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Cooperativa entrega cheques da Campanha 
Outubro Rosa Tilápias Copacol

Com a cooperação de consumi-
dores de todo o Brasil, a quarta edi-
ção da Campanha Outubro Rosa Ti-
lápia Copacol beneficiará mais uma 
vez milhares de pacientes em tra-
tamento contra o câncer. A edição 
2021 atingiu a marca de R$ 180 mil 
divididos entre cinco instituições 
de saúde que atuam em diferentes 
regiões.

A cada ano, mais de dois mi-
lhões de casos de câncer de mama 
são diagnosticados no mundo. A 
cada 100 registros da doença no 
Brasil, 29 são de mama. Quando 
diagnosticado no início, as chances 
de cura são grandes, conforme a 
OMS (Organização Mundial da Saú-
de) e o INCA (Instituto Nacional do 
Câncer).

“Se cuidar é cooperar com 
quem você ama”: esse foi o sentido 
da campanha neste ano, lembran-
do sobre a necessidade de realizar 
exames periódicos. A embalagem 
cor de rosa da Tilápia Copacol to-
mou conta dos supermercados e 
conquistou os consumidores pelo 
sabor e também pela ação que co-
opera com a saúde das brasileiras: 
avós, mães, filhas e amigas, que tor-
nam a vida de todos muito especial. 
A cada embalagem de 600 gramas 
consumida R$ 1 teve como destino 
os hospitais parceiros. “Chegamos 
a mais de R$ 700 mil doados a ins-
tituições hospitalares que atuam na 
cura do câncer em quatro anos. É 
um orgulho fazer parte deste movi-
mento que ajuda pacientes de todo 
o Brasil, tanto com a prevenção 
quanto com o tratamento. Quando 
falamos nesta doença temos um 
desafio grande, pois o tratamento 
demanda muitos recursos para sal-
var vidas. Por isso, fazemos questão 
de desenvolver todos os anos esse 

trabalho, que vai amenizar a dor 
das famílias brasileiras”, diz o dire-
tor-presidente, Valter Pitol.

Na edição 2021 da ação, a 
Uopeccan (União Oeste Parana-
ense de Estudos e Combate ao 
Câncer), em Cascavel, recebeu R$ 
39.985; o Hospital Erasto Gaertner, 
Curitiba, R$ 54.800; Hospital Alfre-
do Abrão, Campo Grande (MS), R$ 
15.760; IGESDF (Instituto de Gestão 
Estratégica de Saúde do Distrito 
Federal), R$ 45.968; e o Hospital de 
Amor, Barretos (SP), R$ 31.888.

A médica veterinária, Bruna de 
Bortoli, que descobriu um câncer 
na mama aos 28 anos e está em tra-
tamento participou da solenidade. 
Moradora de Cafelândia, a família 
dela é integrada da Copacol. “Essa 
doação faz muita diferença benefi-
ciando em alimentação e no trata-
mento aos pacientes. Estou há um 
ano fazendo os procedimentos e 
vejo como é importante essa aten-
ção da equipe. Fico muito feliz em 
ver que a empresa em que também 
faço parte beneficia uma causa tão 
nobre como essa”, diz Bruna, que já 

Cooperativa Mirim Arte e 
Raça de Capoeira elege nova 
diretoria

Foi realizada na última sexta-feira (12), na sede administrativa 
do Sicoob Médio Oeste, a eleição da nova diretoria da Coopermar 
– Cooperativa Mirim Arte e Raça de Assis Chateaubriand, projeto 
incentivado há três pelo Instituto Sicoob. Na oportunidade, com muita 
organização e disciplina foi realizada assembleia que definiu os inte-
grantes do conselho de administração e conselheiros fiscais efetivos e 
suplentes para mandato de um ano.

