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Pinto solar do japonês
Saiu o edital das gigantes com poder de transformar a matriz energética do Oeste
Da terra do sol poente, para a terra do
sol nascente. Assim poderia ser definida
a escolha do agricultor Kenji Hatamoto
para um experimento que vem à luz – literalmente – no Oeste do Paraná.
Caberá a propriedade do descendente
de japoneses sediar a implantação em fase
laboratorial de um sistema fotovoltaico de
20 kwp, embalado em um projeto arrojado:
oferecer uma alternativa a matriz energética
no campo.
Seria apenas mais um laboratório, não
fosse pelo tamanho dos parceiros do “japonês”. A iniciativa, que replica na mesma
escala em Cafelândia e Medianeira, reúne
as seguintes marcas: C.Vale, Lar, Copacol,
Itaipu, PUC/RS, Sebrae e Ocepar.
Somente as três primeiras, movimentam
mais de R$ 15 bilhões de faturamento a cada
ano. Mas, o que será que os presidentes das
cooperativas, o Pitol, Lang e o Irineo,
viram no telhado do aviário do japonês?
Viram a oportunidade de atacar um dos
principais centros de custo da atividade: a
energia. E ao fazê-lo, tornar a proteína galinácea ainda mais competitiva no mercado

Aviário com placas fotovoltaicas:
o sol é competitivo

interno e na exportação.
O projeto intitulado “Implantação de
Unidades de Geração Distribuída de Energia Elétrica a partir de Módulos Fotovoltaicos em Propriedades Rurais”, começou com
as cautelas necessárias. Afinal, a energia de
fonte convencional, provida pela Copel é
subsidiada para o campo.
Para fazer algo ainda mais em conta, é
preciso primeiro provar que isso é possível.
Por essa razão que o japonês de Assis Chateaubriand, integrado da C.Vale, e os outros
dois produtores selecionados pela Lar e
Copacol, serão o laboratório do pinto solar.
Há quem aposte na vitória do sol sobre

Editorial
Cooperativas como a Lar já
adquirem a energia no chamado
mercado livre, fora das amarras dos
fornecedores convencionais, que nem
sempre apresentam o melhor preço.
É o caminho escolhido em Cascavel
pela nova loja do Irani, no Parque
Verde. Na energia comoditizada, o
que vale é o preço. Ela representa
14% do custo de uma apreciável
asinha de frango. No Oeste do
Paraná, as pitadas generosas de
sol o ano inteiro, poderão mostrar
um caminho alternativo, limpo e
sustentável ao Brasil.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“Volta teu rosto na direção
do sol, e então, as sombras
ficarão para trás”
(Sabedoria oriental)

a hidrelétrica. “Com a entrada em escala
sem precedentes do ‘Planeta da China’ no
mercado da fotovoltaica, o custo de obter
a energia solar caiu 20% nos últimos 12
meses”, aponta o especialista do setor,
Robson Molgaro.
Os chineses implantaram, somente em
2016, o equivalente a 2,4 itaipus em energia
solar. “O agronegócio é a próxima onda em
que o sol vai surfar”, aposta Molgaro. Para
tanto, o técnico aponta outro fator, para
além da queda nos preços das fotovoltaicas:
os juros camaradas na roça.
Para financiar energia solar na cidade,
paga-se 13% ao ano com o valor dividido
em 60 meses. No campo, é possível obter
juros de até 5,5%/ano, com uma década
para pagar.

Soma-se a isso, toda a infraestrutura
oferecida pelas cooperativas, que colocam
o pintainho dentro do aviário do japonês e
recolhem o frango que depois será servido
no prato do chinês no outro lado do planeta.
O Oeste do Paraná é a nova fronteira da
energia solar.

Quem dá mais?
Vai a leilão no próximo dia 9 – se não
houver intercorrência – o imóvel de 2,4
mil metros quadrados na rua Pernambuco,
1600. O local sedia o jornal “O Paraná”
desde a metade dos anos 1970. Avaliado
em R$ 5 milhões, o imóvel está em leilão
judicial para pagar ação trabalhista de uma
jornalista contra a RCK Comunicações.

Agenda

Marx vive

Na primeira etapa, serão investidos R$ 600 milhões, de um total que chegará a R$ 1 bilhão em
2024.

O colégio Padre Carmelo Perrone oferta os cursos técnicos
de Administração e Informática,
com 40 vagas por turma.

Ainda no dia 19, em Missal, a
Acamop realiza um encontro regional com os vereadores do Oeste.

O Cascavel Convention & Visitors Bureau agora está sob a liderança do empresário Felipe Casagrande.

No dia 20, sexta-feira, o alto comando da Policia Militar do Paraná vem a Cascavel discorrer sobre
o Colégio Militar, unidade a ser
implementada aqui.

Esta é a “Semana do Nome
Limpo” da Amic. A ação oferece
descontos exclusivos para empresários que queiram negociar suas
dívidas.

Como faz há 22 anos, a Unioeste
promove o Simpósio de Filosofia
Moderna e Contemporânea. Uma
das estrelas do evento, é o alemão
Karl Marx. Ele estará presente
nos quatro dias do evento, entre 6
e 9 de novembro próximo. O livro
mais conhecido de Marx depois
de “Manifesto Comunista”, “O
Capital”, é o centro de duas temáticas do simpósio.

Pitocas
Quinta-feira agitada. O “Café
com Sorrisos” é das 8 às 9 horas,
na Apofilab.
Na mesma data, às 10h30, a
família Pegoraro entrega o maior
supermercado da cidade, o Irani
do Parque Verde.
São 18 mil metros quadrados de
área construída e mais de 4 mil de
área de venda.
O novo Irani terá 30 checkouts
(caixas), três deles com sistema
de autoatendimento.
Ofertará ainda trezentas vagas
de estacionamento cobertas, restaurante e cafeteria.
São 250 empregos diretos e outros 100 empregos indiretos.
A quinta-feira de muitos eventos encerra-se no final da tarde,
com o lançamento do maior frigorífico de abate suíno da América
Latina.
Será entre Assis Chateaubriand
e Toledo, com a marca Frimesa.

Os comandantes da PM serão
recepcionados em café da manhã
na Acic. O Colégio Militar de Cascavel será implantado no Centro
Nacional de Atletismo, nos fundos da FAG.
A expectativa da implantação,
já confirmada pelo Palácio Iguaçu, foi o suficiente para reaquecer
o mercado imobiliário na Porção
Oeste do município.
O Colégio Militar de Cascavel –
que não tem vínculos com o Exército – em seu auge irá abrigar 1,5
mil estudantes.

Ele falou
“Placa num inferninho:
proibido dançar agarrado,
mas se quiser, pode. Foi o Supremo que escreveu a placa? É
o voto da Carminha (Carmen
Lúcia): é proibido, mas pode”
(José Simão,
humorista, sobre recente
decisão do STF que trará de
volta o mandato do Aécio e o
permitirá frequentar barzinhos
do Leblon a noite)

A propósito, disse Marx: “Os homens fazem a sua própria história,
mas não o fazem como querem...
a tradição de todas as gerações
mortas oprime como um pesadelo
o cérebro dos vivos”. Marx é mesmo imortal na academia.

Carta do leitor

“Caro editor, ao ler a edição de
terça-feira passada, pensei: vamos cruzar as informações? Se
R$ 12 milhões/ano é o valor gasto a menos com a coleta de lixo e
são necessários, pelo menos, R$
18.6 milhões/ano para um hospital municipal, já se torna quase
viável transformar lixo em saúde, não se torna?”
(Delair Borges, escritora)

