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Cotidiano

Capal fecha 1º semestre com
receita bruta de R$ 2,1 bilhões
Cooperativa completa 62 anos de história batendo recorde de faturamento; investimentos
alcançam a marca de R$ 109 milhões; produção de grãos impulsiona crescimento no período
Foto: Divulgação/Assessoria
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O

s 21 produtores rurais holandeses que criaram a Capal
em 1960 deram início a uma
cooperativa sustentável, eficiente e
com altos índices de produtividade,
e os números apontam isso. A receita bruta da cooperativa no primeiro
semestre de 2022 é de R$ 2,192 bilhões, com resultado em mais de R$
87 milhões e investimentos que alcançam R$ 109,1 milhões.
“Os cooperados e colaboradores da
Capal trabalham constantemente pelos
valores cooperativistas. Conseguimos,
nessas mais de seis décadas, não apenas focar no campo, mas ainda na transformação do que é produzido. Geramos
maior valor agregado ao cooperado e
qualidade final ao consumidor e assim
continuaremos nas próximas décadas”,
destaca Adilson Roberto Fuga, presidente executivo da Capal.
PRODUÇÃO DE GRÃOS
O crescimento da cooperativa se
deve, entre outros motivos, pela produção de grãos, que totalizou no primeiro semestre deste ano quantidade
superior a 615 mil toneladas de recepção bruta oriundas de uma área assistida que ultrapassa 163 mil hectares. So-

HISTÓRICO
ABRANGÊNCIA
Fundada em 1960, a Cooperativa
Capal conta atualmente com mais de
3,4 mil associados, distribuídos em 21
unidades de negócios, nos estados do
Paraná e São Paulo.
CADEIA AGRÍCOLA
A cadeia agrícola responde por cerca
de 65% das operações da cooperativa, produzindo mais de 862 mil toneladas de grãos por ano, com destaque
para soja, trigo, milho e café. A área
agrícola assistida ultrapassa os 161 mil
hectares.

R$ 109 mi
Este é o valor aplicado somente
em investimentos por parte
da cooperativa Capal, segundo
levantamento realizado pela empresa

615 mil
Empresa foi fundada em 1960 e conta com mais de 3,4 mil associados, distribuídos em 21 unidades

A produção de grãos da Capal
totalizou, no primeiro semestre
deste ano, uma quantidade
superior a 615 mil toneladas

ma-se a este resultado a produção de
leite, que totalizou mais de 64 milhões
de litros comercializados.
Essa produção é refletida em investimentos nas unidades da cooperativa. Na matriz em Arapoti, por exemplo, estão sendo construídos novos
silos para armazenamento de grãos
e matéria-prima para ração, além de

CRESCIMENTO
No decorrer do ano de 2021, a cooperativa Capal apresentou aumento
de 58% em seu faturamento no comparativo com o ano anterior, com R$
3,26 bilhões ante a R$ 2,06 bilhões.
Esse foi o maior índice conquistado
pela cooperativa nas mais de seis décadas de atuação.

montagem final de novo secador de
grãos. Outras unidades com obras concluídas ou em andamento incluem
Wenceslau Braz (Unidade Operacional
e Unidade de Beneficiamento de Sementes), Curiúva e Santana do Itararé.
Além dos investimentos próprios,
a Capal integra o sistema de intercooperação Unium. A cooperativa tem

como investimentos consolidados a
Unidade Industrial de Carnes (que produz a marca Alegra), a Unidade de
Beneficiamento de Leite (que produz,
por exemplo, a marca Colônia Holandesa) e o Moinho (que produz a farinha de trigo Herança Holandesa). A
Capal é sócia em futuras unidades:
Queijaria e Maltaria, em Ponta Grossa.
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Palestra orienta empresários de PG

Evento ocorrerá no auditório da Casa da Indústria, em Ponta Grossa.
Os diálogos com o empresariado estão marcados para quinta (22)

PUBLICAÇÃO LEGAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
O Município de Ponta Grossa - PR realizará no dia 06 de outubro de 2022, às 08h00min, através
da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma eletrônica, registro de
preços nº 234/2022, para aquisição de materiais para execução das atividades pedagógicas e administrativas. Valor Máximo: R$ 6.820.018,00. Mais informações poderão ser obtidas no horário
das 12 horas às 18 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1000 (ramal 1003) ou
ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.
Ponta Grossa, 19 / 09 / 2022
Simone Neves
Secretária Municipal de Educação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:
TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2022
Abertura em 6 de Outubro de 2022, às 14h - Lote 1 - Construção de Campo de Futebol Society
na área M/1, Rua Leopoldo Miques, s/n, Vila Nova, Bairro Estrela, valor máximo R$ 685.071,15;
Lote 2 - Construção de Campo de Futebol Society na área institucional 2, quadra12, Rua São
Pedro Juliao, Jardim São Marcos, Bairro Cará-Cará, valor máximo R$ 404.318,06; Lote 3 - Construção de Campo de Futebol Society na área institucional s/d, Rua Hermelino da Silva, Jardim
Ouro Verde, Colonia Dona Luiza, valor máximo R$ 441.685,79.
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2022
Abertura em 7 de Outubro de 2022, às 14h - Contratação de serviços especializados de engenharia
consultiva, para apoio técnico na supervisão da execução das obras de pavimentação viária em apoio
D¿VFDOL]DomRGHGLYHUVRVFRQWUDWRV¿UPDGRVQR0XQLFtSLRYDORUPi[LPR5
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.
Mariana Scaramella Moreira - Secretária Municipal

A Casa da Indústria de Ponta Grossa, do Sistema Fiep, realiza na quinta
(22), a palestra ‘Como evitar passivos
trabalhistas no momento da retomada’, com o juiz federal Marlos Augusto Melek e o PhD Dario Paixão,
empreendedor formado em Administração e Turismo. O evento desenvolverá nos empregadores habilidades
de gerir situações no ambiente laboral, bem como oferecerá uma perspectiva do futuro do trabalho, tecnologia
e robótica. As inscrições são gratuitas .

As vagas são limitadas.
Darcy Miara Júnior, presidente da
Casa da Indústria em Ponta Grossa, entende que o momento de retomada
pós-pandemia acelerou e a necessidade de mão de obra se acentuou, de
modo que o empresariado em geral
deve estar atento à legislação para evitar problemas trabalhistas. “Contaremos com dois palestrantes de grande
gabarito para orientar os participantes. O cenário exige uma formação
complementar sobre o tema”, disse.

CASA DA INDÚSTRIA
A Casa da Indústria é formada
pelo Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias e Tanoarias e de
Marcenarias de Ponta Grossa, Sindicato Das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta
Grossa, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios dos
Campos Gerais, Sindicato da Panificação de Ponta Grossa e Sindicato da Indústria da Extração de Minerais Não
Metálicos de Ponta Grossa.

