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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTE

Vivemos numa região caracterizada pela filosofia 
cooperativista. A atuação de cooperativas de 
diferentes ramos torna o Estado e, de maneira 

especial, o Vale do Taquari, um lugar privilegiado no que 
se refere aos resultados conquistados por este sistema. 
São organizações que iniciaram diante de carências ou 
dificuldades existentes em outras épocas, mas que con-
quistaram uma evolução histórica que as coloca num 
considerável patamar atualmente.

O fato de contarmos com cooperativas de diversos 
segmentos permite aos associados e demais públicos 
beneficiados por seus serviços perceber como, cada uma 
a sua maneira, aplica os princípios universais do coope-
rativismo, colocando em primeiro lugar o atendimento 
respeitoso e a busca ágil e eficiente por soluções. 

Entre as principais cooperativas presentes na região, 
podemos citar Certel, Certaja e Cerfox, no ramo energia 
elétrica; Languiru, Agroserv, Cooperagri e Cosuel, no 
agropecuário; Sicredi, no crédito; Unimed, no saúde; e 
Comatra, no transporte. Todas elas dão a sua contribuição 
para que o desenvolvimento ocorra, seja nos quesitos 
social ou econômico, e para que seus públicos sintam-se 
satisfeitos e seguros.

Cooperar é agir de forma coletiva, trabalhando junto 
em prol de um objetivo comum. A prática da cooperação 
educa e socializa a pessoa, expande as fronteiras cultu-
rais do ser humano, tornando-o mais aberto, flexível, 
participativo e solidário. Tais práticas, quanto mais cedo 
se instalarem no convívio em sociedade, antes terão os 
ideais do cooperativismo enraizados na consciência da 
comunidade.

Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo 
é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo 
em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores 
oportunidades para todos. Um caminho que mostra que 
é possível unir desenvolvimento econômico e desen-
volvimento social, produtividade e sustentabilidade, o 
individual e o coletivo.

Tudo começa quando pessoas se juntam em torno 
de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos 
são donos do próprio negócio. E continua com um ciclo 
que traz ganhos para as pessoas, para o País e para o 
planeta. 

É uma doutrina socioeconômica fundamentada 
na liberdade humana e nos princípios cooperativos. A 
cultura cooperativista visa a desenvolver a capacidade 
intelectual das pessoas de forma criativa, inteligente, 
justa e harmônica, procurando a sua melhoria contínua. 
Os seus princípios buscam, pelo resultado econômico, o 
desenvolvimento social através da melhoria da qualidade 
de vida e da boa convivência entre seus cooperados.

A influência 
cooperativista 
na sociedade

Todas as cooperativas recebem 
uma homenagem especial neste 
mês. Através do Dia Interna-
cional do Cooperativismo, 
que tem a sua comemoração 

celebrada sempre no primeiro sábado de 
julho – portanto, agora, no dia 1º – todas 
as empresas alicerçadas na organização de 
pessoas que visam objetivos comuns são 
evidenciadas. Assim como também o devem 
ser os principais responsáveis pela existência 
de uma cooperativa: os associados. Sem eles, 
não haveria motivo para uma instituição do 
gênero existir.

Os associados são os principais agentes 
do cooperativismo, por acompanharem e de-
cidirem os rumos da organização, sempre ze-
lando pela consolidação da cooperativa. Eles 
são essenciais para a definição de mecanismos 
e ideais que favoreçam a construção de uma 
entidade verdadeiramente comprometida com 
as necessidades de uma região.

Como maior em número de associados 

e mais antiga cooperativa de energia em ati-
vidade no País, a Certel quer cumprimentar e 
abraçar os mais de 60 mil associados consu-
midores não somente pela passagem da data, 
mas pela sinergia que nos integra e colabora, 
significativamente, com o bom desempenho 
da cooperativa, através dos seus diversos 
modos de atuar. Vale também enaltecermos 
o papel de todos colaboradores, gestores, 
diretores, conselheiros administrativos e 
fiscais e líderes de núcleo, que vivem mais 
próximos da cooperativa e muito fazem pelo 
seu fortalecimento.

Na Certel, toda esta “força que nos une” 
está presente em todos os negócios e, a cada 
dia, nos abastece com entusiasmo, motivação, 
garra, perseverança e, principalmente, coo-
peração. A você, prezado associado, reforço 
o meu cumprimento pela comemoração ao 
cooperativismo, e queremos também au-
mentar o nosso compromisso em apresentar 
resultados cada vez melhores, fazendo jus ao 
pioneirismo e ao tamanho da Certel.

No mês do cooperativismo, 
nosso cumprimento 

aos associados
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Certel é uma das homenageadas 
pelo Prêmio Destaque 2016

Empresários e produtores rurais de Teutônia 
receberam, no dia 24 de maio, os troféus de 
Prêmio Destaque 2016, em evento organizado 

pelo setor de ICMS da Prefeitura de Teutônia e que 
marcou os 36 anos do município. Na ocasião, foram 
premiados aqueles que tiveram o melhor desempenho 
em seis categorias: Empresarial Geral, Empresarial 
Simples Nacional, Produção Primária, Prestação 
de Serviços, Imposto Sobre Serviços e Empregos.

O prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, destacou 
a importância da homenagem, afirmando ser um justo re-
conhecimento de tudo que foi construído pela indústria, 
comércio, prestadores de serviços e, acima de tudo, pe-
los empresários rurais que tanto trabalham para alcançar 
os seus objetivos. Disse que é fundamental valorizar os 
“batalhadores” que, no dia a dia, enfrentam dificuldades 
para manter as portas de suas empresas abertas e as pro-
priedades rurais em plena produção. “Tudo isso permite 
que o município tenha recursos para investir nas mais 
variadas áreas, em especial na saúde, educação e segu-
rança pública, onde temos grandes desafios”, avaliou.

A Certel Energia obteve o 1º lugar na categoria 
Prestadores de Serviços – Anexo 2 da Guia Modelo B. A 
Certel conquistou o 13º lugar na categoria Imposto Sobre 
Serviços, 6º lugar na categoria Prestadores de Serviços 
– Anexo 2 da Guia Modelo B e 13º lugar na categoria 
Empresarial Geral. Já a Certel Artefatos de Cimento foi 
classificada em 9º lugar na categoria Empresarial Geral.

Brönstrup enfatizou que o cooperativismo, como 
o praticado pela Certel e por outras agraciadas, está 
impregnado no DNA do município de Teutônia. Isso, se-
gundo ele, tem sido um exemplo todos os dias, porque as 
cooperativas se associam para resolver situações que fa-
zem parte do cotidiano das pessoas. “As cooperativas nos 
ensinam que é importante estarmos unidos para avançar 
e vencermos os desafios que temos pela frente. Teutônia 
é um município que cresce justamente por esse potencial 
empreendedor, cooperativista e associativista”, pontuou.

De acordo com o prefeito, o momento é im-
portante, porque Teutônia avança de uma cidade 
de pequeno para médio porte. “E aí surgem alguns 
desafios que precisam ser enfrentados de frente 
e, certamente, nos inspiramos muito na iniciativa 
privada, nas cooperativas e associações”, afirmou.

Para o presidente da Certel, Erineo José Hen-
nemann, as classificações das diversas atividades 
da cooperativa demonstram a sua importância para 
o desenvolvimento de Teutônia e da região. Henne-
mann dedica os prêmios a cada um dos mais de 60 
mil associados, distribuídos em 48 municípios do 
Estado, e agradece a todos que confiam na Certel. “A 
cooperativa tem 61 anos dedicados ao fortalecimento 
socioeconômico, e este reconhecimento concedido 
pelo Prêmio Destaque 2016 nos encoraja a continu-
armos lutando por serviços cada vez melhores e que 
atendam às necessidades do quadro social”, enalteceu.

