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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Quero aproveitar este contato com você, associado, para destacar duas características, dois senti-
mentos muito importantes que me envolvem neste momento, e que sempre estiveram enraizados 
na minha filosofia. É uma opinião muito sincera, emitida pelo coração e pela consciência.

Inicialmente, agradeço ao grande apoio que sempre recebemos do quadro social. É fundamental 
estender esta congratulação aos associados que, através de suas decisões e atitudes, são os responsáveis 
por transformar a Certel numa cooperativa cada vez mais pujante, que está sempre ao lado da sua gente, 
atenta às necessidades para que haja desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida.

É uma parceria que vem se fortalecendo, e que demonstra a compreensão dos associados diante 
dos fatos e evoluções relacionados a sua cooperativa. A Certel preza muito que o atendimento aos 
associados seja de excelência, com respeito, ética, solidariedade, profissionalismo, eficiência e quali-
ficação constante.

Então, é essencial emitirmos a você, associado, o nosso muito obrigado. Ver o carinho e a cumpli-
cidade que existe entre o quadro social e a cooperativa é algo fortalecedor, e pode até ser comparado à 
força que os torcedores dão aos atletas nas mais diversas modalidades esportivas. A presença dos quase 
quatro mil associados e familiares nas assembleias da Certel Energia e da Certel Desenvolvimento 
comprovam esta sinergia e este vínculo.

Aliado a isso, destaco também o comprometimento que temos em cuidar muito bem dos variados 
negócios da Certel. Estamos embasados num Planejamento Estratégico que vem gerando resultados cada 
vez melhores nas diversas atividades desempenhadas, e que proporciona condições de os associados 
viverem motivados, com qualidade e satisfação.

Este comprometimento se alinha aos objetivos e metas traçados pelos Conselhos de Administração 
e Fiscal, que se preocupam e se dedicam muito para que tenhamos uma cooperativa forte e que prota-
gonize o desenvolvimento e crescimento regional. Absolutamente todos, associados, líderes de núcleo, 
conselheiros, colaboradores, gestores, diretores, fornecedores e empresas terceirizadas, representam 
uma grande família que zela por um atendimento excelente, cordial e amigo.

E, com o objetivo de permitir que todo o quadro social conheça a realidade da sua cooperativa, 
estamos disponibilizando, juntamente com o Jornal Choque, o Relatório de 2017 da Certel Desenvol-
vimento, sendo que o relatório da Certel Energia foi encartado na edição de março.

Agradecimento 
e comprometimentoTodos os setores da economia são importantes 

agentes que contribuem com o desenvolvimento. 
Os mais variados tipos de empresas e entidades 

agem como verdadeiros protagonistas da recuperação 
tão necessária ao crescimento do País. Passamos por 
momentos delicados, fruto de uma instabilidade econô-
mica e política que assolou não só o Brasil, mas também 
outras nações. Muitos desafios ainda clamam por solu-
ções urgentes, se analisarmos o cenário como um todo, 
e precisamos de muita coragem, determinação, foco e 
cooperação para revertermos de vez a situação.

No entanto, é justo salientarmos e reconhecermos 
o importante papel desempenhado pelo agronegócio. 
As riquezas que brotam do setor primário são imensas 
e, inclusive, podem ser consideradas como um dos prin-
cipais suportes que tivemos neste período de incertezas 
em âmbito estadual e nacional. 

Após dois anos de queda no valor total das expor-
tações, o ano de 2017 se mostrou de recuperação para 
o agronegócio brasileiro. O saldo positivo da balança 
comercial nos últimos anos mostra claramente a recon-
quista da economia brasileira. Em 2014, o montante 
exportado foi acima de 225 bilhões de dólares, caindo 
para 191 e 185 bilhões de dólares nos anos de 2015 e 
2016, consecutivamente. Essa queda ocorreu em anos 
em que houve uma das maiores taxas de câmbio, com o 
dólar atingindo patamares de R$ 4.

No ano passado, o país exportou um total de 217,74 
bilhões de dólares, com o empresariado retomando a 
produção, visto a melhora nos níveis de confiança tanto 
industrial como do consumidor.  No que tange ao com-
portamento do agronegócio, observou-se o aumento do 
percentual da participação brasileira nas exportações, 
mostrando a força do setor e a importância na integridade 
das contas nacionais.

Hoje, o Brasil tornou-se o maior exportador mun-
dial de carnes. E no quesito produção de grãos, o país 
ocupa posição destacada com milho e soja, 10% e 30% 
da produção global respectivamente, ocupando a segunda 
posição, abaixo dos EUA e a frente da Argentina.  Assim 
como os Estados Unidos, o Brasil tem o ciclo virtuoso 
do agronegócio com autossuficiência na produção da 
matéria-prima para produção de carnes, ocupando or-
gulhosamente a posição de segundo maior exportador 
de grãos e maior exportador global de carne.

