6

@oparana hojenews

GERAL Sexta-feira 18 de março de 2022

Clima favorece retomada da
colheita de mandioca no PR
Curitiba - Os produtores de
mandioca do Paraná finalmente dispõem de condições
climáticas favoráveis para retomar as colheitas. Com isso, a
oferta de matéria-prima paranaense para as indústrias
cresce, e elas podem reduzir a
dependência de outros estados. Esse é um dos temas do
Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária referente à
semana de 11 a 17 de março. O
documento é preparado pelos
técnicos do Deral (Departamento de Economia Rural), da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.
As primeiras estimativas
do IBGE indicam uma área de
1.240.000 hectares e produção
de 18 milhões de toneladas de
mandioca no Brasil. No Paraná,
segundo produtor da raiz,
atrás apenas do Pará, estima-se que a safra 2021/22 terá 131
mil hectares, com produção de
2.850.000 toneladas. Ainda que
seja o segundo em produção,
o Paraná é o primeiro produtor de fécula, com várias indústrias instaladas no território. A
busca de mandioca em regiões
mais distantes já faz parte do
planejamento do parque industrial nos últimos anos, o que se
reduz agora com a retomada
da colheita. Mas a previsão é
de safra menor e as indústrias
devem novamente se socorrer
em estados vizinhos.
Os preços continuam em
alta. Na última semana, a mandioca na indústria custava, em
média, R$ 650,00 a tonelada. A
fécula foi comercializada por
R$ 99,00 a saca de 25 quilos, o
que representou aumento de

3% em relação à semana imediatamente anterior. A farinha
crua teve reajuste de 1% e foi
negociada por R$ 142,00 a saca
de 50 quilos.
BANANA E FEIJÃO
O boletim destaca, ainda,
a comercialização de banana
nas unidades da Ceasa - PR
em 2021. A fruta foi a primeira
em quantidades negociadas e
a segunda em valores. As 77,9
mil toneladas movimentaram
R$ 179,9 milhões, com preço
médio de R$ 2,31. No total, a
Ceasa transacionou 584,4 mil
toneladas de frutas, com giro
financeiro de R$ 1,7 bilhão.
A colheita da primeira safra
de feijão 2021/22 já se encerrou. O Paraná cultivou 141 mil
hectares e produziu 185 mil
toneladas, volume 33% inferior ao previsto inicialmente
em razão da estiagem. Para a
segunda safra, a estimativa é
de 272 mil hectares e produção
de 537 mil toneladas.
SOJA, MILHO E TRIGO
O documento do Deral
destaca o avanço considerável na colheita de soja, que
atingiu 68% da área plantada
neste ciclo, ou 3,8 milhões de
hectares. Isso representa 10
pontos percentuais acima do
que estava colhido na mesma
época na safra anterior.
O milho também foi favorecido pelas condições climáticas e o plantio atingiu 87% da
área estimada de 2,6 milhões
de hectares para a segunda
safra 2021/22, a maior da história. Já a colheita do grão de
primeira safra alcançou 75%,

com ritmo mais lento exatamente por estar no final.
Sobre o trigo, o registro
fica nos preços praticados.
Na última semana, atingiu no
Paraná, em média, o valor de
R$ 1.955 pago pelos moinhos,
com valorização de 14% em
relação ao que era praticado
em fevereiro. Na ponta da
venda, os moinhos recebem R$
152,72, em média, pelo saco de
50 quilos de farinha especial,
aumento de 4% em relação ao
mês passado.
CARNES
Ao tratar suínos, bovinos
e aves, os analistas do Deral
recorrem à pesquisa divulgada
pelo IBGE nesta semana sobre
o volume de abates feitos no
Brasil em 2021. Em relação
aos suínos, o aumento brasileiro e o paranaense ficou em
9%, refletindo maior exportação e maior consumo interno.
Na avicultura também houve
aumento de abates e o Paraná
se consolidou como principal
produtor dessa proteína no País.
O aumento foi de 3,4% em abates e de 8,1% em toneladas de
carnes produzidas no Estado.
Dessa forma, o Paraná foi responsável por 33,4% do total de
carne de frango do País.
Na bovinocultura, ao contrário, houve redução de 16%
no abate no Paraná em relação a 2020. Com isso, a produção de carne bovina caiu 14%
no Estado. Foram produzidas
308,7 mil toneladas em 2021,
com participação de 4% no
volume nacional. No Brasil, a
produção alcançou 7,4 milhões
de toneladas.