Segundo o prefeito de Teutônia, “cooperativismo 
está no DNA do município”

Entrega de troféu a Julio Renê Müller (d), 
gerente da CertelNET

Distinção entregue a Samuel Eduardo 
Maders (d), gerente das Lojas Certel

Troféu entregue a Julio Cesar Salecker (e), 
diretor de geração de energia da Certel

Airton Roque Kist (d), gerente da Certel Artefatos 
de Cimento, recebendo premiação

Ernani Aloísio Mallmann (c), diretor 
operacional de energia da Certel
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Postos de 

atendimento da 

Certel Energia

Lajeado (na Rua Julio de 
Castilhos, 1.145), Marques 
de Souza, Westfália, Santa 
Clara do Sul, Progresso e 

Boqueirão do Leão, o 
atendimento ocorre junto às 

Lojas Certel

São Pedro da Serra

Ao lado do Conselho Tutelar, às 
4ª-feiras, das 7h30 ao meio-dia 

e às 5ª-feiras, das 13h30 às 
17h48

Poço das Antas

Na Prefeitura, às 2ª-feiras, 

das 7h30 às 11h30 e das 

13h às 17h

Travesseiro

Na Rodoviária, às 5ª-feiras, 
das 7h30 ao meio-dia e das 

13h às 16h30

Pouso Novo

Na Secretaria da Agricultura, 
às 3ª-feiras, das 7h30 ao 

meio-dia e das 13h às 16h30

Canudos do Vale
Na Prefeitura, às 5ª-feiras, 
das 7h30 às 11h30 e das 

12h45 às 16h45

Gramado Xavier 

Na Câm. de Vereadores, às 
3ª-feiras, das 8h às 11h45 

e das 12h30 às 16h45

Sério

Na Casa Paroquial, às 6ª-
feiras, das 8h às 11h45 e 

das 12h30 às 16h45

Taquara 

Ao lado da Receita Federal, às 

3ª-feiras, das 13h30 às 17h30, 

e sextas, das 8h às 12h

Barão

Na Rua Felippe Wily Heidrich, 

71, sala 1, das 7h30 ao meio-

dia e das 13h30 às 17h48

Salvador do Sul

Na Rua Duque de Caxias, 418, 

sala 5, das 7h30 ao meio-dia e 

das 13h30 às 17h48, exceto 

quartas de manhã e quintas à 

tarde

Capitão

Na Câm. de Vereadores, às 
4ª-feiras, das 8h ao meio-dia 

e das 13h às 16h20

Forquetinha

Na Secr. da Agricultura, às 
2ª-feiras, das 7h30 às 

11h30 e das 13h às 17h

Em Lajeado (na Avenida 
Benjamin Constant, 3492, 

Sala 01) e nas Lojas 
Certel de Marques de 

Souza, Westfália, Santa 
Clara do Sul, Progresso e 

Boqueirão do Leão

Direção visitou prefeitura 
de Poço das Antas

São Pedro da Serra
Na Rua Duque de Caxias, 1850, 

Sala 3, próximo à Biblioteca, 
às 4ª-feiras, das 7h30 ao 
meio-dia e às 5ª-feiras, 

das 13h30 às 17h48

Travesseiro
Na Avenida 10 de novembro, 

941, ao lado do Conselho 
Tutelar, em frente ao Sicredi, 

às 5ª-feiras, das 7h30 ao 
meio-dia e das 13h às 16h30

Pouso Novo
Na Secretaria da Agricultura, às 

3ª-feiras, das 7h30 ao 
meio-dia e das 13h às 16h30

Canudos do Vale
Ao lado da Rádio Verde Vale, às 

5ª-feiras, das 7h30 às 11h30 e 
das 12h45 às 16h45

Capitão
Na Câmara de Vereadores, 

às 4ª-feiras, das 8h ao 
meio-dia e das 13h às 16h20

Sério
Na Casa Paroquial, às 

6ª-feiras, das 8h às 11h30 
e das 12h30 às 16h45

Poço das Antas
Na Prefeitura, às 2ª-feiras, das 

7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Gramado Xavier
Na Câmara de Vereadores, 

às 3ª-feiras, das 8h às 11h30 
e das 12h30 às 16h45

Forquetinha
Na Secretaria da Agricultura, às 
2ª-feiras, das 7h30 às 11h30 e 

das 13h às 17h

Taquara
Ao lado da Receita Federal, às 
3ª-feiras, das 13h30 às 17h30, 
e 6ª-feiras, das 8h ao meio-dia

Barão
Na Rua Felippe Wily Heidrich, 
71, Sala 1, lateral ao Correio, 
das 7h30 ao meio-dia e das 

13h30 às 17h48

Salvador do Sul
Na Rua Duque de Caxias, 418, 
Sala 5, das 7h30 ao meio-dia 

e das 13h30 às 17h48, 
exceto quartas de manhã 

e quintas à tarde

O prefeito municipal de 
Poço das Antas, Ricardo 
Luiz Flach, juntamente 

com o vice-prefeito, Laércio 
Pedro Klein, e a secretária da 
Fazenda, Vani Teresinha Sch-
neider, recebeu, na tarde do dia 
6 de junho, a direção da Certel, 
representada pelo presidente, 
Erineo José Hennemann, e pelo 
diretor de geração de energia, 
Julio Cesar Salecker. Na opor-
tunidade, Flach e Klein para-
benizaram a cooperativa pela 
eficiência e comprometimento 
de toda a equipe na solução de 
sinistros, que são poucos, mas 
solucionados com muita rapidez 
e eficiência.

Os representantes do exe-
cutivo também enalteceram a 
parceria e a importância que 
a cooperativa representa para 
Poço das Antas, seja nos em-
preendimentos existentes como 
para os novos empreendimentos. 
Hennemann explicou que os pro-
cedimentos internos, constantes 
investimentos na área de energia 

e um grupo comprometido per-
mitem fazer um atendimento 
diferenciado para os associados. 
Também ampliou dados referen-
te à cooperativa e à satisfação em 
poder atender e ajudar a comuni-
dade poçoantense. Hennemann 

enalteceu que a Certel é parceira 
para, em conjunto com o poder 
público, buscar alternativas para 
atender da melhor forma, sempre 
visando ampliar o atendimento 
nos projetos existentes e implan-
tação de novos.

A visita integra uma série 
de reuniões que a Certel está 
realizando com as administra-
ções municipais da sua área de 
abrangência, visando estabe-
lecer uma integração com os 
novos prefeitos.

Foto: Jair A. Schneider/Divulgação

1º Encontro da Família Maders
Será no dia 30 de julho, no Pavilhão 

da Expowink, em Linha Wink, Estrela, o 1º 
Encontro da Família Maders. A programa-
ção iniciará às 9h, com recepção e cadas-
tramento; 9h45min, saudações aos partici-

pantes; 10h, missa; 11h, história da Família 
Maders, com Paulo Freitag; 12h15min, 
almoço; 14h, reunião com interessados 
para definir local do próximo encontro; e 
16h, encerramento. Haverá espaço externo 

e campo para diversão, traga seu brinque-
do. Confirmações para o almoço até 25 de 
julho, com Samuel Eduardo Maders (51 
99253-3001 ou samuelm@certel.com.br) 
e Liane Horn (51 99202-8525).

A Certel esteve representada, dia 7 de junho, na Cerimônia 
de Reconhecimento das empresas da região que já con-
quistaram o Prêmio Qualidade RS, na programação da 

Semana da Qualidade do Vale do Taquari, no Salão de Eventos 
da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil). Na noi-
te, o Comitê Regional da Qualidade homenageou a Certel pela 
conquista do Troféu Ouro na avaliação do grau de maturidade 
da gestão em 2003. Os participantes puderam assistir também 
à palestra Desafio Atacama, proferida pelo Sr. Gustavo Becker 
Silveira, consultor empresarial.

A Certel esteve representada pelo presidente, Erineo José 
Hennemann, acompanhado pelos diretores de energia, Ernani 
Aloísio Mallmann, e de geração, Julio Cesar Salecker, além da 
consultora de gestão, Rosane Jasper. “Trocar ideias com empresas 
com elevado grau de maturidade contribui para que possamos 
praticar a melhoria contínua. O compartilhamento de experiências 
positivas é extremamente saudável no mundo dos negócios e, 
como cooperativa, temos o compromisso de aprimorar gradativa-
mente a gestão em benefício do quadro social, dos colaboradores 
e das demais partes interessadas”, assinala Hennemann.

Cooperativa prestigiou 
Semana da Qualidade

Hennemann: “Temos o compromisso de aprimorar a gestão”

Prefeito e vice-prefeito enalteceram a a importância da cooperativa para Poço das Antas
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Cooperativa Languiru e SIG Combibloc lançam 
nova tecnologia para embalagem de leite

A Cooperativa Languiru, com sede em Teu-
tônia, segunda maior cooperativa de pro-
dução do Rio Grande do Sul (Ranking 

da Revista Amanhã), e a SIG Combibloc, uma 
das líderes mundiais na fabricação de sistemas 
de envase e embalagens cartonadas assépticas 
para alimentos e bebidas, firmam parceria para 
o lançamento de linha de produtos lácteos em 
embalagem que permite o acompanhamento do 
processo de qualidade envolvido na captação da 
matéria-prima até a industrialização e comercia-
lização do leite Languiru.

A solução digital desenvolvida pela SIG 
Brasil utiliza um QR Code exclusivo por em-
balagem e outro por caixa, além de um código 
de barra por pallet, todos impressos durante a 
fabricação dos produtos lácteos na Indústria 
de Laticínios da Cooperativa Languiru. Esses 
códigos garantem a rastreabilidade a partir da 
industrialização do leite até o ponto de venda, 
além de trazer informações sobre a qualidade da 
matéria-prima no seu processo de produção.

“A Cooperativa Languiru sempre primou 
pela qualidade de seus produtos. O leite Languiru 
conta com esse reconhecimento local e nacional. 
Nossos produtos dos setores de aves e suínos 
contam com esse reconhecimento, inclusive, 
nos mais exigentes mercados internacionais. O 
segmento do leite representa cerca de 28% do 
faturamento bruto da cooperativa e a utilização 

desta nova tecnologia nas embalagens UHT nos 
permite mostrar aos consumidores que o leite 
Languiru é diferenciado”, destaca o presidente 
da cooperativa, Dirceu Bayer. “A SIG entendeu 
nossa demanda e desenvolveu um projeto sob 
medida para a Languiru, exatamente para de-
monstrar essa qualidade e assim agregar valor 
a nossa marca”, completa o vice-presidente da 
cooperativa, Renato Kreimeier.

