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Sistema fotovoltaico e de 
aquecimento solar.

Apresentação aos 
pesquisadores do 

CEITEC.



Acessibilidade total aos cadeirantes.

Campeonatos estaduais de bocha para 
cadeirantes.



Bailes da Inclusão.

Acessibilidade total aos cegos.



Ações de educação ambiental – energias 
renováveis e reciclagem de resíduos.



Captação da água da chuva para diversos usos.









Reunião entre a Patronagem, o Conselho do CTG, o 
Sicredi e a YES - 2017.

Energias Renováveis, Energia Solar, o case do CTG 
e muito mais, durante a Virada Sustentável de Porto 

Alegre - 2019.



Encontro Regional dos Patrões e Patroas de CTGs.
Compartilhando experiências e boas práticas.

Integração



Temos frequentemente falado de:

● Economia; 
● Autogeração, eficiência e gestão da energia; 
● Redução das emissões de carbono; 
● Mudança na matriz energética; 
● Aspectos técnicos, tecnológicos e PD&I; 
● Benefícios à rede elétrica; 
● Geração de empregos e dinamização da 

economia; 
● Revisão regulatória;
● Tributação e políticas públicas… 

…ok... mas...



... mas...

Muito do avanço do mercado da energia fotovoltaica 
em GD se dá também por aspectos socioculturais e 
vários deles se resumem no Case: CTG Solar!

● Confiança;
● Entendimento de que “sim, é possível”;
● Visibilidade e divulgação da tecnologia em 

aplicações reais - educação pelo exemplo;
● Visão arrojada de gestão;
● Transição cultural e integração social;
● Fator vanguarda e fator vizinhança;
● Entendimento da convergência entre a 

sustentabilidade ambiental, econômica, social e 
energética.



Obrigado!
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