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Porque um menino nos nasceu, um filho se nos
deu, e se chamará: Maravilhoso, Conselheiro,

Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
ISAÍAS 9:6

O empresário penapolense
José Roberto Colnaghi, presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da Asperbras, recebeu
segunda-feira (16), o prêmio
“Gran Colar do Mérito Indus-
trial”, concedido pela Fiems
(Federação das Indústrias do
Estado de Mato Grosso do Sul).
Durante o encontro festivo co-
memorativo aos 40 anos da ins-
tituição, o empresário foi reco-
nhecido pelo investimento em
Água Clara, cidade de Mato
Grosso do Sul, onde está insta-

Sicredi  realiza “Coopera Play” no SOS de Penápolis

Beto Colnahi recebe “Gran Colar”
lada a GreenPlac, trazendo
grande desenvolvimento para a
região. Há um ano a indústria
começou a produzir os painéis
de MDF, e neste início de ativi-
dades, já concluiu a meta de
produzir 250 mil metros cúbi-
cos de MDF por ano. Nas pró-
ximas etapas, a companhia pre-
tende instalar uma nova linha
de produção, que agregará en-
tre 600  e 700 mil metros cúbi-
cos do produto. A ampliação da
produção já estava nos planos
dos estimados empresários e ir-

mãos Teté e Beto Colnaghi, pois
no projeto inicial já havia sido
desenhado mais duas novas li-
nhas. O cuidado com o meio am-
biente se estende a todas as fa-
ses da produção, que começa
com o plantio de 12 mil hecta-
res de eucalipto, sendo que o
manejo dessas florestas é reali-
zado por uma equipe especi-
alizada. Após o corte, a madei-
ra é beneficiada na fábrica que
usa maquinário importado da
Alemanha. Em Guarapuava
(PR), uma usina de biomassa da
Asperbras transforma os restos
de madeira em energia limpa e
renovável e, assim, gera crédi-
tos que retornam para a
GreenPlac. Os recursos obtidos
pela venda de eletricidade no
Paraná permitem que a empre-
sa contrate, no Mato Grosso do
Sul, energia suficiente para
manter a indústria em pleno
funcionamento. Para tornar
toda a produção do MDF
autossuficiente só faltava a resi-
na, assim, em 2020 a GreenPlac
terá sua própria unidade de pro-
dução de resina, sendo que as
obras dessa unidade instalada
no mesmo terreno da fábrica, já
estão adiantadas. Atualmente, a
GreenPlac emprega 350 colabo-
radores diretos, mas seu impac-
to na cadeia produtiva envolve
também cerca de 500 empregos
indiretos. A empresa atingiu ra-
pidamente uma performance de
produção com boa aceitação
no mercado devido a um plane-
jamento criterioso. Vale ressal-
tar que a empresa está em vias
de obter a certificação FSC,
selo verde mais reconhecido no
mundo e emitido pelo Forest
Stewardship Council. Ele ga-
rante que a madeira utilizada é
oriunda de um processo produ-
tivo manejado de forma ecolo-
gicamente adequada. Além dis-
so, a GreenPlac também já adi-
antou as tratativas para emissão
do certificado CARB (California
Air Resources Board), uma exi-
gência para exportação para os
Estados Unidos, que é concedi-
do às empresas que atendem aos
padrões de sustentabilidade du-
rante o processo produtivo de
painéis de madeira. Seu objeti-
vo é comprovar a baixa emis-
são de formaldeído.

Diretoria do SOS: Tania Pinheiro, Cintia Okano,
Solange Mateus (presidente), Naelza Viana e o

gerente do Sicredi Penápolis - Renan Chuffi

A colaboradora que
coordenou o projeto da
agencia Sicredi de
Penápolis, Mirela Ortega
Costa, explicou que não
foi uma ação de baixo
custo, sendo que foi
possível com o patrocínio
de diversos associados da
agência. Foram necessári-
os fazer a limpeza do
espaço, terraplanagem,
plantio de grama, pintu-
ra de paredes e calça-
das, colocar traves para
os gols, adquirir bola,
corda, etc. Aqueles que
ajudavam eram identifi-

cados como “sócios” do
projeto, ganhando
carteirinha e até camise-
tas como apoiadores.
Boa parte das melhorias
foram realizadas em
mutirão pelos próprios
colaboradores, que
juntos com a entidade
inauguraram o espaço
na manhã do dia 8 de
dezembro, com ações
recreativas no próprio
local. A recreação foi
coordenada pela acade-
mia Box Treinamento
Funcional que também
apoiou o projeto.

Grupo SOS e

Equipe Sicredi
em dia de
inauguração

do Campo de
Futebol

Uma área verde de 400m² do
SOS - Serviço de Obras Sociais de
Penápolis - foi remodelada numa ação de
voluntariado dos colaboradores da
agência da Sicredi Alta Noroeste SP, em
Penápolis. O espaço deu lugar a um campo
de futebol, e passará a receber monitoria
para atividades físicas em parceria com a
Funepe (Fundação Educacional de
Penápolis). O projeto recebeu o nome de
“Coopera Play” e faz parte do “Programa
Acreditadores” que a cooperativa desen-
volve através das suas equipes de colabo-
radores, para provocar entre eles
vivências de cooperação e cidadania.

Equipe Sicredi

de Penápolis,
Nota Mil

Pensando nisso, a
equipe da agência de
Penápolis discutiu um
projeto que fizesse a
diferença para eles e a
comunidade. “Primeiro
fomos até o SOS para
conhecer um pouco mais
sobre a instituição, pois
só conhecíamos o projeto
“Menor Aprendiz” (antiga
legião mirim) que prepara
jovens para o mercado de
trabalho. Descobrimos
então, que diversos
trabalhos são realizados
ali, atendendo também
idosos, pessoas em situa-
ção de rua, e crianças,
adolescentes no contra
turno escolar”, destacou
o gerente geral da agên-
cia Renan Camargo
Chuffi.

Beto Colnaghi (2º da dir.p/esq.) um dos premiados durante

solenidade de entrega do “Gran Colar do Mérito Industrial”

Família Colnaghi presente à solenidade de premiação da
Fiems: Fernanda, Tania, Beto, Flávia e Francisco Neto