A tecnologia da SIG armazena todo o 
histórico do produto a partir do início da in-
dustrialização, que posteriormente pode ser 
acessado pelos consumidores por meio de um 
aplicativo de leitura de QR Code. Assim, eles 
podem verificar a qualidade do leite, de forma 
rápida, prática e acessível do início ao fim.

Outro diferencial é que a Languiru passa 
a ter um sistema de rastreabilidade a partir da 
indústria totalmente automatizado. “De forma 
‘cirúrgica’, a nossa solução possibilita um 
verdadeiro ‘raio x’ de toda a industrialização 
e distribuição. Com isso, a Languiru consegue 
localizar cada uma de suas embalagens em 
qualquer ponto da cadeia de valor”, comenta 
o diretor-presidente da SIG Combibloc Amé-
ricas, Ricardo Rodriguez. O sistema permite 
ainda o monitoramento completo das linhas 
de produção para otimizar o gerenciamento da 
planta por meio de uma ferramenta específica 
de inteligência de informações. Ricardo Rodriguez: “solução possibilita um verdadeiro 

‘raio x’ de toda a industrialização e distribuição”
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Melhor visibilidade, eco-
nomia, respeito am-
biental e preparação 

de cidadãos mais conscientes. 
Este é o balanço que tem sido 
feito até o momento por diversas 
instituições beneficiadas pelo 
Projeto de Eficiência Energética 
da Certel, que atende as determi-
nações da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). Das 99 
que estão sendo contempladas 
nesta edição, 31 já sentem na 
prática as vantagens possibilita-
das através das 7.800 lâmpadas 
novas de tecnologia LED (Light 
Emitting Diode, ou Diodo Emis-
sor de Luz) que foram doadas, 
sendo as lâmpadas ineficientes 
recolhidas.

 
Ieceg

O Instituto de Educação 
Cenecista General Canabarro 
(Ieceg), do Bairro Canabarro, 
em Teutônia, recebeu 297 lâm-
padas novas, que se somaram a 
uma substituição iniciada pelo 
próprio educandário. A direto-
ra, Graziela Cristina Lorencet 
Mallmann, enaltece a relevância 
desta abordagem que envolve di-
ferentes aspectos em prol de uma 
vida melhor. “Parabenizamos a 
cooperativa Certel pela iniciati-
va de somar-se às escolas para 
evidenciar a sustentabilidade. 
Além de se falar sobre meio am-
biente, economia e racionamen-

to, a Certel veio, através de uma 
prática, demonstrar isso dentro 
das instituições”, endossa.

Graziela enfatiza que faz 
parte do ser humano viver o dia 
a dia de forma muito acelerada 
e não perceber pequenas coisas 
que fazem parte da vida, como 
do quanto são importantes a luz 
e a energia elétrica. “Então, este 
é um movimento que veio ao 
encontro de uma economia, mas, 
principalmente, para mostrar 
aos nossos jovens, através de 
uma educação concreta, que é 
possível sim, numa força-tarefa, 
fazer algo para melhorar os dias 
futuros que teremos.”

Ela ressalta os benefícios 
para a qualidade educacional, 
uma vez que as salas estão mais 
iluminadas. Diz que a mudança 
foi impactante, causando nos jo-
vens a surpresa de um ambiente 
transformado e que contribui 
significativamente para a me-
lhoria do ensino. “Muitos dos 
alunos questionavam sobre a 
razão de a sala estar mais clara, 
permitindo maior nitidez tanto 
em classe quanto para a leitura 
no quadro. Como escola, ten-
tamos, com esta iniciativa da 
Certel, transmitir aos alunos a 
consciência de que são pequenas 
ações que fazem a diferença, e 
que eles levem essa mensagem 
para casa, transmitam aos seus 
pais, irmãos e avós”, analisa.

A tesoureira e responsável 
pelo Departamento Pessoal da 
Ieceg, Francine Schüssler, acres-
centa que a avaliação do projeto 
é satisfatória.  “Todos elogiam os 
avanços em termos de lumino-
sidade estimulados pela Certel. 
Enfrentávamos dificuldades 
com lâmpadas que queimavam 
frequentemente e, agora, com 
as do modelo LED, a tendência 
é de uma maior durabilidade”, 
completa.

 
Amiguinhos do Jardim

No Bairro Jardim do Ce-
dro, em Lajeado, a Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil 
Amiguinhos do Jardim é uma 
das favorecidas, com 107 lâm-
padas. Considerada uma das 
maiores escolas do gênero no 
município, com oito turmas e 
aproximadamente 170 crianças 
atendidas, a entidade percebe a 
ampla contribuição do projeto 
para a melhoria na qualidade do 
ensino. A diretora, Alessandra 
Cereza, classifica a iniciativa 
como importante por considerar 
diferentes aspectos que aprimo-
ram o ambiente escolar.

“Como não tínhamos as 
luminárias adequadas, agora 
notamos com facilidade a niti-
dez que nos foi proporcionada 
por meio dessa troca. Também 
aprovamos a iniciativa por ter-
mos sido orientados a como tra-
balhar o tema com as crianças” 
afirma. A diretora observa que, 
embora pequeninos, os alunos 
já entendem a importância de 
desligar a luz em ambientes 
desocupados, por exemplo. As 
‘profes’, segundo ela, também 
foram incentivadas a explicarem 
o tema para as ‘turminhas’, es-
pecialmente às de três anos em 
diante, que entendem um pouco 
mais a importância disso.

A maior claridade nas sa-
las, segundo Alessandra, é um 

fator essencial para a qualidade 
das aulas, visto que tanto alunos 
quanto professores saem bene-
ficiados. “Esta aproximação da 
Certel é muito boa, é algo que 
não esperávamos, fomos pegos 
de surpresa com uma notícia 
maravilhosa”, comemora.

A diretora frisa que a for-
mação do caráter inicia na in-
fância, e conscientizar e orientar 
as crianças é salutar para a so-
ciedade. Logo, é nas escolas de 
educação infantil que começa a 
formação dos grandes cidadãos 
do futuro. “Aproveitaremos o 
projeto da Certel não somente 
para esclarecer sobre custos e 
economia de energia, para que a 
conta não seja tão alta no final do 
mês, mas também para abordar 
questões de sustentabilidade. 
Com o apoio da cooperativa, das 
escolas e dos pais, temos tudo 
para eles se tornarem adultos 
mais conscientes e menos consu-
mistas”, avalia Alessandra.

 
R. Affonso Augustin

Também em Canabarro, 
Teutônia, a Escola Estadual de 
Ensino Médio Reynaldo Affonso 
Augustin é mais uma das bene-
ficiadas pelo projeto, com 665 
lâmpadas substituídas. Na ótica 
do diretor, Carlos Ariberto Haas, 
a adesão ocorre em momento 
apropriado, tendo em vista que 
o educandário tem apresentado 
altos investimentos mensais em 
energia. “Com as novas lâmpa-
das, houve uma considerável 
redução nos custos. Além da 
economia, que envolve também 
a menor queima de lâmpadas, 
tivemos um grande ganho no 
que se refere à qualidade da 
iluminação, contribuindo no 
processo de aprendizagem e 
beneficiando tanto alunos quanto 
professores”, constata.

Haas observa a relação do 
projeto com a educação, men-

cionando a consciência sobre a 
importância cada vez maior que 
a energia elétrica exerce na so-
ciedade. Tanto que compara seu 
uso com um outro item muito 
presente na atualidade. “Imagi-
ne passar dois ou três dias sem 
telefone celular. Tem gurizada e 
até gente grande que entraria em 
pânico ou iria à loucura. Agora, 
imagine como seria permanecer 
o mesmo período sem energia 
elétrica. Certamente, grandes 
prejuízos seriam sentidos nesta 
ocasião.”

O diretor atenta que, em-
bora saibam da importância da 
energia elétrica, muitos jovens 
ainda não estão plenamente 
conscientes sobre como podem 
contribuir para evitar o des-
perdício. “Isso precisa ser bem 
trabalhado, e méritos à Certel e 
aos professores que se engajam 
à causa. Pois o jovem precisa 
se colocar numa posição futura 
para perceber que a energia é 
um bem comum e precisa ser 
preservada, sob pena de, amanhã 
ou depois, faltar. E aí, sim, a vida 
seria complicada”, alerta.

De acordo com o professor 
de Matemática, Física e Quími-
ca, Eduardo Rohsig, em expe-
riências domésticas de redução 
de consumo de energia elétrica, 
alguns alunos perceberam uma 
diminuição superior a R$ 100,00 
de um mês para o outro. “Isso 
leva tanto os jovens quanto os 
alunos do EJA a entenderem que, 
além de poupar energia, são R$ 
100,00 a mais no orçamento para 
melhorar a qualidade de vida da 
família. Com isso, vemos um 
maior engajamento no contexto 
familiar, com estímulos a desli-
gar lâmpadas em ambientes de-
socupados e tirar equipamentos 
da tomada, além de banhos mais 
rápidos e não tão quentes, para 
não haver desperdício”, ressalta 
o professor.

