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Alguns assistidos aproveitaram a visita do Greenpeace para
aprender a importância da energia solar no dia a dia

22/02/2016 22h10 - ECONOMIA DE ENERGIA

Amarati vence concurso e ganha placas solares
do Greenpeace

A Associação de Educação Terapêutica para
Portadores de Lesões Neurológicas (Amarati)
recebeu nesta segunda-feira (22) das mãos de
representantes do Greenpeace 10 placas
solares que fazem parte do projeto Solariza,
ferramenta para engajar a sociedade em uma
campanha de energia solar. Concorrendo com
outras 200 instituições do País, a entidade, que
cuida de pessoas com lesões neurológicas, terá
as placas instaladas nos próximos dias e prevê
uma economia de pelo menos R$ 600 mensais
com energia. 

A coordenadora da Campanha sobre Energias
Renováveis do Greenpeace, Bárbara Rubim, explica que a ideia era conscientizar a população
sobre os benefícios da energia solar. Por meio de um jogo, os participantes puderam escolher as
casas que estão aptas a receber os benefícios da solarização. Entre agosto e setembro foram pelo
menos 6 milhões de telhados escolhidos, dentre vários disponíveis em um mapa. Esses ‘futuros
usuários’ representam a geração de eletricidade necessária para desligar as termelétricas de
Piratininga (SP), Candiota (RS), e as usinas nucleares Angra 1 e 2.

O jogo ainda previa que os internautas escolhessem instituições para receber as placas solares
gratuitamente. “O sistema solar é de 3 quilowatts, mas o suficiente para abastecer duas casas
residenciais. São placas com vida útil de 25 anos que podem ajudar a instituição a economizar nos
gastos de energia, mas também enfatizar a importância de as casas começarem a investir em
energia solar”, explica.

Disputa - Das 200 instituições escolhidas, três entraram na disputa, sendo uma da Bahia e outra
de Belo Horizonte. Dos 20 mil votos computados, 40% ficaram para a instituição jundiaiense.
“Fiquei encantada com a instituição por conta do trabalho que fazem. Mereceram o prêmio e
espero que possam ampliar ainda mais esse benefício”, acredita Bárbara. 

Com um quadro de pelo menos 240 assistidos, a Amarati tem um custo mensal de R$ 5 mil só com
energia. Para o tesoureiro Eduardo Luiz Gonçalves, a ideia é que o dinheiro economizado seja
utilizado para outros fins. “Ficamos muito felizes. Um casal que foi voluntário da instituição e
depois do Greenpeace nos avisou da campanha e rapidamente juntamos todos os documentos
necessários para participar da seleção. Tenho certeza que esse dinheiro que vamos economizar
será bem utilizado.”

O local onde as placas serão instaladas já foi escolhido. A parte elétrica também está pronta. O
próximo passo é fazer a instalação, mas o grupo só volta a Jundiaí quando as chuvas diminuírem.
“Queremos depois fazer uma nova campanha para conseguirmos mais placas. Assim poderemos
utilizar em todo o prédio. A energia solar é importante também para a economia”, lembra
Eduardo.

Conscientização - Durante a visita dos representantes do Greenpeace alguns assistidos tiveram
uma verdadeira aula quanto à importância da energia solar no dia a dia. A assistente social Maria
Denise Bonassi diz que a participação da população foi fundamental para que a entidade, com
seus 33 anos de história, fosse lembrada, pois isso colabora com todos os que precisam dos
serviços. “Agradecemos a comunidade porque, além de nos ajudar com os votos, pode conhecer
nosso trabalho ainda mais. A quantidade de votos que recebemos mostra que a entidade tem
cumprido seu papel de ajudar as crianças e adultos que frequentam a Amarati.” Mais informações
acesse o site. 
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jose maria pastro 23/02/2016 00:59:02

Parabéns a Amarati precisa da ajuda de toda a comunidade e merece ter vencido pelo trabalho
que realiza com as pessoas portadora de deficencia

dema 23/02/2016 07:02:58

PARABENS AMARATI ENTIDADE que merece ser ajudada pela PREFEITURA NAO da dinheiro p/
carna val. acorda JUNDIAI.

CARLOS FELIPE DA CUNHA FARIA 23/02/2016 13:06:17

A energia solar é uma ótima opção para gerar energia elétrica em várias aplicações. O mercado de
energia solar vem crescendo exponencialmente em todo o mundo e de fato no ritmo atual mais de
80% da procura mundial de energia elétrica será por meio da energia solar até 2040. Não estamos
muito longe de sermos autosuficientes, produzirmos nossa energia elétrica, compartilhar esta
energia como hoje compartilhamos fotos e músicas e mais importante , com menores impactos
ambientais e com um custo de produção de energia próximo de zero.
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