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Caixa discute geração de renda e energia renovável
nos residenciais em Juazeiro (BA)
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A Caixa realizou na última terça-feira (9) em
Juazeiro (BA) uma reunião para discutir e detalhar
o projeto de geração de renda e energia renovável
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Nos empreendimentos selecionados moram
famílias com renda de até R$ 1.600, são
compostos por 1.000 residências, divididas em
dois residenciais.

Autoridades presentes assistem apresentação

O projeto faz parte do Acordo de Cooperação
Financeira entre o Fundo Socioambiental Caixa
(FSA) e a empresa Brasil Solair, para projeto de
geração de renda e energia renovável no PMCMV.
Este será o maior projeto de energia solar do Brasil
até o momento. O projeto prevê a instalação de
sistemas de microgeração de energia renovável,
placas fotovoltaicas e geradores eólicos nas áreas
comuns dos empreendimentos do PMCMV.

A Caixa foi representada pelo superintendente
regional do Norte da Bahia, Sr. José Raymundo
Cordeiro Júnior, pelo gerente de regional de Construção Civil, Sr. José Gilberto, o gerente de Filial da
GIDUR/FS, Sérgio Henrique Merlo e o coordenador de Filial Cleostenes Ferreira. Participaram ainda o
Prefeito de Juazeiro, Sr. Isaac Cavalcante, representantes da empresa Brasil Solair e líderes
comunitários dos Residenciais Morada do Salitre e Praia do Rodeadoro.
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O superintendente regional, José Raymundo afirmou que, "Juazeiro é o primeiro município do Brasil
com esse projeto revolucionário. A intenção da Caixa é de ampliar o projeto para outros municípios,
beneficiando assim, mais famílias, gerando mais renda e melhorando a qualidade de vida das pessoas,
a partir das experiências positivas de associativismo sustentável.”

Caixa anuncia redução de
tarifas para pessoas físicas e
jurídicas

Energia renovável - o projeto gerará uma energia limpa e renovável contribuindo para a redução de
gases de efeito estufa. O uso da energia solar no Brasil está mais vinculado ao aquecimento de água
por meio dos sistemas termossolares, já obrigatórios na segunda fase do programa Minha Casa Minha
Vida. Já o seu uso na geração de energia elétrica ainda é baixo, mas tem potencial para reduzir a
necessidade de novos investimentos no setor energético.
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Na apresentação técnica do projeto o diretor executivo da Brasil Solair, Sr. Nelson Silveira, destacou
que a maior incidência de sol no Brasil esta na região nordeste, que apresenta ainda o maior potencial
eólico do país. Forças que podem ser transformadas em energia elétrica. O que era um dificultador - o
sol - passa a ser ativo de riqueza.
A Brasil Solair irá doar os equipamentos das placas fotovoltaicas para os moradores que ficarão
responsáveis pela manutenção dos equipamentos. A empresa pretende ainda contratar moradores
para realizar a instalação dos equipamentos, para isso ela ira oferecer cursos técnicos gratuitos com
certificação dos treinandos.
A energia gerada irá abastecer as áreas comuns de cada condomínio, devolvendo à rede de
eletricidade o que não for utilizado, podendo gerar um valor mensal de renda extra de até R$ 110 para
cada família.
Organização social – O projeto tem como objetivo, além da geração de renda, promover a
organização social das famílias beneficiadas, incentivando o cooperativismo e a troca de experiências,
buscando soluções que maximizem a renda auferida pela geração de energia, podendo até mesmo
alavancar outros projetos e ações para benefício da comunidade.
O prefeito de Juazeiro(BA), Sr. Isaac Cavalcante, ressaltou a importância da participação dos
moradores no projeto, que fomenta a geração de emprego e renda, colocando Juazeiro como uma
referência nacional em sustentabilidade econômica e social.
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