Eficiência energética e seus amplos benefícios

Diretora Alessandra com alunos da Escola Amiguinhos do Jardim

Francine e a diretora Graziela, da Ieceg, com Henrique Fensterseifer, da Certel



Conheça os novos ganhadores dos Concursos de Desenhos e Fotos

E o Concurso de Fotografias 
também continua. Para participar, 
basta registrar alguma das ativida-
des da Certel. O segundo ganhador 
deste concurso será conhecido em 
setembro, e o prêmio será mais um 
vale-compras de R$ 500,00. Faça 

você também a sua foto e participe. 
O envio, tanto das fotos quanto dos 
desenhos, pode ser feito pelas Lojas 

Certel, Postos de Atendimento 
da Certel Energia, na Matriz, em 

Teutônia, ou pelo e-mail comunica-
cao@certel.com.br.

40 anos do Jornal Choque

O terceiro ganhador do Concurso de Desenhos alusivo aos 40 anos do 
Jornal Choque é a menina Jessica Danieli, 8 anos, de Progresso.  Jéssica 

receberá um vale-compras de R$ 150,00 das Lojas Certel, cuja entrega será 
registrada na próxima edição.

Lembrando que, para participar do Concurso de Desenhos, crianças com até 
12 anos podem realizar um desenho, em folha A 4, sobre alguma atividade 
que seja desenvolvida pela Certel. Até setembro, estaremos premiando um 

desenho por mês.

E o primeiro ganhador do Concurso de Fotografias é o associado Dieter 
Huebner, 39 anos, residente no Bairro Montanha, em Lajeado. Dieter re-

ceberá um vale-presente de R$ 500,00, cuja entrega também registraremos na 
próxima edição do Choque.

O garoto Lucas 
Klein, 9 anos, de 
Westfália, autor do 
desenho publicado 
no mês passado, já 
recebeu o seu vale-
presente, entregue 
pelo gerente de re-
lações institucionais 
da Certel e coor-
denador do Jornal 
Choque, Marco Au-
rélio Weber. Lucas 
aparece na foto com 
os pais Pedro e Si-
mone, que acompa-
nharam o momento 
da entrega.

A menina Isabela Duarte Lima, 7 anos, 
de Barão, autora de um dos desenhos já 

publicados, também foi contemplada com 
o vale-presente. Ela aparece na foto com a 
professora Fernanda Rodrigues Zanatta, 

da Escola Carlos Gomes.
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Mais de 10 mil MWh foram gerados 
em maio pelas hidrelétricas

O Centro de Operação 
da Geração de Ener-
gia da Certel informa 

que, em maio deste ano, as 
hidrelétricas Salto Forqueta, 
Boa Vista, Rastro de Auto e 
Cazuza Ferreira geraram um 
total de 10.790,218 MWh 
que foram disponibilizados 
ao mercado. Nossas usinas 
evitaram o lançamento de 
2.540,017 toneladas de CO2 
na atmosfera. 

A hidrelétrica Salto For-
queta, que registrou em maio 
um índice de chuvas de 286 
mm, muito acima da média 
esperada, de 122 mm, alcan-
çou 104,28% da sua capacida-
de de geração, com 3.041,321 
MWh gerados. A hidrelétrica 
Boa Vista, que registrou índi-
ce pluviométrico de 280 mm, 
superior à média esperada, 
de 120 mm, gerou 39,63% 
de sua capacidade, ou seja, 
141,530 MWh. Importante 
ressaltar que a energia gerada 

por estas duas hidrelétricas, 
num total de 3.182,851 MWh, 
foi utilizada pelo sistema elé-
trico da Certel Energia, sendo 
aproveitada pelos mais de 60 
mil associados consumidores 
da cooperativa. 

A hidrelétrica Rastro 
de Auto, que em maio apre-
sentou um índice de chuvas 
de 253 mm, muito acima da 
média esperada, de 122 mm, 
produziu 112,29% de sua 
capacidade, com 3.717,791 
MWh gerados. Já a hidre-
létrica Cazuza Ferreira, que 
apresentou um índice plu-
viométrico de 175 mm em 
maio, acima da média espe-
rada, de 146 mm, alcançou 
85,28% de sua capacidade, 
com 3.889,576 MWh gera-
dos. Estas duas usinas – Ras-
tro de Auto e Cazuza Ferreira, 
que somaram uma geração 
de 7.607,367 MWh, tiveram 
a sua energia comercializada 
no Mercado Livre. Casa de força da Hidrelétrica Cazuza Ferreira, no interior de São Francisco de Paula
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O gasto energético de uma atividade física é 
proporcional à quantidade de músculos 
envolvidos, à intensidade e à duração do 
exercício realizado.
Exercícios aeróbicos e de força são 
essenciais para mantermos disposição e 
saúde.
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Grasiela Michels
*Enfermeira do Capa - Santa Cruz do Sul

Plantas condimentares: grandes 
aliados no combate aos problemas respiratório

Dr. Carlos Leandro Tiggemann
*Professor de Educação Física - CREF 2/RS-000863

“Corpo Perfeito”, existe?

Com a chegada do inverno, ocorre o aumento da ocorrência das doenças respiratórias. 
Precisamos estar atentos com os cuidados a nossa saúde e alimentação. Existem 
algumas plantas que usamos como temperos que podem nos auxiliar nos casos de 

resfriados e gripes leves. São elas:
- Agrião (Nasturtium officinale): essa planta é muito utilizada como salada, mas tem 
grandes propriedades que lhe confere excelente uso para diminuir o catarro das vias 
respiratórias, tosse persistente e revitalização do organismo devido aos seus inúmeros 
nutrientes.
Alecrim (Rosmarinus officinalis): seu chá é excelente expectorante e potente anti-infla-
matório. Possui ainda ação descongestionante, ao inalar-se o vapor do chá. Hipertensos 
e cardíaco devem ter cuidado com a dose em forma de chá, não ultrapassar 3 xícaras 
ao dia.
Alho (Allium sativum): este fabuloso alimento possui uma grande ação expectorante, 
antigripal, anti-inflamatório, antisséptico. Em forma de chá, podem ser usados sobre picada 
de insetos (abelha, borrachudo, formigas, cabeludinho, etc.). Eficaz nos casos de gripe, 
resfriado, tosse, rouquidão. Eficiência terapêutica comprovada pelo Ministério da Saúde. 
Contraindicado para pessoas com problemas estomacais e de úlceras, inconveniente para 
recém-nascidos e mães em amamentação. Em doses muito elevadas, pode provocar dor 
de cabeça, de estômago, dos rins e até tonturas.
Capuchinha (Tropaeolum majus L): suas folhas contêm grande quantidade de vitamina 
C e capacidade de aumentar a imunidade. Comer suas flores e folhas cruas em saladas 
ajuda a combater o início da gripe, abre o apetite e favorece a digestão. O suco das folhas 
auxilia na expectoração, ajudando a acalmar a tosse. 
Funcho (Foeniculum vulgareMill): favorece a secreção brônquica removendo o ex-
cesso de muco do aparelho respiratório. Possui ação digestiva, antiespasmódico, anti-
inflamatório, anticéptico, alivia a tosse e possui ação diurética.
Gengibre (Zingiber officinale): é utilizado na fabricação de xaropes para combater a 
dor de garganta, tosse e resfriado. Ajuda a abrir o apetite e é indicado na digestão de 
alimentos gordurosos. É encontrado em farmácias em pedacinhos cobertos com sal ou 
açúcar, para serem mastigados bem devagar. 
Hortelã (Mentha spp.): seu chá é muito utilizado para ajudar na digestão, gases, dor de 
garganta, gripe e é ótimo descongestionante. Com essa planta pode se fazer chá contra 
gripes, resfriados e sinusite, pois suas propriedades favorecem expulsão dos catarros e 
impede a formação de mais muco. Inalar o vapor do chá de hortelã auxilia no descon-
gestionamento nasal.
Manjericão (Ocimum basilicum): tem propriedades desintoxicantes e seu chá diminui a 
febre e o catarro no peito e no nariz. Alivia os sintomas de gripes, resfriados, tosse, tosse 
seca, dor de garganta. Podem ser usadas as folhas e as flores.

A ntes de começarmos nosso papo, peço a você que está iniciando esta leitura, para 
que me responda a seguinte questão: o que você considera um “corpo perfeito”? 
Que imagem de corpo vem a sua cabeça? No meu entendimento, pelos meus 

anos vividos e pelo contato que tenho com universitários da área da Educação Física, 
acredito que, independente do sexo, as características básicas passam por uma baixa 
quantidade de gordura corporal, bom nível de massa muscular, músculos definidos e 
delineados e pele bronzeada. Sabemos que nos dias atuais, mais e mais pessoas têm 
buscado incansavelmente por este modelo, mas afinal, que corpo é este? Ele realmente 
existe? Ou melhor, quem tem interesse neste corpo? Perguntas cujas respostas neces-
sitam de uma reflexão coerente e ponderada. 