O que se espera, em contrapartida, é uma estabiliza-
ção do setor leiteiro gaúcho, que vem sendo duramente 
prejudicado pela importação principalmente do leite 
uruguaio, a um valor interessante para as indústrias. 
Contudo, a cadeia leiteira do Rio Grande do Sul acaba 
sendo severamente prejudicada, tendo em vista a impos-
sibilidade de competitividade do leite aqui produzido em 
relação ao importado. Torcemos muito para que se en-
contre uma solução, pois muitos produtores, inclusive na 
área de atuação da Certel, já desistiram da atividade.

Agronegócio se destaca, mas torcemos 
para uma solução ao setor leiteiro
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As cooperativas Certel e Certaja formaram nova turma de 
eletricistas para atendimento com o caminhão de linha viva, 
que realiza trabalhos em rede energizada. O curso trans-

correu junto ao Centro de Treinamento em Eletricidade do Colégio 
Teutônia, entre 19 de fevereiro e 23 de março, e foi ministrado 
pelo instrutores Sérgio Rocha Araújo, da UniverCemig, e Osmar 
Ribeiro, da Alpha Soluções e Treinamentos, que atuou por 31 anos 
na UniverCemig.

Rocha observa que a atividade de linha viva iniciou na década 
de 60, e hoje é fortalecida pela exigência do cliente e dos órgãos 
reguladores como a Aneel de manter o cliente cada vez mais 

energizado. “Enfocamos a necessidade de saberem trabalhar em 
equipe, cumprindo um padrão de qualidade e eficiência em tudo 
que se faça e, principalmente, primando por uma segurança mais 
efetiva”, assinala.

Ribeiro destaca que a segurança é o pilar dos trabalhos, sobre-
tudo no tocante à energia elétrica. “Em cooperativas como Certel 
e Certaja, notamos que os profissionais realmente têm uma grande 
preocupação em teste de materiais, em ensaios elétricos feitos dentro 
de uma periodicidade e qualificação com reciclagem, e isso garante 
maior segurança tanto para as pessoas que executam como para os 
consumidores”, avalia o instrutor.

Certel forma novos eletricistas 
para linha energizada

O município de Gra-
mado Xavier sedia, nos dias 
7 e 8 de abril, a 44ª Festa 
do Fumo & Jogos Rurais. 
No dia 7, a programação 
inicia às 14h, com abertura 
dos jogos; 21h, encerra-
mento; 22h, entrega dos 
troféus; 23h, baile com a 
Banda Atitude; e 4h30min, 
encerramento. No dia 8, a 
programação será retoma-
da às 6h, com Alvorada 
Festiva; 8h30min, largada 
do 1º Encontro de Trilhei-
ros Tribo da Trilha; 9h, 
Santa Missa; 12h, almoço 
(churrasco, galinha reche-
ada, cuca e saladas); 14h, 
baile com a Banda Magia 
Musical; 17h, baile com a 
Banda Indústria Musical; 
18h30min, intervalo com 
sorteio da rifa e leilão do 
fumo; 19h30min, continu-
ação do baile com a Banda 
Indústria Musical; e 22h, en-
cerramento das festividades.

Gramado Xavier 
promove 44ª 

Festa do Fumo, 
Jogos Rurais 
e 1º Encontro 
de Trilheiros 

Profissionais com o instrutor Osmar Ribeiro Aulas práticas ocorreram no Centro de Eletricidade

Trabalhos em linha viva atendem exigência da Aneel Participantes com o instrutor Sérgio Rocha Araújo
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Em torno de 500 associados 
participaram da Assembleia 
Geral Ordinária da Coope-

rativa Regional Desenvolvimento 
Teutônia (Certel) na tarde do dia 14 
de março. Tendo por local o Pavi-
lhão 2 do Parque do Imigrante, em 
Lajeado, a cooperativa apresentou, 
na ocasião, os resultados obtidos em 
2017. Mesmo com um faturamento 
de R$ 83,2 milhões, considerando 
também o faturamento das empresas 
controladas, a cooperativa apresentou 
uma perda de R$ 1,6 milhões, que foi 
revertida ao Fundo de Reserva, sem 
nenhum risco aos associados.

O presidente, Erineo José Hen-
nemann, enalteceu que 2017 foi 
marcado por um cuidado especial em 
todos os negócios que envolvem o va-
rejo, a geração de energia e a indústria 
de artefatos de cimento. “Mesmo as-
sim, tivemos um resultado negativo, 
porém, bem menor do que em 2016, 
com redução substancial dos encargos 
financeiros, empréstimos e financia-
mentos bancários e custos operacio-
nais. Isso nos dá condição de afirmar 
que tanto a Certel Desenvolvimento 
como a Certel Energia estão com uma 
gestão direcionada para a busca de 
resultados positivos. Esta trajetória 
de sucesso, com indicadores cada vez 
mais favoráveis, nos incentiva e nos 
motiva a comemorar com os associa-
dos as grandes conquistas já obtidas 
pela cooperativa, que sempre atuou 
como um importante agente do desen-
volvimento regional”, pontuou.

