
Usina solar é instalada no CPCA 

 

O Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de 

Assis (CPCA), inspirado pelos princípios franciscanos, tem um cuidado especial 

para com o meio ambiente. Promover a qualidade de vida, a transformação 

social e a preservação do planeta para as novas e futuras gerações são marcos 

referenciais de nossas ações transformadoras. 

Neste espírito do cuidado da vida e do planeta, o CPCA, em parceria com 

o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, instalou uma usina de 

energia solar na sede do CPCA. O intuito é gerar energia limpa, captando a 

energia do sol, para abastecer todas as unidades da instituição.  

Outro ponto fundamental deste projeto é o cuidado financeiro. Com a 

usina em pleno funcionamento os gastos com energia elétrica serão bastante 

significativos. O dinheiro gasto hoje com energia, poderá ser destinado para 

outras finalidades, de ajuda as crianças da instituição.  

Em um momento, em que o Brasil está sofrendo com a estiagem nos seus 

reservatórios de água e consequentemente afetará a geração de energia nas 

hidrelétricas, incidindo diretamente na vida do consumidor. Levamos em conta 

que em torno de 80% da energia consumida no Brasil é gerada em grandes 

usinas de águas.  

Investir em energia solar é importante, para ajudar a manter a matriz 

energética do país, baratear os custos com consumo de energia na instituição e 

colaborar com a preservação do meio ambiente e com o cuidado da qualidade 

de vida. Neste sentido o CPCA mantém-se em sintonia com as novas tecnologias 

e os novos paradigmas da atualidade e busca se atualizar, colaborando com a 

transformação social em todos os campos da vida e do meio ambiente.  

A implantação da usina solar faz parte do projeto de sustentabilidade 

social, econômica e ambiental da instituição. O cuidado e a promoção não deve 

ser somente da vida humana, mas também com a vida do planeta. A 

sustentabilidade deve englobar o cuidado com todas as formas de vidas. O 

cuidado para com a terra, a água, as aves, os animais, as plantas, o ar, enfim 

tudo aquilo que nos rodeiam, e as quais podem ter incidência do ser humano.  

Portanto o CPCA, é uma instituição preocupada com a promoção da vida 

na sua integralidade.  