Possivelmente, parte deste perfil venha de conhecimentos relacionados à saúde. A 
literatura científica tem nos dado inúmeros subsídios indicando que uma grande quanti-
dade de gordura corporal está diretamente relacionada a inúmeros comprometimentos à 
saúde, como por exemplo, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, entre outros. Ou 
seja, estar “fora de forma”, ou melhor, com elevado nível de gordura, compromete nossa 
saúde. Mas esse não é o ponto chave, pois se realmente as pessoas se preocupassem 
com sua saúde, não teríamos tantos fumantes e sedentários nos dias de hoje.

Este “corpo perfeito” tem a ver com um apelo midiático simplesmente paranoico, 
onde, somente este perfil é o que pode ser visto e comercializado nas grandes mídias 
de TV e revistas. Modelos de revistas e atores de TV têm sido o padrão de referência 
como sendo o modelo a ser seguido. Peço a você, que continua a ler esta coluna, que me 
responda novamente: quantas pessoas você conhece que possuem este “corpo perfeito”? 
Pense bem! Pois é, possivelmente você conheça poucas pessoas parecidas com este 
modelo, pois ele é uma exceção, ou ainda, quase podemos dizer que ele não existe. 

Em torno deste modelo, criou-se uma rede de consumo indescritível, onde muitas 
empresas e profissionais lucram muito dinheiro. Muitos profissionais (Educação Física, 
Nutrição, Estética, e tantos outros) e setores do comércio (venda de equipamentos, moda, 
suplementos e por aí vai) têm vivido fortemente de alimentar esta rede de interesses. 
Nada contra querer emagrecer e se sentir melhor, ou de se trabalhar e ganhar dinheiro 
em prol deste objetivo, mas cuidado, a obsessão por esta busca pode trazer inúmeros 
prejuízos à saúde. Nunca tivemos tantos problemas de depressão entre jovens no Brasil 
e no mundo. Nunca os números de suicídios foram tão alarmantes. Certamente muitos 
fatores estejam envolvidos, mas a não aceitação de seu corpo possivelmente esteja entre 
estes fatores. Busque saúde, aceite seu corpo e seja feliz com ele. Pare de sofrer por não 
possuir aquele “corpo perfeito”, pois possivelmente, ele nem existe.

Bolo de banana com aveia
Ingredientes

• 1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo;
• ½ xícara (chá) de farelo de aveia;
• 2 ½ xícara (chá) de aveia em flocos finos;
• ½ xícara (chá) de castanhas-do-Pará;
• ½ xícara de uva passa;
• 1 colher (sopa) de fermento em pó;
• 3 ovos;
• ½ xícara (chá) de óleo;
• 4 bananas nanicas não muito maduras.

Modo de preparo 
1. Em uma vasilha, misture o açúcar mascavo, o farelo de aveia, 
a aveia em flocos finos, a castanha, a uva passa e o fermento, e 
reserve;
2. Bata no liquidificador os ovos, o óleo e as bananas por aproxi-
madamente 4 minutos. Despeje sobre os ingredientes secos e mexa 
delicadamente no sentido horário, até formar uma massa fofa;
3. Coloque numa forma de buraco, untada e polvilhada com canela 
e açúcar mascavo e asse em forno médio por aproximadamente 40 
minutos.

Não ingira líquidos junto com as refeições. O líquido 
faz com que você não mastigue bem os alimentos e 
atrapalha o processo digestivo.

Tenha horário para suas refeições. Ele faz com que 
nosso organismo mantenha um ritmo, com estabilidade 
nutricional e hormonal.

Não faça uma alimentação baseada em um único tipo 
de alimento ou nutriente.Tente variar ao máximo os 
alimentos.

Inclua legumes e verduras nas principais refeições.
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Hospital de Marques de Souza 
amplia atendimento

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Origem da sauna
Há cerca de 9 mil anos, a SAUNA entrou na rotina dos povos NÔMADES 
presentes na FINLÂNDIA, na Pré-História. Não é à toa que se tornou um 
símbolo do país e, até hoje, é um dos primeiros CÔMODOS que um finlandês 
ergue na CASA. Atualmente, existem em torno de 2,2 milhões de saunas para 
5,2 milhões de habitantes. O modelo mais COMUM, a chamada savu sauna 

ANDARES, feita de MADEIRA 
e escavada no pé de um MORRO, constituindo uma espécie de CAVERNA 
subterrânea. Na parte inferior, ficava o FORNO quente e, no andar de cima, 
as pessoas. Para os finlandeses, a sauna 
era vista como um local SAGRADO, onde 
se purificavam o CORPO e o ESPÍRITO. 
O lugar funcionava ainda como palco de 
RITUAIS de curanderia, PARTOS e até 
casamentos, mas com regras severas: 
BARULHOS, FOFOCAS e comentários 
maldosos eram estritamente reprimidos. 
A criação finlandesa originou o tipo que 
hoje conhecemos como sauna SECA. Já 
o banho de VAPOR, ou sauna ÚMIDA, 
surgiu bem depois, na GRÉCIA Antiga.
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OHá nove meses, os municípios de Marques de Souza, Travesseiro, 

Pouso Novo, Forquetinha e Canudos do Vale passaram a contar 
com um grande benefício na área da saúde. Com a ampliação de 
especialidades oferecidas, a Associação Hospitalar Marques de 

Souza, instituição conveniada e responsável por grande parte do atendimento 
médico aos cinco municípios, demonstra o seu engajamento em oferecer às 
comunidades da microrregião uma atenção cada vez mais diferenciada e foca-
da na busca de soluções. Além do atendimento clínico geral, agora o hospital 
oferece também cirurgia geral, endoscopia, colonoscopia, ginecologia e obste-
trícia, cardiologia, teste ergométrico, eletrocardiograma (ECG), traumatologia, 
ecografia, urologia, cirurgia plástica e plantão médico 24 horas.

Servir bem
Segundo o presidente, Marco Aurélio Lima Trindade, a população aten-

dida pelo hospital sentia a carência dessas especialidades e, agora, não há mais 
a necessidade de deslocamento para hospitais de grandes centros urbanos, 
como Lajeado. Outra vantagem é os pacientes contarem com um atendimento 
mais ágil, não tendo de enfrentar longas filas, comuns em hospitais maiores. 
“O que nos gratifica é ver o hospital com uma movimentação maior. Assim, 
cumprimos com a sua atividade fim, que é servir bem a população, essa é a 
nossa razão de existir”, assinala. Trindade ressalta que o hospital de Marques 
de Souza está sempre atento aos interesses das comunidades. “Muito em breve, 
desenvolveremos um novo projeto que deverá contribuir substancialmente com 
a melhoria da qualidade de vida na região”, observa.

Vínculo maior
A gerente assistencial do hospital, Maria Helena Fetzner, destaca que 

os moradores da microrregião só têm a ganhar com a inovação, pois agora 
podem optar entre ir para outras localidades ou realizarem seus procedimentos 
no próprio hospital. As longas filas do SUS, segundo ela, às vezes fazem as 
pessoas optarem por um procedimento mais rápido, seja uma simples consulta 
ou algo mais invasivo, como as cirurgias. “Trabalhamos com profissionais 
altamente capacitados, que querem contribuir e buscam esse maior vínculo 
com a comunidade”, acentua.

Das especialidades, a cirurgia geral é a mais procurada, seguida pela 
endoscopia, ginecologia, obstetrícia e cardiologia. Maria Helena enfatiza que 
a reação das comunidades está sendo positiva. “Para exemplificar, no começo, 
o ginecologista atendia uma consulta por dia, e hoje já há uma média de seis 
consultas numa tarde, o que demonstra que a procura é crescente”, afirma. Agen-
damentos de consultas podem ser realizados pelo telefone (51) 3705-1080.

Mais especialidades médicas

Missão do hospital é servir bem aos moradores da região
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Certel presente no 2º Congresso Brasileiro de Energia Solar

Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Seguro 
Residencial de maio, for-

mado pelas unidades dos cinco 
prêmios da Loteria Federal, e que 
dá direito ao prêmio de R$ 10 mil 
da Axa Seguros.

Maio
20.062
65.691
11.949
87.734
34.776
21.946

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Campanha contempla 
moradora do Bairro Teutônia

Divulgação

No sorteio da Campanha Mãos Dadas com a 
Saúde referente ao mês de maio a contem-
plada foi Loreci Lagemann, residente no 

Bairro Teutônia, em Teutônia, premiada com um 
vale-presente das Lojas Certel.

A campanha é realizada numa parceria entre 
o Hospital Ouro Branco (HOB), de Teutônia, e a 
Certel. Arrecada mensalmente cerca de R$ 7,3 mil 
por meio das doações espontâneas de associados da 
cooperativa, debitadas nas faturas de energia elétri-
ca, englobando em torno de 1,5 mil contribuintes da 
microrregião abrangida pelo hospital.