A assembleia foi prestigiada pelo Presidente do Conselho de 
Administração Rafael de Souza Katarinhuk, vice-presidente Lucídio 
Antônio Rech e Nadir Lulu, diretora-superintendente do Sicoob 
Médio Oeste, Sidnei Dias, coordenador do Projeto Expressão Cultu-
ral,  Gislane Barros, coordenadora das cooperativas mirins gestora 
de desenvolvimento cooperativo da Central Unicoob, Jonas Gastão 
Jagnow, representante do secretário e deputado Marcel Micheletto e 
da vereadora Franciane Micheletto, familiares e convidados.

Sobre o Programa: A Cooperativa Mirim fomenta a formação 
de cooperativas nas escolas e instituições que atendam crianças e 
adolescentes. A cooperativa mirim é uma associação de alunos que, 
sob a direção de um professor orientador, unem-se voluntariamen-
te visando satisfazer anseios e necessidades comuns, por meio da 
vivência e prática do cooperativismo. São eles, os pequenos coope-
rados, que dirigem e coordenam as atividades da cooperativa, o que, 
consequentemente, ajuda no desenvolvimento de competências, 
hábitos e atitudes por meio de uma prática pedagógica que dissemina 
os princípios do cooperativismo, harmonizando-os aos interesses 
com a comunidade e obtendo responsabilidades sociais, morais e 
econômicas.

Essas cooperativas são dirigidas e coordenadas pelos próprios 
alunos da instituição social ou instituição de ensino regular – públicas 
ou particulares – e tem por finalidade o desenvolvimento de com-
petências, hábitos e atitudes por meio de uma prática pedagógica 
disseminando os princípios do cooperativismo, harmonizando-os 
aos interesses com a comunidade, na produção de bens ou prestação 
de serviços, obtendo, por fim, responsabilidades sociais, morais e 
econômicas dentro e fora do ambiente escolar, com distribuição dos 
resultados proporcionais entre os membros participantes.

Nas Cooperativas Mirins os alunos produzem trabalhos artesa-
nais, como caixas decoradas, pintura em tela, panos de prato pintados 
à mão, objetos de decoração com recicláveis, e doces como briga-
deiros, bolos e biscoitos. O desenvolvimento dos objetos de aprendi-
zagem acontece sob a supervisão do professor orientador e demais 
profissionais da escola capacitados pelo Instituto Sicoob.

É importante ressaltar que a finalidade está na prática pedagógi-
ca, na vivência do cooperativismo, de seus valores, e na formação de 
futuras lideranças cooperativistas e empreendedoras, finaliza Janete 
Bilk, coordenadora de desenvolvimento cooperativo do Sicoob.

passou pelas seções de quimiotera-
pia, fez as cirurgias e agora aguarda 
uma nova avaliação médica.

DOAÇÕES

As entregas dos cheques com 
os valores correspondentes as 
vendas das filiais serão realizadas 
neste mês. Referência no Paraná 
nesta luta contra o câncer, a Uopec-
can atende mais de 800 pacientes 
diariamente: muitos de regiões dis-
tantes, que vem em busca de aten-
dimento especializado A doação 
foi realizada pela Copacol nesta 
quinta-feira, com a presença da di-
retoria da Uopeccan. “Mais uma vez 
ficamos imensamente felizes por 
fazer parte desse projeto renomado 
nacionalmente. Somos gratos toda 
equipe da Copacol e clientes que 
contribuem em prol da luta contra 
o câncer de mama. Com essa inicia-
tiva é possível investirmos na me-
lhoria dos nossos serviços, além de 
oferecer atendimento de qualida-
de aos nossos pacientes”, afirma o 
presidente da Uopeccan, Leopoldo 
Nestor Furlan.

