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Londrina, 10 de Fevereiro de 2021.

Prezado Associado:

Depois de um ano difícil, onde tivemos que nos reinventar 
diante do novo e do inesperado, onde nossos trabalhos e rela-
cionamentos, em sua grande maioria, passaram a ser on-line, 
um 2020 que também foi professor nos ensinando que a vida 
é finita e que temos que cuidar mais e mais das coisas que 
nos são “caras”: Nosso trabalho, nossas famílias, amigos e 
quanto é fundamental o cuidado com a vida e com nosso 
Meio Ambiente. E assim nasce 2021, um ano que foi gerado 
em meio as incertezas de um 2020 cheio de desafios, mas 
ele chegou carregado de ESPERANÇA, chegou trazendo a 
boa notícia da vacina ao nosso amado Brasil, chegou rea-
cendendo a chama dos nossos sonhos, nos movendo com 
mais força e vontade para fazermos o melhor, para deixar-
mos nosso legado de amor e cuidado no local onde formos 
inseridos, para assim inspirarmos vidas para que essa corren-
te seja infinita.

É com essa palavra ESPERANÇA, palavra vinda do ver-
bo esperançar, que significa sonhar, almejar, que quero convidar 
Você querido Associado e Amigo, para juntos homenagearmos 
uma pessoa muito querida que faz parte da história do COPATI e de 
nossas vidas.

O ANO DA 

DA SÉRIE PESSOAS QUE FAZEM 
A DIFERENÇA –  COM VOCÊS:

Esperança!
Leliana Casagrande Luiz2021
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Leliana nasceu em Jardim Alegre no dia 22 de maio 
de 1967, a única filha mulher de três irmãos, filha amada e 
dedicada aos estudos, Lia se formou em Geografia, aos 20 
começa sua carreira no Instituto Ambiental do Paraná, so-
mando 33 anos de dedicação. A Mestre em Geografia tem 
folha extensa de trabalhos em prol do Meio Ambiente!

No COPATI essa parceria começa em 1994, partici-
pando das atividades, programas e projetos. Em 2001 a Lia 
com sua sensibilidade criou junto com a Lucilene o PRO-
GRAMA PINGO D’ÁGUA. São 20 anos de um Programa que 
tem cada dia mais se solidificado graças ao amor, empe-
nho, raça e coragem dessa pessoa que sempre nos motiva 
rumo ao nosso melhor. O PINGO D’AGUA é um marco tan-
to na vida da Lia, quanto na história do COPATI. Programa 
pioneiro, que graças ao patrocínio dos nossos parceiros, 
nesses 20 anos já levou Educação Ambiental para apro-
ximadamente 350 mil alunos do ensino fundamental da 
rede pública de 36 municípios da Bacia do Rio Tibagi.
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Depoimentos de amigos e parceiros:

Luiz Figueira 
Presidente do COPATI

Ana Lucia Bonfá 
Chiquetti 

Secretária-executiva do COPATI

Valderi Cristiano 
Diretor de Produção

Julio Cesar Grassano 
Diretor Industrial

Há pessoas que nascem e vivem para contribuir, com 
sua dedicação e compromisso, por um mundo melhor 
para todos. Nossa querida Lia é dessas pessoas ilumi-
nadas que tem o dom e a bondade que somadas ao 
seu testemunho de vida e ativismo permanente fazem 
a diferença. O COPATI é fruto dessa dedicação incan-
sável de Lia que por décadas atuou na defesa do meio 
ambiente e do interesse público por um mundo sus-
tentável e mais justo. Em nome de todos que junto com 
Lia, sob sua liderança, fazem do COPATI esta instituição 
reconhecida como referência na formação ambiental 
de milhares de jovens. Temos o privilégio de conviver e 
aprender com Lia que com seu jeito amoroso e delica-
do de ser nos ensina tanto. Desejamos que Lia supere 
logo suas dificuldades físicas para continuarmos juntos 
este trabalho tão importante para todos nós.

Falar da Lia é um privilégio, pois ao lado dessa mulher 
incrível tive a oportunidade de aprender, de sonhar, de 
ter bagagem e histórias que estão guardadas em minha 
memória e em meu coração. Ter conhecido e conviver 
com a Lia é um presente de Deus, por meio de sua vida 
foram abertos novos horizontes... conheci pessoas, lu-
gares, empresas, poesia, livros... A Lia conhece minha 
história e origem e sempre me incentivou a vencer os 
medos e obstáculos impostos pela vida, me ajudou e 
ajuda a vencer meus traumas, ela sempre me diz: vai 
você é capaz...

 Legado
 Imensurável de
Amor

A Cacique apoia o programa Pingo d’Água desde 2004, 
ano em que estreitamos contato com a Lia, liderando 
e apoiando incondicionalmente a missão de levar edu-
cação ambiental de qualidade para o maior número 
de crianças possível, não só capacitando professores e 
alunos, mas os engajando e envolvendo de forma sig-
nificativa nessa temática. 

O profissionalismo e entusiasmo contagiante da Lia, 
somados à crença que a Cacique tem na importância 
da formação do cidadão do futuro e na preservação do 
meio ambiente, nos faz sempre abraçar as iniciativas 
que ela desenvolve, seja a trilha da biodiversidade mi-
nuciosamente planejada no Parque Ney Braga durante 
as exposições agropecuárias ou eventos na Mata dos 
Godoy, entre outros. 

Lia é sempre mencionada em nossas conversas como 
referência na área técnica do Instituto Ambiental do Pa-
raná, como fomentadora de iniciativas inovadoras para 
projetos em preservação do meio ambiente e como 
AMIGA querida de todos nós, gestores da Companhia 
Cacique.

“

“

“

”

”

Lucilene Tomé 
Gerente do SESI

#ficabemlia

São 26 anos de amizade Lia! Onde o aprendizado sem-
pre foi  nosso  maior companheiro.. 

Com você aprendi os princípios mais básicos da vida 
profissional..isso quando ainda tinha 19 anos .. com 
você entendi que temos que buscar o nosso melhor 
sempre e em tudo que fazemos... você inspira pessoas 
todos os dias..

Você é forte.. ao mesmo tempo sensível..

Você é doce, mas impossível de enjoar..

Você é inteligente, .mas é generosa e divide conheci-
mento.. 

Ficaria um dia todo ressaltando suas qualidades.. São 
tantas seu legado é imenso e lindo.. mais uma coisa pra 
aprender com você.! 

Obrigada por me permitir fazer parte de tantas vivên-
cias profissional e pessoal.. temos uma história linda 
juntas.. nossas vidas se entrelaçaram e foi maravilhoso 
os laços de amizade e cumplicidade que criamos.. 

Obrigada por ser essa pessoa tão maravilhosa! 

Rezo todos os dias pela sua recuperação pra juntas 
continuarmos a escrever nossas histórias.
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”

”


