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Londrina, 10 de Novembro de 2019.

Prezado Associado:

O COPATI no dia 18 de Outubro de 2019, com o apoio da Fundação Milton Campos, reuniu 
no Parque Estadual Mata dos Godoy autoridades dos municípios e representantes de empresas 
da Bacia do Rio Tibagi, para no primeiro encontro para tratar dos problemas, bem como soluções 
para a Mata Ciliar do Rio Tibagi. Na ocasião foi lançado, dentro dessa temática, o Programa 
Verde Que Te Quero Verde. O programa tem como objetivo a recuperação dos cursos d’águas via 
parceria município/COPATI, desenvolvendo ações com gestão compartilhada para recuperação de 
áreas degradadas.
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Lucilene Tomé – Gerente do SESI e saudosa Coordenadora de Projetos do COPATI.
Na ocasião Lucilene contou um pouco da Historia do COPATI, relatando as lutas, difi culdades 
conquistas e vitórias nos 30 ano da Instituição.

Luiz Figueira de Mello - Presidente do COPATI
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30 ANOS DO COPATI
Esta é uma data especialmente importante para nossa coletividade. É momento de festejar e de 

refl etir.
Há 30 anos, nascia o COPATI com o objetivo de cuidar deste belo Patrimônio Hídrico formado pela 

Bacia Hidrográfi ca do TIBAGI. Muitos passaram por esta instituição e deram o melhor de si para que 
preservássemos este território comum a todos nós. 

Este belo e majestoso RIO TIBAGI que atravessa nosso Estado, desde sua nascente, no alto da região 
de Ponta Grossa, até sua foz no Rio Paranapanema, é um patrimônio do nosso querido Paraná e, como 
uma linha de costura, nos alinhava e nos une. 

Preservar as nossas águas é preservar a vida!!
O Planeta Terra, nossa morada comum, passa por uma crise generalizada que afeta a toda 

humanidade. É uma crise civilizatória sem precedentes. Por todos os lugares assistimos à degradação 
ambiental, sinalizada por grandes devastações e cataclismas. O modelo civilizatório que estimula o 
consumo desenfreado, segundo o qual, Ter é mais importante que Ser, sacrifi ca 2/3 da humanidade que 
vive em condições precárias e, muitas vezes, sub-humanas.

Temos assistido um processo de migração inimaginável causado por confl itos, guerras, doenças, 
misérias e acidentes climáticos que revelam a falta do cuidado e um modelo civilizatório esgotado e injusto.

Esta falta de cuidado com a natureza e a humanidade precisa ser estancada urgentemente!
Precisamos mudar este modelo que se exaure e compromete nossa morada e fl agela milhões de 

seres humanos e toda natureza. Todo dia temos notícias de desastres ambientais.
Precisamos sair do discurso do Desenvolvimento Sustentável para a prática e inaugurar um novo 

pacto social, preservando e respeitando, com ética e cuidado tudo que existe e vive.
A solução está na origem e a origem está em cada um de nós. Precisamos mudar nossos hábitos 

e todas nossas ações, agindo com o devida cautela e empatia. Cuidado com o próximo, cuidado com a 
natureza, cuidado com a nossa morada comum.

O COPATI nasceu com o DNA do CUIDADO e o propósito de ordenar, por 
meio do Planejamento Territorial, o Desenvolvimento Sustentável em todas 
suas dimensões, muito fi zemos ao longo de nossa história. Mas a principal 
contribuição tem sido o Programa de Educação Ambiental PINGO DÁGUA, 
envolvendo centenas de pessoas, empresas e instituições, especialmente os 
Professores e Professoras. São eles e elas que fazem o programa acontecer. 
Sua principal tarefa é formar crianças e jovens, despertando o sentimento 
de pertencimento e o CUIDADO com a natureza e com nossos principais 
ativos que são nossos rios e cursos d’água. Não há vida sem água e, 
portanto, sua preservação é fundamental!

Quero aqui homenagear todos que, comprometidos com a 
Preservação e o Cuidado com nosso Tibagi, contribuíram voluntariamente 
para sensibilizar e formar novos cidadãos inspirando valores e atitudes 
para construirmos um mundo melhor, mais justo, solidário e cuidadoso.

Quero também agradecer a todos os patrocinadores que dão 
sustentação econômica e que permitem com suas contribuições o 
funcionamento da nossa importante instituição. 

Vida longa ao COPATI!!! “  (Luiz Figueira penteado de Mello – 
Presidente do COPATI)