VAGAS DE EMPREGO
VAGAS DISPONÍVEIS NA
AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Ajudante de carga
e descarga;
Ajudante de cozinha;
Analista de recursos humanos;
Assistente de vendas;
Auxiliar de faturamento;

Avaliador de imóveis;
Babá;
Balconista;
Camareira de hotel;
Chapeador;
Cortador de roupas;
Encarregado de expedição;

Farmacêutico;
Mestre de obras;
Monitor de alunos;
Motorista entregador;
Operador de empilhadeira;
Pintor de veículos;
Preparador de sucatas;

Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL torna
público que recebeu do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Retificação da Licença de
Instalação nº 1391/2021, com validade até 03 de fevereiro de 2027,
referente ao empreendimento “Obras de Implantação da Segunda
Ponte Internacional Brasil – Paraguai”, no município de Foz do Iguaçu
- PR.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2022 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de Peças e Acessórios para Manutenção de
Equipamentos Biomédicos para consumo frequente no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 75.326,67.
Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 18/03/2022 até às 09:00h do
dia 31/03/2022. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
31/03/2022, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2022 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de tecidos e aviamentos para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo
total estimado: R$ 300.798,41. Recebimento das propostas: Das 09:00h do
dia 18/03/2022 até às 09:00h do dia 31/03/2022. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 31/03/2022, 09:00h.
O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados
junto à Com. de Licitação do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas
home-pages
www.unioeste.br/huop,
www.comprasparana.pr.gov.br
ou
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de
07/01/04. Cascavel, 17/03/2022.

GOVERDO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
PROTOCOLO: 18.716.323-4
OBJETO: Audiência Pública através de Vídeo Conferência acerca do
Termo de Referência relativo ao Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de materiais didáticos complementares para apoio
pedagógico e ensino híbrido, destinados aos estudantes e professores,
para melhoria de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, com
vistas à melhoria do desempenho dos estudantes no Sistema de
Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto por módulos para
estudante e professor do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e 1ª a
3ª/4ª série do Ensino Médio, com base no Art. 83 da Lei Estadual
15.680/2007.
A retirada do Edital de Convocação para Audiência Pública N° 001/2022
e o Termo de Referência do respectivo objeto está disponível:
www.comprasparana.pr.gov.br, www.transparencia.pr.gov.br
DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 05/04/2022 às 10:00
Endereço: https://www.webconf.pr.gov.br/b/jos-3ff-e71-xkv
Informações complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
DECON/SEAP.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E
DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - DECON
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1869/2021 SRP
PROTOCOLO Nº 18.410.075-4
OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para futura e
eventual aquisição de PRODUTOS EMBUTIDOS DE ORIGEM ANIMAL.
INTERESSADO: Diversos órgãos.
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário da Administração e da
Previdência, em 14 de março de 2022.
ABERTURA: 01 de abril de 2022 às 09:30hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.administracao.pr.gov.br/Compras
e www.transparencia.pr.gov.br.

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que recebeu do Instituto
Água e Terra - IAT a Licença Ambiental Simplificada – LAS nº 7816 do seguinte
empreendimento: implantação da EEE Floresta, linha de recalque e interceptores. Endereço:
Av. Tiradentes s/n. Município: Itaipulândia/PR. Validade: 15/03/2027.