Para saber mais, contate a recepção do HOB 
pelo fone (51) 3762-1222 ou diretamente com a 
Certel, pelo 0800 51 6300. Loreci recebeu vale do diretor executivo, André  Lagemann

Atenta às variadas fontes 
alternativas para geração 
de energia elétrica e ao 

crescimento da geração distribu-
ída no País, a Certel participou, 
entre os dias 17 e 19 de maio, do 
2º Congresso Brasileiro de Ener-
gia Solar (Cobes), no Centro de 
Convenções Freicaneca, em São 
Paulo. A pauta do evento incluiu 
os principais players e autorida-
des do setor de energia solar. A 
cooperativa esteve representada 
pelo coordenador de manuten-
ção do sistema elétrico, Samuel 
Vanderlei Deifelt, e pelo diretor 
de geração de energia elétrica, 
Julio Cesar Salecker. Julio Cesar Salecker e Samuel Vanderlei Deifelt representaram a cooperativa

Após finalizada a segunda fase da auditoria 
da NBR ISO 9.001, a Certel Energia foi 
recomendada para a certificação, que deve 

ocorrer nos próximos dias. A notícia foi dada no 
dia 31 de maio pelo auditor líder da certificadora 
BRTÜV, Elias Borba Oschelski, em reunião com 
colaboradores e diretores na sede da cooperativa, 
em Teutônia.

A segunda fase da auditoria, concluída no mês 
passado, verificou de forma amostral a implemen-
tação e a efetividade de todo o sistema de gestão 
de acordo com a norma. “Conseguimos evidenciar 
essa evolução e o envolvimento das pessoas no mo-
mento em que conversamos com elas e visitamos 

as áreas. Constatamos que tudo que a direção nos 
falou na primeira fase foi evidenciado neste segundo 
momento.”

Oschelski destaca que todos os processos verifi-
cados apontam para uma conduta exitosa. “O fato de 
a cooperativa se esforçar ao máximo em levar energia 
de qualidade aos associados é uma preocupação que 
conseguimos verificar. Mesmo sendo um escopo da 
auditoria relacionado ao usuário, conseguimos evi-
denciar que realmente a dedicação da Certel é com o 
associado, que mantém a empresa e que é o vínculo 
para que tudo ocorra dentro dela”, alinhavou.

Segundo o auditor, o maior desafio é manter a 
certificação, porque existem auditorias anuais. Como 

a do ano que vem, que será uma auditoria de acom-
panhamento, de monitoração. “A tendência é que, 
a cada ano que passe, nossa auditoria realize uma 
cobrança maior para conseguir verificar a evolução 
do sistema de gestão”, adianta.

Conforme o presidente da Certel, Erineo José 
Hennemann, a ISO 9.001 contribuirá com a melhoria 
gradativa das atividades que são desenvolvidas pela 
cooperativa de energia, oportunizando um atendi-
mento cada vez mais atencioso e especializado. “Te-
mos o compromisso de assegurar o melhor serviço 
aos nossos mais de 60 mil associados consumidores, 
e esta certificação possibilitará um controle ainda 
maior de nossas ações”, enalteceu.

Cooperativa receberá certificação ISO 9.001



JORNAL CHOQUE
CERTEL  | JULHO 2017 COOPERAÇÃO8

Cooperativa mobilizou mais de 100 
profissionais para restabelecer energia

A chuva e os temporais do mês de 
junho causaram grandes estra-
gos na região e em boa parte do 

Rio Grande do Sul. Além das dificul-
dades originadas devido às enchentes 
e ventanias, que desabrigaram várias 
famílias e destruíram residências, cau-
sando ferimentos e até óbitos em nível 
estadual, também o fornecimento de 
energia elétrica foi atingido em alguns 
pontos. Na área de atuação da Certel, os 
48 municípios atendidos foram preju-
dicados, em especial, os de Barão, Sal-
vador do Sul, Tupandi, Carlos Barbosa, 
Poço das Antas, Garibaldi, Teutônia, 
Westfália, Boa Vista do Sul, Capitão, 
Pouso Novo, Boqueirão do Leão e São 
Francisco de Paula. 

Dos 24.102 associados atingidos 
por interrupções no fornecimento de 
energia, apenas 27 – 23 em Barão e 
quatro em Teutônia – não puderam ter 
a energia restabelecida na noite do dia 

8 de junho, por dificuldades de acesso, 
ficando para atendimento na manhã do 
dia seguinte. Foram mobilizados 104 
profissionais, entre plantões, equipes 
de rede, operação do sistema elétrico, 
central de atendimento ao consumidor 
e apoio, que atuaram das 04h às 23h 
do dia 8.

A totalidade dos eventos regis-
trados foi causada por fortes ventos 
que provocaram a queda de árvores, 
rompendo condutores de energia e 
quebrando postes de concreto. Outro 
agravante foi a quantidade de chuvas 
ocorrida na região nas últimas sema-
nas, que provocaram deslizamentos de 
terra, queda de postes e danos à rede. 
A incidência de descargas atmosféri-
cas também provocou interrupções no 
fornecimento. 

O presidente da Certel, Erineo 
José Hennemann, salienta que houve 
uma dedicação muito grande das equi-

pes, todas comprometidas com a solu-
ção rápida dos problemas. Felizmente, 
em função da qualidade das redes, 
transformadores e postes, a cooperativa 
conseguiu restabelecer a energia ainda 
na noite do dia 8 de junho para quase 
todos os associados. “É momento de 
reconhecer o compromisso e o profis-
sionalismo dos colaboradores, que não 
mediram esforços para que o problema 
fosse solucionado com a maior brevida-
de. Também precisamos agradecer aos 
associados que, num verdadeiro gesto 
de cooperação, contribuíram auxiliando 
no transporte e, inclusive, emprestando 
barcos para que o serviço pudesse ser 
realizado”, enaltece Hennemann.

A Certel disponibiliza o telefone 
gratuito 0800 516300 e a Agência Vir-
tual, através do endereço www.certel.
com.br, que possibilitam contato direto 
com o Centro de Operações do Sistema 
Elétrico.

Em junho, a Certel rea-
lizou mais uma etapa 
de manutenções cor-
retivas e preventivas 

em seus equipamentos. Na Su-
bestação de São Pedro da Serra, 
além da reforma do disjuntor de 
69 kV, foi efetuada reforma do 
transformador de 15 MVA, que 
agora está em reserva técnica. 

Este transformador estava, até 
fevereiro deste ano, em opera-
ção e, após instalação do trans-
formador novo, de 20 MVA, 
realizou-se a esperada manu-
tenção do equipamento. Esta 
manutenção, além da garantia 
de um perfeito funcionamento 
em caso de necessidade, deixa 
a cooperativa resguardada com 

total reserva técnica perante os 
associados.

Também foi concluída a 
manutenção nos disjuntores de 
69 kV das quatro subestações 
rebaixadoras (em Teutônia, 
Lajeado, São Pedro da Serra e 
Canudos do Vale) e da Hidre-
létrica Salto Forqueta, entre 
São José do Herval e Putinga. 
Esta manutenção engloba lim-
peza, lubrificação do mecanis-
mo e ensaios de operação dos 
disjuntores conforme manuais 
e indicação do fabricante. Tal 
manutenção proporciona mais 
uma garantia de funcionamento 
e diminuição da possibilidade 
de interrupções por mau funcio-
namento de equipamentos. É a 
Certel novamente investindo em 
manutenções preventivas para 
melhorar a qualidade e conti-
nuidade da energia.

Manutenções corretivas e preventivas 
nas subestações contribuem com 

a qualidade no fornecimento

Agilidade no atendimento satisfaz associados

Serviço realizado na Subestação de São Pedro da Serra
Manutenção resguarda reserva técnica em prol 

de um fornecimento de energia confiável



Wie ist das Wetter heute? Regnet es morgen 
schon wieder? Weil wir ständig solche Fragen 
hört, bringe ich diesmal eine lustige Geschichte 
darüber:

Es gab mal ein schlauer Professor, der viel 
vom Wetter verstand. Er glaubte, es besser zu 
kennen als die anderen Menschen und war stolz 
auf sein Wissen. 

Einmal fuhr der Professor im Wagen durch 
ein Dorf. Hinter einem Bauernhaus hing die 
Wäsche auf der Leine und trocknete im Wind. 
Da lief eine Frau in den Garten und nahm schnell 
die Wäsche von der Leine. Der Professor ließ 
seinen Wagen halten.

„Liebe Frau, das Wetter bleibt gut. Lassen Sie 
die Wäsche ruhig auf der Leine trocknen!”

„Ach nein, ich will sie lieber hereinholen.“
„Sie können mir glauben, was ich sage; ich 

habe das studiert.“ 
„Nein, nein”, sagte die Frau, „es gibt bald 

Regen. Unsere Kuh hat da draußen auf der Wiese 
so mit dem Schwanz geschlagen.”

