
| Neste domingo, dia 14, haverá celebração na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9h15min.

| Está confirmado para o dia 3 de agosto o jogo 
amistoso contra o Formosa, em Formosa, com início 
às 14h30min. Todos os atletas estão convidados a 
acompanhar a equipe e, como no jogo de ida, todos 
terão oportunidade de jogar. 

| A AERC Juventude Unida organiza o 25º Cam-
peonato de Futebol Sete de Dona Josefa, que neste 
ano coloca em disputa um troféu especial 50 anos da 
AERC Juventude Unida. O início está previsto para o 
dia 10 de agosto e as fichas de inscrição com o regula-
mento estão disponíveis no Jornal Arauto. Neste ano, é 
organizado um campeonato aberto e o 1º Campeonato 
de Futebol Sete de Veteranos, formado por atletas 
que tenham nascido até o ano de 1984. O custo da 
inscrição das equipes do aberto será de R$ 250 e do 
veterano de R$ 150. A caução será de R$ 180 para o 
aberto e do veterano de R$ 100, sendo que as equipes 
para confirmar participação devem recolher as duas 
taxas no momento da confirmação. A premiação será 
de troféu e medalhas para as duas melhores colocadas 
de cada campeonato e troféu para o terceiro e quarto 
colocados. Também haverá gratificação em dinheiro. 
Atletas em dívida com a associação promotora do 
evento devem regularizar a situação, pois se uma equi-
pe utilizar atleta em dívida perde os pontos do jogo, 
além de perder 10 pontos na disciplina. A lista destes 
atletas acompanha o regulamento. Informações pelos 
telefones (51) 99676-1067, com Paulo, 99613-9157, com 
Rafael, e 99741-7170, com Diego. O 25º Campeonato 
tem a parceria e apoio do Jornal Arauto.

| Sábado, dia 13, às 19 horas, culto com Santa Ceia 
e na quarta-feira, dia 17, culto na Escola Gonçalves 
Dias (IELB).

| Hoje, dia 12, às 20 horas, teremos o encontro dos 
Casais Reencontristas de Ferraz. Domingo, dia 14, às  
9 horas, culto com batismo e na quinta-feira, dia 18, 
às 14 horas, o encontro da OASE de Ferraz (IECLB).

| No dia 25 de julho, a Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana de Ferraz realiza a tradicional Festa 
do Colono e Motorista. Às 9 horas, desfile cívico em 
homenagem ao colono e motorista. Às 11h30min, almo-
ço com pernil de porco, bolinho de carne, churrasco, 
saladas, pratos quentes no valor de R$ 23 por pessoa. 
Às 14 horas, a animação da festa com a Banda Acordes 
de Ouro e às 18 horas, Banda Corpo e Alma. A partir 
de quarta-feira, dia 24, ao meio-dia haverá venda de 
cucas e tortas. 

| Nesta sexta-feira, os trabalhos selecionados na 9ª 
Mostra Científica da Escola Hannemann estarão parti-
cipando da seletiva regional em Vale do Sol, buscando 
classificação para participação na próxima edição da 
Expoagro Afubra.

| A Congregação Luterana Trindade terá venda de 
cucas no seu pavilhão neste sábado, dia 13.

| No último fim de semana, o Independente con-
quistou o título do Campeonato Municipal de Futebol 
de Campo, nas categorias titulares e aspirantes. Estão 
de parabéns os atletas, dirigentes e todos envolvidos. 
A diretoria do clube, através do presidente Renê Tor-
nquist, agradece a colaboração de todos.
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Apresentado projeto 
inovador de energia
Ideia é implantar usina 
com placas solares 
através de sistema 
cooperado. Iniciativa 
objetiva diminuir 
custos de instalação

Reunião para explanação da ideia e encaminhamento foi realizada na terça-feira
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Um projeto inovador foi 
apresentado aos mora-
dores de Vila Progres-

so e região na noite de terça-
feira, dia 9. A ideia é organizar 
uma cooperativa de energia 
fotovoltaica na localidade. 
Para tanto, o consultor Hélio 
Pires participou do encontro 
com moradores e pontuou os 
benefícios, tais como melhoria 
no meio ambiente, redução 
gradativa no gasto com ener-
gia elétrica e menor valor de 
investimento para cada unida-
de consumidora. Tendo como 
base uma propriedade cujo 
gasto gira em torno de R$ 500 
mensais com a conta de luz, o 
investimento na usina seria de 
R$ 21,5 mil através do sistema 
cooperado. Individualmente, 
cada um gastaria cerca de R$ 
30 mil. No entanto, segundo 
Pires, o cálculo é uma estima-
tiva e vai variar de acordo com 
a necessidade energética de 
cada um. “Ele pode querer ter 
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Vera Cruz tem, 
atualmente, 93 usinas de 
geração de energia foto-
voltaica. Somente em 2019 
foram instaladas 26. No Rio 
Grande do Sul, são 12.712 
instalações e 15.372 unida-
des consumidoras ligadas 
a essas usinas, o que com-
prova que parte dessas 
usinas já abastecem mais 
imóveis. Somente neste 
ano, segundo dados da 
Aneel, foram 5.273 instala-
ções no Estado.
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100% da energia da casa dele 
vindo das placas, como pode 
ter 50%, 30%, o quanto quiser”, 
detalhou.

A explanação na terça-feira 
teve como objetivo detalhar 
como seria o funcionamento 
dessa cooperativa e dar enca-
minhamento a quem tem inte-
resse. Uma lista com nomes e 
contatos foi formatada e dará 
sequência ao projeto. Durante 
o encontro, ainda, Pires mos-
trou exemplos positivos de 
geração de energia fotovoltaica 
na região, como o da Família 
Schuh, no interior de Venâncio 
Aires. Em 0,3 hectare, são 840 
placas que geram 32.500kWh/
mês, energia que abastece às 
empresas da família e diversas 
residências.

COMO FUNCIONARIA 
A COOPERATIVA?
Das seis etapas para fundar 

uma cooperativa de geração, 
quatro estão cumpridas em 
Vila Progresso. Isso porque, a 
ideia apresentada na terça-fei-
ra é dar nova vida à Cooperati-
va Agrícola Progresso Ltda., a 
Coaprol, que, embora sem ati-
vidades há quase uma década, 
permanece ativa no cadastro 
do Governo. Segundo Hélio 
Pires, seria necessária apenas a 
criação de um plano de negó-
cios e a implantação da usina. 
Os conselheiros da antiga 

cooperativa foram ouvidos em 
reunião prévia à explanação 
do projeto e concordaram com 
as mudanças. Existe também, 
conforme Heitor Petry, um 
valor remanescente oriundo 
da desapropriação da área 
que pertencia à Cooperativa 
por ocasião da construção da 
Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) de Vila Progresso. Esse 
valor, se não utilizado para 
fins na Cooperativa precisa 
ser entregue ao Poder Público.

Na terça-feira, ainda, mes-
mo sem definições de data 
de implantação, número de 
associados e outros detalhes, 
foi sugerido um novo nome à 
associação: Cooperativa Pro-
gresso de Geração de Energia 
(Cooprogen).