Diretoria da Uopeccan recebeu doação da Campanha 
Outubro Rosa Tilápia Copacol

http://escritorioconsultec.com.br/


EDIÇÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021
Jornal  Integração 3

Um estudo contratado pela 
Assembleia Legislativa do Para-
ná será apresentado na próxima 
terça-feira (23), às 9h30, durante 
uma audiência pública da Fren-
te Parlamentar sobre o Pedágio. 
Técnicos do Instituto Tecnológi-
co de Transportes e Infraestru-
tura, da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), realizarão a 
apresentação do documento 
que mostra um diagnóstico dos 
problemas, passivos estruturais 
e possíveis litígios das atuais 
concessões nas rodovias para-
naenses. Os deputados que in-
tegram a Frente Parlamentar so-
bre os Pedágios da Assembleia 
se reúnem há mais de um ano 
com a população para discutir 
a nova modelagem de conces-
sões rodoviárias proposta pelo 
Governo Federal.

A audiência pública será 
transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia, site e redes so-
ciais do Legislativo parana-
ense. 

A participação do público 
poderá ser feita por meio do 
link https://us06web.zoom.
us/j/89145066111?pwd=aU-
tWV3lNNDBKR0xqYzk5cU-
ZDYUNRQT09

A cobrança nas praças de pe-
dágio do Paraná se encerra na 
próxima semana, no dia 28 de 
novembro. Por cerca de um ano, 
não haverá recolhimento de va-
lores nas estradas paranaenses. 
De acordo com um cronograma 
elaborado pela ANTT e divul-
gado pelo Governo do Estado, a 
previsão é que o lançamento do 
edital de licitação seja realizado 
no primeiro trimestre de 2022. O 
leilão deve ocorrer no segundo 

trimestre. Já a assinatura do con-
trato pelas empresas vencedo-
ras está prevista para o terceiro 
trimestre do ano que vem.

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
já enviou o plano de outorga 
para análise do Tribunal de 
Contas da União (TCU). A ANTT 
aprovou o edital no dia 4 de no-
vembro. A análise do TCU é a 
última etapa prevista antes de o 
projeto ir a leilão na Bolsa de Va-
lores. O documento encaminha-
do contempla os estudos de via-
bilidade técnica e econômica 
para a exploração dos serviços 
de infraestrutura e prestação de 
serviços de transporte terrestre 
dos seis lotes.

Todo este trâmite inspira 
preocupações nos deputados 
estaduais paranaenses, assim 
como o passivo deixado pelas 
atuais concessionárias de pedá-
gio. Por isso, o trabalho da Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio da 
Assembleia irá continuar acom-
panhando o desenrolar das con-
cessões no Estado, tanto da que 
está terminando quanto a que 
se inicia em 2022. É o que diz o 
presidente do Legislativo, depu-
tado Ademar Traiano (PSDB) “A 
Assembleia contribuiu desde 
o primeiro momento na ques-
tão do pedágio. A Frente Parla-
mentar defendeu os interesses 
do consumidor. Demovemos o 
Governo Federal de iniciativas 
que entendíamos ser prejudi-
cial ao Estado. Por outro lado, 
tivemos uma reunião no Palá-
cio Iguaçu onde o governo fez 
uma explanação do estágio em 
que se encontra a nova conces-
são, além do que ocorrerá nesse 
tempo em que as cancelas se-
rão liberadas, mostrando o que 
se pretende fazer no sentido de 

Estudo contratado pela ALEP aponta 
problemas deixados pelo pedágio no PR

manutenção da malha viária e 
no atendimento ao usuário”, ex-
plicou.

O primeiro secretário da 
Assembleia, Luiz Claudio Ro-
manelli (PSB) avaliou que era 
necessário encerrar a primeira 
fase do debate sobre as conces-
sões com um estudo do passivo 
das atuais concessões. “Os para-
naenses, depois de um pesade-
lo de 24 anos, estarão livres das 
atuais concessionárias, com o 
fim de cobrança de pedágios 
abusivos. Elas, no entanto, dei-
xam um rastro de obras não re-
alizadas. Então, o que faremos 
é apresentação deste estudo 
técnico contratado pela Assem-
bleia para que todos tenham um 
documento mostrando aquilo 
que se deixou de ser cumprido”. 
Para Romanelli, esta é apenas 
parte do problema. “Ao mesmo 
tempo, iniciaremos a discussão 
sobre a nova modelagem de 
contrato. Há temas controver-
sos no que foi protocolado no 
TCU, principalmente a falta de 
audiências públicas nos muni-
cípios cortados por estas rodo-
vias. Não sabemos quais obras 
estão previstas e isto pode gerar 
custos ainda maiores no degrau 
tarifário”.