„Wollen Sie etwa einer Kuh mehr glauben 

als einem Professor?“.
Die Frau nahm trotzdem ihre Wäsche, und 

der Professor fuhr beleidigt weiter.
Er wusste bestimmt nicht, dass die Kühe mit 

dem Schwanz schlagen, weil die Fliegen so ste-
chen. Die Fliegen stechen so, weil es bald regnen 
wird und sie dann nicht ausfliegen können.

Nach kurzer Zeit fing es auch tatsächlich zu 
regnen an. Das war schon peinlich genug für 
den Professor. Nun aber begann der ahrer auch 
noch den Kopf zu schütteln und still vor sich 
hin zu lachen.

„Warum lachen Sie?”, fragte der Professor 
böse.

„Oh”, sagte der Fahrer, „ich muss nur darüber 
lachen, dass eine Kuh in ihrem Schwanz mehr 
Verstand hat als ein Professor in seinem Kopf.“

Adaptierte Geschichte von August Hinrichs
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

* Angelita Lohmann
DEUTSCH Luiz A. Radaelli ITALIANO

O VALOR RECEBIDO, EM CASO DE FALECIMENTO 
DO ASSOCIADO OU CÔNJUGE, É DE:

Obs.: Para ter direito ao Auxílio Pecúlio, o associado deverá estar em dia com 
o pagamento da mensalidade. No caso de óbito, o prazo para solicitação do 
benefício é de até 12 meses.

Morte Natural: R$ 3.000,00

Morte Acidental do associado: R$ 6.000,00

Morte Acidental do cônjuge: R$ 3.000,00

Auxílio
   Pecúlio

Energia

EM CASO DE MORTE ACIDENTAL 
VÍTIMA DE ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO, 
ACRESCENTAR TAMBÉM:
 

- Cópia simples:  do Laudo de 
Perícia Técnica; do Laudo de 
D o s a g e m  A l c o ó l i c a  e  
Toxicológica;
 

- Cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

EM CASO DE MORTE NATURAL:
 

- Cópia da fatura de energia elétrica 
referente ao mês do sinistro.
 

- Cópia simples: Certidão de Óbito; 
Certidão de Casamento; RG e CPF, do 
segurado ou cônjuge e dos beneficiários; 
do cartão bancário do beneficiário; e do 
comprovante de residência (conta de 
água ou fatura de energia elétrica) do 
segurado e do beneficiário. 

EM CASO DE MORTE 
ACIDENTAL VÍTIMA DE 
CRIME, ACRESCENTAR: 
 

- Cópia simples: do 
Inquérito policial; do 
Laudo do IML; do Boletim 
de Ocorrência; do Termo 
de Oitivas (declaração de 
t e s t e m u n h a s  d o  
acidente).

Morte Natural

- Cópia da fatura de energia 
elétrica referente ao mês do 
sinistro;
- Cópia da certidão de óbito;
- Cópia simples do RG/CPF do 
segurado e beneficiários – caso 
o segurado não tenha RG, é 
necessária foto 3x4;
- Cópia simples do comprovan-
te de endereço do segurado e 

beneficiários;
- Declaração dos herdeiros com 
data de nascimento;
- Cartão bancário do benefi-
ciário;
- Cópia simples da Certidão de 
Casamento atualizada - caso 
não seja enviada a Certidão de 
Casamento Atualizada, deverá 
ser encaminhada a Declaração 
Particular de Convivência Ma-
rital (com duas testemunhas) 

e, em caso de união estável, é 
necessário Declaração Pública 
de União Estável.
 
Morte Acidental

Acrescentar:
 
- Cópia Simples do Boletim de 
Ocorrência Policial;
- Cópia simples do Laudo do 
IML.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENERGIA 
SEGURO 
DE VIDA Obs.: Para ter direito ao Energia Seguro de Vida, o associado 

deverá estar em dia com o pagamento da mensalidade. No caso de 
óbito, o prazo para solicitação do benefício é de até 12 meses.

* Deutschlehrerin am Col. Teutônia und Fachbetreuerin der Region West
Mich würden auch Rückmeldungen und Kommentare freuen: angelitalohmann@gmail.com

Der Professor und die Kuh Le comare

Liceu Winter, 
do Bairro Teu-
tônia, Teutônia, 
faleceu no dia 
26 de outubro 
de 2016, aos 64 
anos.

Aliseno Mul-
ler, do Bairro 
Olarias, La-
jeado, fale-
ceu no dia 19 
de maio, aos 
70 anos.

Luiza Gonçal-
ves Maia, do 
Bairro Monta-
nha, Lajeado, 
faleceu no dia 
19 de janeiro, 
aos 78 anos

Silvestre Hart-
mann, de Cam-
pestre Baixo, 
Salvador  do 
Sul, faleceu no 
dia 24 de maio, 
aos 74 anos.

Irsilda Schla-
bitz, de Mar-
ques de Souza, 
faleceu no dia 
29 de maio, 
aos 96 anos.

Perfeta Maria 
Merlo Dalmo-
ro, de Vasco 
Bandeira, Mar-
ques de Souza, 
faleceu no dia 
11 de maio, aos 
86 anos.

Marlia Graff 
Scherer, de Pi-
cada Felipe Es-
sig, Travessei-
ro, faleceu no 
dia 15 de maio, 
aos 62 anos.

Nelsi Braun, 
de Sampai-
n h o ,  S a n t a 
Clara do Sul, 
faleceu no dia 
08 de março.

Lauro Kaefer, 
de Barão, fa-
leceu no dia 
15 de maio, 
aos 86 anos.

Alfredo Gui-
do Guth, de 
Linha France-
sa Alta, Barão, 
faleceu no dia 
27 de maio, 
aos 77 anos.

Ivone Silvina 
Klering,  de 
Linha France-
sa Alta, Barão, 
faleceu no dia 
28 de maio, 
aos 79 anos.

Arno Werno 
Heizmann, de 
Linha France-
sa Alta, Barão, 
faleceu no dia 
26 de maio, 
aos 79 anos.

Elvino Mensch, 
de Linha Cami-
lo, Barão, fale-
ceu no dia 27 
de abril, aos 71 
anos.

Anisio Ans-
chau, de Teu-
tônia, faleceu 
no dia 14 de 
maio, aos 60 
anos.

Berta Magda-
lena Hauschild, 
de Linha Lenz, 
Estrela, fale-
ceu no dia 18 
de maio, aos 80 
anos.

Alma Strate, 
de Linha Ger-
mano, Teutô-
nia, faleceu 
no dia 08 de 
maio, aos 96 
anos.

Irma Sachetto, 
de Picada Ser-
ra, Marques 
de Souza, fa-
leceu no dia 
12 de maio, 
aos 92 anos.

Erno Von Muh-
len, de Westfá-
lia, faleceu no 
dia 19 de maio, 
aos 74 anos.

Edvino Galzer, 
de Campestre 
Baixo, Salva-
dor do Sul, fale-
ceu no dia 30 de 
agosto de 2016, 
aos 89 anos.

H e l i o  L a g e -
mann, de Linha 
Harmonia, Teu-
tônia, faleceu no 
dia 12 de maio, 
aos 76 anos.

La Àlice la ga savesto che ze nassesto el popin dea so comare 
Teresa. Tuta pramosa no la vedea mia la ora de ndar trovarla. Sianca 
la gavea tanto de far la se ga parecià e la se mete in strada. La ghe 
porta na galina par far el brodo. La volea veder el toseto vanti dele 
altre done. Co la ze rivada la vede el putel tea cuna drio che’l dor-
miva come un angeleto. Parea próprio che’l se someiea co so pare. 
De li un poc la ghe dà de ciuciar. Ncora mesa intrigada de caminhar 
le se mete a ciacolar. Le se scambia le ciàcole e no le vede mia el 
tempo passar. Le ga parlà de tute le comare, dele piantassion, dele 
bèstie, dele tose che no se catea el moroso, dei tusi dispetosi che 
volea strucar le tetine dele tose, dei òmeni che ghe piasea bever el 
tragheto invense de ndar laorar, e cosí via.

Co le se nicorde, oramai el sol lera drio tramontare e no le 
gavea ncora ciacolà che basta. Le gavea tanto de se contar. Co riva 
l’ora de ndar via, co le zera tel solar dea porta la comare Álice la 
torna indrio par darghe l’ultima racomendassion: varda comare de 
slevar bem el to fiol. Tègnelo darente e falo far polito. No stà mia 
dassar che’l venha fora dispetoso e sfacià come quel dea Marieta, 
che’l par un diaoleto e no i ze bon de farghe la vita.
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Nossa Terra, Nossa Gente
Jéssica Maria 
Spulier, do 
Bairro Ale-
gust, Teutônia, 
completa cinco 
anos no dia 
9 de julho. É 
homenageada 
pelos pais Ja-
nete e Valtemir 
e irmã Vitória. 
Parabéns, Jés-
sica!

Wilson Borba e 
Clery Belmon-
te de Souza, de 

Taquara, comple-
taram 68 anos e 

69 anos, no dia 20 
de maio, respecti-
vamente. O casal 

é homenageado 
pelos filhos, netos 

e bisnetos.  Pa-
rabéns, Wilson e 

Clery!

