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Programa da RGE 
auxilia na diminuição 
da conta de energia 
elétrica. Família de 
Vera Cruz é uma 
das contempladas

Milena precisa de aparelhos 24 horas e placas solares auxiliam a reduzir custo da luz
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Mara e Ricardo Gas-
pary moram no bair-
ro Arco-Íris, em Vera 

Cruz, e não têm tido uma 
vida fácil, após um acidente 
de carro que envolveu a ve-
ra-cruzense e a filha, Milena. 
A menina, hoje com 17 anos, 
já tinha paralisia e ficou com 
sérias sequelas em decorrência 
do acidente. Hoje, em UTI do-
miciliar, depende de oxigênio 
e faz uso de traqueostomia e 
aspirador para sucção. Tudo 
isso, contam os pais, provo-
cam muitos gastos, entre eles 
o da energia elétrica. 

Mas o valor mensal está di-
minuindo. Isso porque a famí-
lia é uma das contempladas do 
projeto Geração Distribuída 
(GD), da RGE, concessionária 
que abastece o município. Des-
de a instalação de cinco placas 
fotovoltaicas e um conversor, 
há cerca de dois meses, a conta 
reduziu pela metade. Antes, 
a família pagava, em média, 
R$ 400. Atualmente tem pago 
em torno de R$ 200. A econo-
mia pode ser ainda maior no 
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31.10.2019
O paciente chegou ao HVC, 
foi atendido pelo médico 
plantonista e solicitados 
exames subsidiários para 
elucidação diagnóstica. A 
ecografia não apontou ne-
cessidade cirúrgica. A família 
foi orientada a retornar em 
24 horas ou menos, para 
reavaliação.

01.11.2019
Davi deu entrada novamente 
no HVC, foi atendido e fez 
nova ecografia. Esta apon-
tou hipótese diagnóstica 
de “apendicite aguda não 

complicada”. Diante disso, o 
plantonista entrou em conta-
to com o Hospital Regional 
de Rio Pardo, referência 
para casos cirúrgicos, sendo 
transferido de imediato para 
o procedimento.

02.11.2019
Em Rio Pardo, passou por 
cirurgia da apendicite, cor-
rendo tudo bem. Porém, a 
recuperação não evoluiu 
da forma esperada, sendo 
necessária a transferência. 
Após solicitação ao GE-
RINT, a vaga disponível era 
Canoas.

02.11.2019
Foi acionada a Unidade de 
Suporte Avançado (USA) 
do SAMU, de Rio Pardo, 
para o transporte. Dentro da 
ambulância, teriam ocorrido 
complicações. Porém, se-
gundo nota da Assessoria de 
Comunicação da Secretaria 
Estadual de Saúde, todos os 
equipamentos da USA esta-
vam completos, com respira-
dor e demais equipamentos 
necessários ao atendimento. 

03.11.2019
A confirmação do óbito, em 
Canoas. 

ENTENDA

Com UTI em casa, luz mais barata
verão. Segundo o engenheiro 
de Eficiência Energética da 
RGE, Cristian Sippel, pode 
ficar entre 70 e 80%. “Desde a 
instalação das placas, ocorreu 
um período de muitas chuvas. 
No alto do verão essa econo-
mia certamente irá aumentar”, 
frisa. Os custos de instalação 
dos equipamentos ficaram 
com a RGE.

Para a família, o programa 
é um auxílio importante, já 
que Mara precisou deixar de 
trabalhar para cuidar da filha 
e o marido, Ricardo, mecânico 
industrial, está desempregado 
no momento. Inclusive, na 
sexta-feira, dia 1º, foi o último 
dia no trabalho temporário, 
em uma empresa em Santa 
Cruz. Agora, busca uma nova 
oportunidade para manter 
as contas e conseguir o que 
é necessário ao bem-estar da 
família. Apesar de uma deci-
são judicial obrigar o Estado 
a arcar com a medicação e as 
fraldas da menina, hora ou 
outra há atraso de repasses, 
o que faz com que a família 
tenha que desembolsar. 

 MAIS BENEFÍCIOS
Durante a visita da equipe 

da RGE na residência na tarde 
de sexta-feira, Cristian Sippel 
disse não descartar a possi-
bilidade de inserir a família 
no Programa Aquecimento 
Solar de Água, bem como 
no programa de doação de 
geladeiras. “Vamos levar essa 

demanda aos responsáveis e 
verificar a viabilidade, con-
tribuindo para ainda mais 
economia”, adianta. 

O PROGRAMA 
DE ENERGIA SOLAR
A ação, que faz parte do 

Programa de Eficiência Ener-
gética (PEE) da RGE, tem 
investimento de R$ 536 mil 
e visa reduzir os gastos com 
energia elétrica para famílias 
enquadradas na Tarifa Social 
e que tenham uma pessoa 
acamada em casa. Todos os 
clientes considerados público
-alvo já estão mapeados pela 
concessionária e receberão 

Além de Vera Cruz, 
estão sendo 
contemplados pela RGE 
clientes de Santa Cruz 
do Sul, Venâncio Aires, 
Caxias do Sul, Santa 
Maria, São Pedro do Sul, 
São Gabriel, Cachoeira 
do Sul, Bom Retiro do 
Sul, Canoas, Gravataí, 
Novo Hamburgo, 
São Leopoldo e São 
Sebastião do Caí. Ao 
todo são 55 clientes que 
já receberam ou vão 
receber o sistema.

CIDADES

Comunidade questiona atendimento prestado a menino de 4 anos
VERA CRUZ

visita técnica para avaliar se 
a residência possui as condi-
ções para receber as placas, e 
se a família tem interesse em 
receber a ação.

Os equipamentos são insta-
lados no telhado das residên-
cias e geram energia a partir do 
calor do sol. Com isso, todos os 
cômodos e equipamentos da 
casa poderão utilizar energia 
proveniente do sistema de 
Geração Distribuída. A RGE 
ainda vem fazendo a substi-
tuição de lâmpadas pela tec-
nologia LED nas residências, 
o que também contribui para 
redução do consumo.

A tristeza toma conta de 
Vera Cruz. Na manhã de do-
mingo, dia 3, Davi Henrique 
Vermut França, de 4 anos, 
faleceu no Hospital Univer-
sitário da Ulbra, em Canoas, 
depois de passar por aten-
dimento médico em outros 
dois hospitais: de Vera Cruz 
e de Rio Pardo. Pelas redes 
sociais, há manifestações da 
comunidade, principalmente 
pelo Facebook, questionando 
os procedimentos adotados. 
O Grupo Arauto foi em busca 
das respostas e traçou um 
passo a passo do atendimento 
(veja ao lado).

Ontem, o HVC emitiu nota 
relacionada ao falecimento. 

Assinado pelos médicos Je-
ferson Gass, responsável téc-
nico; Cristiano Brollo, coor-
denador médico do plantão; 
e Eduardo Borges Boelter, 
diretor do corpo clínico; o do-
cumento diz, entre outras coi-
sas, “que os procedimentos 
realizados estão condizentes 
com as boas práticas”.

A reportagem contatou 
ainda com o Hospital de Rio 
Pardo e com o Hospital Uni-
versitário da Ulbra. Ambos 
não se manifestaram até o 
fechamento da matéria. O 
SAMU, responsável por le-
var o paciente de Rio Pardo 
a Canoas, informou que o 
transporte foi adequado.