Audiência

O coordenador da Frente 
Parlamentar, deputado Arilson 
Chiorato (PT), explica que o 
principal objetivo da audiên-
cia é analisar os resultados do 
estudo realizado pelo instituto 
tecnológico da UFPR. “Durante 
a audiência será apresentado 
o estudo sobre todo o passivo 
deixado pelo pedágio. São obras 
inacabadas, que sumiram do 
contrato, outras que aparece-

ram, além dos valores a serem 
debatidos”, afirma. O deputado 
diz também que o encontro vai 
contar com a participação do 
Conselho Regional de Econo-
mia, da Ordem dos Advogados 
do Brasil - seção do Paraná (OAB-
-PR) e dos parlamentares que in-
tegram o grupo de trabalho.

Para outro membro da Fren-
te Parlamentar, deputado Ho-
mero Marchese (PROS), a reu-
nião representa um divisor de 
águas entre o contrato que se 
encerra e a concessão que se 
inicia. “O objetivo da audiência 
é passar uma régua final nestes 
contratos, para que os erros co-
metidos não sejam repetidos 
no futuro. O paranaense sofreu 
com contratos muito ruins. É 
preciso de um capítulo final de 
tudo o que aconteceu, especial-
mente das obras que não saíram 
do papel. Isso é necessário para 
que o Paraná não repita erros 
que já aconteceram. Dessa vez, 
a equipe vai analisar o contrato 
desde o início e vai chegar a um 
quantitativo do que foi retirado 
indevidamente. Fica como lição 
para o futuro”.

Para o deputado Tercílio Tu-
rini (CDN), que também é mem-
bro da Frente Parlamentar, é 
necessário também realizar um 
debate sobre o período em que 
as rodovias ficarão sem cobran-
ça de pedágio. “Temos um limbo 
até termos a nova concessão. 
As cancelas serão abertas e te-
remos uma expectativa do que 
vai ocorrer. Há toda uma ques-
tão de logística para se enfrentar 
neste período, como a questão 
de manutenção e atendimento 
ao usuário. São pontos que nos 
preocupam”.

O deputado Evandro Araú-
jo (PSC) diz que a Universidade 

Federal do Paraná vai demons-
trar números do prejuízo sofri-
do pela população paranaense. 
“O Paraná foi mais lesado que 
a gente imagina e que dimen-
sionamos até agora. Por isso, 
este estudo vai nos subsidiar e 
lançar luz sobre o que está con-
tido na proposta do edital. Que-
remos fazer questionamentos. 
Será um tempo de bastante tra-
balho para Frente Parlamentar”, 
conclui.  

Nova modelagem

O governo estadual infor-
mou que o modelo de leilão 
escolhido é o de menor tarifa, 
sem limite de desconto e com a 
garantia de obras a partir de um 
seguro-usuário, que será pro-
porcional ao desconto tarifário 
apresentado no leilão. A conces-
são para a iniciativa privada é de 
30 anos, prorrogáveis por mais 
cinco.

Com a nova modelagem pro-
posta pelo governo federal, es-
tão previstas 15 novas praças de 
pedágio, sendo quatro no Oeste, 
três no Sudoeste, três no Noroes-
te, duas no Norte e três no Norte 
Pioneiro. A nova concessão ro-
doviária do Paraná terá 3,3 mil 
quilômetros – destes, cerca de 1,1 
mil quilômetros são de trechos 
estaduais. Serão investidos cer-
ca de R$ 44 bilhões.

