, SPDA, 

Coronel Dulcídio nº 395, Centro, matrícula 42.424, 1º Registro de Imóveis, com 332 m² de área construída; 
Item 2 - Rua Sete de Setembro nº 510, Centro, matrícula 29.421, 2º Registro de Imóveis, com 233,70 m² de 
área construída.. Valor máximo R$ 77.249,52.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário 
das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

Henrique Palermo do Vale - Secretário Municipal

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
Processo Administrativo Nº 064/2022

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JÉSSICA HERNISKI SZEREMETA

Data de Publicação: 18/04/2022 15:42:54

TOTAL DO PROCESSO: 2.099.900,00

Item: 1

Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

Quantidade: 1 Valor Unit.: 789.900,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 789.900,00

Marca: XCMG Modelo: XE225BR
Quant.: 1 Total: 789.900,00LOTE 1 789.900,00Num: 008

CAROLINE HANNEMANN - EIRELI 34.131.546/0001-01 789.900,00

Item: 1

Descrição: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6X4 

Quantidade: 2 Valor Unit.: 655.000,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.310.000,00

Marca: IVECO Modelo: 260E30 (6X4)
Quant.: 1 Total: 1.310.000,00LOTE 2 655.000,00Num: 054

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI 29.887.078/0001-51 1.310.000,00
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