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Quem reduzir consumo de energia terá bônus na conta, diz secretário
O Brasil passa pela pior seca dos últimos 91 anos, e 

esta escassez hídrica tem levado o país a outro problema: 
a diminuição da geração de energia elétrica. Para sanar 
esse problema o governo está buscando alternativas 
como o acionamento de usinas termelétricas, a impor-
tação de energia de países vizinhos, medidas para pos-
sibilitar um maior armazenamento de energia nos reser-
vatórios e a criação de um bônus para quem economizar 
energia. De acordo com o Secretário de Energia Elétrica 
do Ministério de Minas e Energia, Christiano Vieira, en-

trevistado do programa A Voz do Brasil de quinta-feira 
(9), o bônus será destinado a quem economizar no míni-
mo 10% de energia entre os meses de setembro e dezem-
bro, se comparado ao mesmo período do ano passado. 
Por exemplo uma família que tinha média de consumo 
de 100 quilowatt/hora (kWh) nos meses de setembro, 
outubro, novembro e dezembro de 2020 deverá econo-
mizar, no mínimo, 40 kWh entre setembro e dezembro 
desse ano para fazer jus ao desconto, que será de R$0,50 
para cada quilowatt/hora. 

Aprovado PL do vereador Rafael Rufi no 
que declara utilidade pública ao 
Grupo Escoteiro Terra Vermelha

O vereador Rafael Rufi no 
(MDB) apresentou no início de 
agosto o PL Nº 32/2021, que de-
clara de Utilidade Pública Mu-
nicipal o Grupo Escoteiro Terra 
Vermelha. Subscrito pelos vere-
adores Maicon Zamboni (PP) e 
Régis Bonmann (PT), o projeto 
foi aprovado por unanimidade na 
sessão plenária da segunda-fei-
ra (6) e segue agora para a san-
ção do prefeito Anderson Mantei 
(PP).

Fundado em 19/08/2015 e 
com sede na Rua Vênus, Nº 519, 
Bairro Glória, Santa Rosa, o Gru-
po Escoteiro Terra Vermelha é 
uma associação sem fi ns lucra-
tivos ou econômicos, de caráter 
eminentemente educacional, cul-
tural, assistencial, benefi cente e 
fi lantrópico, destinado à promo-
ção da ética, da paz, da cidadania, 
dos direitos humanos, da demo-
cracia e de outros valores univer-
sais por meio da prática da edu-
cação não formal sob a forma do 
Escotismo.

O grupo surgiu a partir da 
união de adultos voluntários inte-
ressados em contribuir de forma 
signifi cativa na formação do ca-
ráter de crianças e jovens do mu-
nicípio de Santa Rosa. Desde o 
primeiro contato o grupo oferece, 
através de jogos e outras ativida-
des, um clima de muita harmonia 

e amizade. Os encontros ocorrem 
todos os sábados à tarde, das 14h 
às 17h na quadra de esportes da 
Escola Municipal Nossa Senhora 
da Glória, no Bairro Alto da Gló-
ria e é aberto para a comunidade 
em geral.

Atualmente o grupo é formado 
por cerca de sessenta integran-
tes, incluindo jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social e a 
presença de dois haitianos, bus-
cando promover forte integração 
cultural. Com poucos anos de 
funcionamento o grupo já cole-
ciona relatos emocionantes de 
transformação individual e cole-
tiva. Trabalhar em benefício das 
crianças e jovens, combatendo a 

violência, a degradação da natu-
reza e procurando tornar o nosso 
planeta cada vez melhor.

A concessão do título de Utili-
dade Pública a entidades, funda-
ções ou associações civis signifi ca 
o reconhecimento do poder pú-
blico de que as instituições, em 
consonância com o seu objetivo 
social, são sem fi ns lucrativos e 
prestadoras de serviços à coleti-
vidade. Facilita que a instituição 
reivindique, nos órgãos compe-
tentes, isenção de contribuições 
destinadas à seguridade social, 
pagamento de taxas cobradas por 
cartórios e imunidade fi scal (res-
trita às entidades de assistência 
social e de educação).

Neste mês de setembro, a 
empresa de Soluções Digitais 
Digital Help, está comemorando 
seus dois anos de atividade.

Pré-incubada à CRIATEC/
UNIJUÍ, a empresa presta ser-
viços como Desenvolvimento de 
Sites, E-commerces, artes visu-
ais e gráfi cas, Gerenciamento de 
Redes Sociais, entre outros ser-
viços que podem ser acessados 
no site digitalhelp.rgdi.net

Para comemorar seu aniver-
sário, clientes novos e atuais tem 
descontos de 15% na contrata-
ção de qualquer serviço junto a 
empresa. Como são participan-
tes da Campanha Compre Aqui/
Sindilojas, todos seus clientes 

estão concorrendo a até R$ 5 mil 
em vales-compras.

Vale a pena investir no co-
mércio local. Conheça mais so-

bre a Digital Help acessando seu 
site ou suas redes sociais @ditia-
lhelpbrasil no Instagram e dita-
lhelp.rgdi.net no Facebook.

Digital Help completa dois anos