De acordo com o Executivo, 
o programa vai contar com tari-
fas mais baixas e obras distribu-
ídas em mais de mil interven-
ções especiais como viadutos, 
trincheiras, terceiras faixas e 
passarelas. O Executivo infor-
mou ainda que a tarifa terá 30% 
de redução no início da con-
cessão, permitindo uma queda 
maior durante o leilão.

https://us06web.zoom.us/j/89145066111?pwd=aUtWV3lNNDBKR0xqYzk5cUZDYUNRQT09
https://us06web.zoom.us/j/89145066111?pwd=aUtWV3lNNDBKR0xqYzk5cUZDYUNRQT09
https://us06web.zoom.us/j/89145066111?pwd=aUtWV3lNNDBKR0xqYzk5cUZDYUNRQT09
https://us06web.zoom.us/j/89145066111?pwd=aUtWV3lNNDBKR0xqYzk5cUZDYUNRQT09
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Cafelândia divulga programação de 
comemoração dos 39 anos do município

Através da secretaria de Via-
ção e Obras, entrega na próxima 
sexta-feira (26) a nova e moder-
na Praça do Parque São Paulo. A 
praça, que estava com 25% das 
obras concluídas até dezembro 
de 2020, foi retomada em feve-
reiro desse ano e será entregue 
para a comunidade na próxima 
semana. “Quando assumimos a 
gestão algumas obras estavam 
inacabadas ou paralisadas. Re-
alizamos um levantamento da 
real situação de cada obra, fize-
mos as licitações necessárias e 
na sequência iniciamos, confor-
me um calendário pré-estabe-

O município de Cafelândia 
comemora na próxima quinta-
-feira (25), 39 anos de emanci-
pação política administrativa. 
A data será marcada por uma 
série de ações e inaugurações 
durante toda a semana. “Ain-
da estamos em pandemia, por 
mais que os números estão me-
lhorando, acredito que não po-
demos baixar a guarda. Por isso, 
estaremos realizando uma pro-
gramação diferente, com obras 
e serviços sendo prestados e 
entregues a população. Estare-
mos realizando ainda, no início 
de dezembro a abertura do Na-
tal de Luz, para que possamos 
comemorar a vida”, destacou o 
prefeito, Culestino Kiara.

A abertura da semana do 
aniversário acontecerá na se-
gunda-feira (22) às 9h, em frente 
a APMI, com a vinda do Ônibus 
Lilás, do Governo do Estado, – 
que é equipado com salas fecha-
das para garantir privacidade às 
mulheres, com atendimento de 
psicólogas, assistentes sociais e 
advogados para orientações em 
relação aos vários tipos de vio-
lência. Às 10h, no mesmo local, 
acontece a abertura do progra-
ma “Gabinete descentralizado” 
que tem como objetivo levar a 
administração municipal mais 
perto da população, com atendi-
mento do prefeito junto à comu-
nidade. Já no interior da APMI, 
acontece ainda o lançamento 
do programa “Bela Gestante”, 
que visa registrar a gestação das 
futuras mamães cadastradas no 
Cadúnico.

Na terça-feira (23) acontece 
às 16h a inauguração da reforma 
do escritório da Horta Munici-
pal em Central Santa Cruz. Na 
quarta-feira (24) acontece às 9h 
a entrega dos veículos conquis-
tados junto ao Governo do Es-
tado e veículos adquiridos com 
recursos próprios em frente ao 
Paço Municipal às secretarias. 
Já às 16h acontece a entrega e 
inauguração do asfalto da Linha 
Campina, realizado através da 
parceria entre Copacol, Itaipu e 
o município de Cafelândia. Na 
quinta-feira (25), feriado, Aniver-
sário de Cafelândia, acontece às 
9h uma celebração ecumênica 
em Ação de Graças pelos profis-
sionais da saúde e em homena-
gens às vítimas do Covid - 19 em 
frente ao Pronto Atendimento 
Municipal. “Quero de antemão 
já convidar a comunidade e os 
familiares dos 42 óbitos para 
participarem conosco deste 
momento de reflexão, de ho-
menagens e também de ação 
de graças pelos profissionais 
de saúde, pelos familiares e por 
todas as vítimas desse vírus. 
Sabemos que não foi fácil essa 
pandemia, aliás, não está sendo. 
Perdemos muitos entes espe-
ciais, por isso, nada mais justo 