Otávio e Walli Wahl-
brink, de Westfália, 

completaram 45 anos 
de casados no dia 10 de 
junho. São homenage-
ados pelos filhos Jair e 

Janete, nora Lile, genro 
Valmir, netos Ruan e 

Rugart e netas Vitória 
e Jéssica. Parabéns, 

Otávio e Walli!

Nicolas Renan 
Chieza, de Canudos 
do Vale, completa 
dois aninhos no dia 
23 de julho. Os pais 
André e Fabiola, 
junto com os din-
dos, avós e demais 
familiares, desejam 
muitas felicidades. 
Parabéns, Nicolas!

Eva  Bianca P. 
Ruschel, de São 
Bento, Lajeado, 
comemorou seus 
dois aninhos, no 
dia 17 de junho, 
com seus familia-
res e amiguinhos. 
Mamãe, papai, 
dindos e dindas 
mandam beijos e 
abraços. Parabéns, 
Eva!

Na foto, o registro 
de cinco gerações: 
nona Erna Cam-
piol, 83 anos, de 

Boqueirão do Leão, 
com a filha Jurilde, 

neta Célia, bisneta 
Adany e tataraneta 

Agata. Todos os 
familiares lhes de-

sejam muita saúde, 
paz e harmonia!

Norbert Broenstrup, de 
Canabarro, Teutônia, 
comemorou, no dia 9 de 
abril, seus, 90 anos. Na oca-
sião, recebeu familiares e 
amigos para um almoço de 
homenagem. Parabéns, seu 
Norbert!

Silvi Ireneu Heemann, de 
Westfália, completou seus 80 
anos no dia 3 de maio. É ho-
menageado pela esposa Nair, 
filhas Ingrid e Iára, genros 
Ari e Hercio e netas Alexan-
dra e Renata. Parabéns, seu 
Silvi!
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Academia Virtual Certel oferece cursos gratuitos

Acesse www.certel.com.br/associados e confira o canal exclusivo 

criado pela cooperativa com cursos sobre cooperativismo 

disponibilizados ao seu quadro social. Conheça melhor a estrutura e 

o funcionamento de uma cooperativa, e como esta se diferencia de 

outras empresas.
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Calendário de Eventos – Julho 2017:
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus 

eventos podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

BARÃO
02 – Festa comunitária, em Linha Francesa 
Baixa;
08 – Festa Julina da Emei Arco Íris;
08 – Tradicional buchada e galinhada, em Barão 
Velho; 
08 – Jantar de Casais da Igreja Evángelica de  
Confissão Luterana do Brasil; 
16 – Café Colonial da Apae;
22 – Buchada e galinhada, no Clube São José; 
25 – 32ª Festa do Colono e Motorista, na Comu-
nidade de General Neto Alto.

CANUDO DOS VALE
8 – Feijoada da Emei Doce Infância e CPM Es-
colar, na Sede;
16 – Festa da Escola Hugo Oscar Spohr e CPM 
Escolar, na Sede;   
23 a 29 – Semana do Agricultor, da Sec. Agricul-
tura/ EMATER, na Sede;
25 – Festa do Colono, na Comunidade Sagrado 
Coração de Jesus, em Alta Forquetinha;
29 – Café festivo do Núcleo de Mulheres Santa 
Gema, em Nova Berlim.

FORQUETINHA
15 e 16 – Cavalgada do CTG Espora Nativa, na 
Sede; 
28 – Confraternização dos Avós da Emei Brin-
car Construindo, no Salão de Pedras do Parque 
Christoph Bauer;
30 – Baile da 3º Idade Sempre Alegre, no Pavilhão 
de Exposições do Parque Christoph Bauer.

MARQUES DE SOUZA
1 – 3º Jantar do Peixe, no CTG Caminhos da 
Serra;
2 – Baile dos Idosos Sempre Unidos de Linha 
Atalho, em Nova Aliança;
2 – Encontro de Invernadas, no CTG Caminhos 
da Serra;
8 – Festa da Laranja de Vasco Bandeira;
9 – Encontro de Invernadas, no CTG Caminhos 
da Serra;
9 – Festa de Ação de Graças da IECLB de Marques 
de Souza, na Sociedade União Centenária;
19 – Reunião da União Marquessouzense de Clube 
de Mães, às 14h, na Câmara de Vereadores;
15 – Café Colonial e Culto da Oase, às 14h, na 
Sede da Oase;
16 – 36ª Festa de Ação de Graças da IECLB de 
Tamanduá, no Ginásio;
22 – Filó, em Bela Vista do Fão; 

30 – 37ª Festa do Colono Italiano de Picada 
Serra.

POÇO DAS ANTAS
01 – Jantar Meio Frango, na Sociedade 12 de 
Maio;
02 – Missa e Festa do Padroeiro e do Colono e 
Motorista, na Matriz/SASCPA;
08 – Jantar-Baile, na SASCPA;
09 – Missa e Ordenação Diaconal do Seminarista 
Leandro Ludwig, na Paróquia São Cristóvão, em 
Estrela/RS;
12 – Baile da 3ª Idade Viva Vida.

PROGRESSO
02 – Festa do Padroeiro, em Campo Branco;
08 – Festa da Laranja, em Vasco Bandeira;
08 – Jantar-Dançante, em Laranjeiras; 
09 – Festa do Clube de Mães, em São Luis;
09 – Festa, em Santo Antônio da Divisa;
09 – Almoço dos Sócios da GEG, em Progresso;
15 – Jantar-Baile do Clube das Mães, em Alto 
Constantino;
16 – Almoço Festivo do Clube de Mães, em 
Progresso;
16 – Ultréia - Cursilhos, em Pouso Novo;
22 – Torneio de Futebol de Salão, em Alto Ho-
norato;
22 – Filó, em Bela Vista do Fão.

SALVADOR DO SUL
08 – Festival de Danças Alemãs - Juvenil e Infantil 
- com Desfile;
09 – Langschneisfest, na Sociedade Estrela da 
Manhã, em Linha Comprida;
30 – Evento da Associação Comunitária Campes-
tre, em Campestre Baixo.

SANTA CLARA DO SUL
– 6º Torneio Mirim/Infantil de Vôlei Feminino; 
01 – 25º Aniversário do Grupo de Danças Fröhli-
cher Kreis e 7º Encontro de Danças Folclóricas 
Alemãs Infantil, no Clube Centro de Reservis-
tas;
02 – Kerb Fest, no Salão da Amizade de Alto 
Arroio Alegre;
08 – Chá Anual do Clube de Mães Santa Inês, no 
São José de Nova Santa Cruz;
08 – Baile da Saudade, no Clube Esportivo Santa 
Clara;
09 – 8ª Ultréia Festiva do Movimento de Cursilho 
da Cristandade, em comemoração aos 10 anos, no 
Salão Paroquial;

09 – 4º Amigos Fest, em Sampainho;
12 a 15 – 16ª Feira do Livro e 9ª Mostra Peda-
gógica; 
15 – Baile, no Clube Centro de Reservistas;
15 – Chá Anual do Clube de Mães Santa Marta, 
no Salão Paroquial;
17 a 30 – Recesso Escolar; 
23 – Missa do Colono e Motorista, com almoço, 
no Salão Paroquial – Promoção do STR;
29 e 30 – Festa do Colono Alemão, no Esporte 
Clube Cruzeiro de Nova Santa Cruz.

SÉRIO
02 – Festa de São Pedro, na Comunidade Sete de 
Setembro; 
13 – Feira de Ciências 2017;
25 – Festa do Colono  – STR e Adm. Municipal, 
no Ginásio Municipal;
28 – Almoço da Amizade do CRAS.

TEUTÔNIA
15 – Finais do Circuito Regional de Futsal In-
fantil;
24 – Início do Recesso de Treinamentos;
24 – 6º Encontro do Grupo da Terceira Idade 
Bem-Me-Quer;
29 – Finais do Torneio Internúcleos;
29 – Baile da Melhor Idade do Grupo Blumens-
traus;
31 – Aniversário de 23 anos do Juventus.

 TRAVESSEIRO
01 – Café do Clube de Mães Girassol, em Picada 
Felipe Essig;
01 – Jantar-Baile Italiano, em São Miguel;
16 – Festa Anual dos Associados do Clube Espor-
tivo Travesseirense;
22 – Chá da Vovó do Clube de Mães Peregrinas, 
na Associação Juventude;
25 – Feira do Colono e Motorista, em Três Saltos 
Altos.

WESTFÁLIA
VII Conferência Municipal de Assistência Sociela 
de Westfália;
09 – Festa Anual do Clube Esportivo Esperança, 
em Lª Berlim Fundos;
15 – Assembleia Geral Ordinária do Centro Co-
munitário de Lª Frank, no Centro Comunitário;
22 – Encontro de Corais filiados à Liga de Canto-
res 25 de Julho, Paróquias Boa Nova e Teutônia 
Norte, em Linha Catarina/Teutônia, na Casa da 
Oase.
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