do que homenageá-los. Nossas 
equipes estão ligando e convi-
dando, mas desde já fica o regis-
tro”, destacou o prefeito. Ainda 
no dia 25, acontece a partir das 
11h30, almoço do Rotary Clube 
de Cafelândia, por adesão, no 
Salão Paroquial Nossa Senhora 
Consolata. Já na sexta-feira (26) 
o município realiza às 15h o lan-
çamento da pedra fundamental 
da Escola nova, no Jardim Novo 
Milênio; às 16h será lançada a 
pedra fundamental do Lago 
Municipal, Jardim Ravena e às 
17h30 acontece a inauguração 
da Praça Parque São Paulo. Já no 
sábado (27) acontece a inaugu-
ração do asfalto na comunida-
de Santa Luzia, realizado com 
recursos próprios e parceria da 
Copacol, Itaipu e produtores. 
Em dezembro, no dia 10, a partir 
das 19h, acontece a abertura do 
“Natal de Luz 2021”, com a chega-
da do Papai Noel, Feira da Terra 
e outras atrações.
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PARQUE SÃO PAULO

lecido pelos setores de Obras e 
de Planejamento, a retomada 
gradual das mesmas”, destacou 
o prefeito, Culestino Kiara. 

A praça do Parque São Pau-
lo custou aproximadamente 
R$ 500 mil reais e conta com 
recursos federais, através do 
Ministério do Turismo, da Caixa 
Econômica Federal e contra-
partida municipal. “Será uma 
das praças mais modernas de 
Cafelândia, com pista de cami-
nhada, parque infantil, quadra 
esportiva, ATI e parque infantil. 
Sem dúvida alguma, uma praça 
para todas as idades, envolven-
do e um lugar só vários tipos de 
lazer”, declarou o prefeito.

A entrega oficial da Praça 
acontece na sexta-feira (26) às 
17h30, sendo aberta a toda co-
munidade.

 O prédio próprio do muni-
cípio foi adaptado para melhor 
atender as pessoas que buscam 

por vagas de emprego, tendo à 
disposição 50 cadeiras, 4 gui-
chês de atendimento, sendo 
um específico para encaminha-
mento de seguro desemprego, 
banheiros para os usuários e um 
adaptado.

As novas instalações con-
tam com uma sala ampla de reu-
niões, salas para a realização das 
entrevistas, onde as empresas 
contratantes terão comodidade 
para os trabalhos, almoxarifado, 

cozinha e um amplo espaço 
para os atendimentos.

A mudança foi necessária, 
pois o antigo prédio além de 
ser menor, necessita de uma 
reforma e ampliação, situações 
que o município já busca junto 
ao estado do paraná através da 
SEJUF- Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho.

Presença do Secretário de 
Administração e Previdência, 
deputado Marcel Micheletto 

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
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Copacol desenvolve projeto de Biogás Copacol desenvolve projeto de Biogás 
em parceria com a alemã Archeaem parceria com a alemã Archea

Promover a gestão adequa-
da dos resíduos e efluentes 
gerados nos processos produti-
vos é um dos maiores desafios 
enfrentados pelo sistema inte-
grado de produção animal da 
Copacol.

A implantação de biodiges-
tores para produção de biogás 
pode-se configurar com uma 
alternativa viável e que auxilia 
o ciclo de produção e consumo, 
promovendo um retorno dos 
resíduos orgânicos à cadeia pro-
dutiva, transformando passivos 
ambientais em receitas para a 
empresa.

Na UPL (Unidade de Produ-
ção de Leitões) do distrito de Ca-
rajá, em Jesuítas, a Copacol em 
parceria com a empresa, Archea 
Biogás, está implementando um 
projeto para geração de ener-
gia elétrica através do biogás, 
produzidos a partir dos dejetos 
dos animais e de resíduos pro-
venientes das plantas de abate 

de aves. A Archea é a empresa 
responsável pela execução do 
projeto e instalação dos equipa-
mentos que irão possibilitar a 
geração do biogás.

Com a implantação deste 
sistema, a Copacol melhora a 
qualidade do processo de trata-
mento dos dejetos, reduz custos 
com a destinação dos resíduos 
da indústria e ao mesmo tempo 
gera energia elétrica limpa e ba-
rata, tornando a Unidade ener-
geticamente independente. O 
excedente será fornecido para 
atender em 80% do consumo 
da Unidade do CD (Centro de 
Distribuição), na comunidade 
da Penha em Corbélia.

Para consolidar ainda mais 
a parceria entre ambas partes, 
Copacol e Archea, os represen-
tantes da empresa parceira, cuja 
sede está localizada na Alema-
nha, Oliver Nacke presidente, 
Thomas Winter sócio da Archea 
e o diretor Erik Resler, além de 

fazer uma vistoria no local onde 
está sendo desenvolvido o pro-
jeto, foram recepcionados pela 
diretoria executiva da Coope-
rativa na sede em Cafelândia. 
O encontro se deu na manhã 
desta terça-feira 16 e fortaleceu 
ainda a parceria entre as partes.

O engenheiro eletricista 
da Copacol, responsável pelo 
projeto, André Valença, disse 
que além de estreitar o relacio-
namento e fortalecer a parce-
ria, o encontro foi pautado na 
apresentação da importância 
estratégica do projeto para a 
Cooperativa. “Esse projeto está 
sendo estudado há aproxima-
damente dois anos, hoje ele já 
chega a 40% de sua execução, 
com perspectivas que até final 
do primeiro semestre de 2022 já 
esteja gerando energia e receita 
para a Cooperativa”, explica.

De acordo o diretor da Ar-
chea no Brasil, Erik Resler, o en-
contro com a diretoria da Copa-
col que era para ter acontecido 
antes, só não possível devido a 
pandemia, mas nesta ocasião, 
além de se conhecerem, foi 
apresentada todas as condições 
para a execução do projeto.

“Os alemães ficaram entu-
siasmados com o tamanho da 
Copacol e a sua forma de atuar, 
uma vez que, na Alemanha não 
é comum esse tipo de coope-
ração. Além disso, temos em 
andamento mais oito projetos 
no Brasil. Esse que estamos exe-
cutando na Copacol tem um ta-
manho diferenciado e para nós 
é um muito importante porque 
esse modelo poderá abrir mer-

cados. Foi muito valiosa a nossa 
visita, tanto na obra, onde pude-
mos verificar o andamento dos 
trabalhos, como no encontro 
com a diretoria, no qual tivemos 

oportunidade de conhecer e 
trocar informações sobre o sis-
tema de energia gerada a partir 
do biogás”, destaca Erik.

Um dos modelos de biogás da empresa alemã

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.lojasmegalar.com.br/
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Cafelândia celebra 39 anos de progresso 
e desenvolvimento.
 
A garra e determinação da nossa gente, 
aliada à força do agronegócio, do 
comércio e indústria, fazem do município 
o melhor lugar para viver. 

Celebramos Celebramos 39 anos com honra aos 
pioneiros que plantaram aqui a semente 
do progresso.

Feliz Cidade Cafelândia!

http://www.cafelandia.pr.gov.br/