Hennemann reforça que o asso-
ciado não pode analisar uma coopera-
tiva sozinha, mas sim as duas coope-
rativas – desenvolvimento e energia. 
Em 2017, o Grupo Certel deixou um 
resultado positivo da ordem de R$ 
23,6 milhões, o melhor da história 
da cooperativa, mesmo com o cená-
rio econômico não muito favorável. 
“Isso é reconhecido pelo associado e 
comprova que a Certel está trilhando 
o caminho certo”, afirmou.

Geração
Segundo o presidente, em 2017, 

o foco manteve-se na geração de ener-
gia com fontes alternativas, especial-
mente as renováveis. As hidrelétricas 
Rastro de Auto e Cazuza Ferreira dis-
ponibilizaram energia para o mercado 
livre, contribuindo com o ingresso 
de importantes recursos para a co-
operativa. “Muitos estudos também 
foram realizados com o objetivo de 
implantar o Projeto Luz da Natureza, 
que estimulará entre os associados a 
geração fotovoltaica, através de raios 
solares”, detalhou o presidente.

Hennemann é reeleito presidente

Hennemann enalteceu que 2017 foi marcado por um cuidado especial em todos os negócios

José Roberto Simas, da Auditoria Independente Dickel & Maffi

Hennemann, Baum e Büneker com alguns dos novos conselheiros administrativos e fiscais eleitos e empossados
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da Certel Desenvolvimento
No varejo, a cooperativa buscou 

ampliar os benefícios com foco para o 
associado. Exemplo disso são os pre-
ços diferenciados para o quadro social 
e também o programa de fidelidade 
Clube Certel, que prestigia clientes e, 
em especial, os associados. “Estamos 
nos dedicando ao máximo para que 
as lojas sirvam cada vez mais não só 
como um ponto de vendas, mas de 
relacionamento envolvendo todos os 
negócios e os associados.”

Artefatos
A Certel Artefatos de Cimento 

apresentou um ano muito positivo, 
com disponibilização de postes de 
concreto para o mercado energético, 
englobando concessionárias e coo-
perativas gaúchas. “A indústria já 
possui toda sua comercialização de 
postes garantida para os próximos 
dois anos”, acentuou.

Eleição
Também foi eleita e empossada 

a nova diretoria, que será responsável 
pela gestão da Certel nos próximos 
quatro anos. Como presidente, foi 
reeleito Erineo José Hennemann 
(Teutônia); vice-presidente, Lauro 
Baum (Forquetinha); e secretário, 
Rainer Büneker (Teutônia). 

Os novos conselheiros adminis-
trativos são: Remi Elói Klein (Teutô-
nia), Nelson Nikolai (Forquetinha), 
Silvério Brune (Teutônia), Ademir 
Sipp (Barão), Orlandino Caliari 
(Canudos do Vale) e Jacy Arnaldo 
Mörschbächer (Teutônia). 

Os novos conselheiros fiscais, 
eleitos para o período de um ano, são: 
Arno Luiz Pozzebom (Boqueirão do 
Leão), Silvério Rührwiem (Teutônia), 
Claimar Domingos Kohl (Westfália), 
Carmo Both (Capitão), Antônio Jahn 
(Barão) e Roberto Carlos Wegner 
(Canudos do Vale).

O presidente fez um agradeci-
mento especial a todos os integrantes 
dos Conselhos Administrativo e Fis-
cal que encerraram seus mandatos, 
enaltecendo a parceria que sempre 
existiu entre os membros para que a 
cooperativa apresentasse resultados 
promissores. Também desejou muito 
sucesso aos novos integrantes, que 
serão fundamentais nos próximos 
quatro anos de gestão. “O nosso muito 
obrigado a todos os associados, líde-
res de núcleo, conselheiros, colabora-
dores, gestores e diretores que, de for-
ma cooperada, são fundamentais para 
que a Certel se destaque e cresça cada 
vez mais, tornando-se um verdadeiro 
expoente no que tange à qualidade no 
atendimento”, finalizou.

Lojas

Maioria dos associados presentes aprovou itens deliberados na assembleia

Joacir Antonio Zanchett, durante apresentação do parecer do Conselho Fiscal

Hennemann: “Esta trajetória de sucesso nos motiva a comemorar com os associados as grandes conquistas da Certel”
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Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Seguro 
Residencial de fevereiro, 

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

Fevereiro
62.682
31.027
54.327
73.533
24.389
27.739

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Campanha premia 
morador de Westfália

Grave recebeu o prêmio do gerente financeiro do HOB, Tomas Anderson Dickel

Divulgação

No sorteio da Campanha Mãos 
Dadas com a Saúde referente ao 
mês de fevereiro, um morador 

de Westfália foi o contemplado. Orlando 
Grave foi premiado com um vale-presente 
das Lojas Certel.

A campanha é realizada numa parce-
ria entre o Hospital Ouro Branco (HOB), 
de Teutônia, e a Certel Energia. Arrecada 
mensalmente cerca de R$ 14 mil por meio 
das doações espontâneas de associados 
da cooperativa, debitadas nas faturas de 
energia elétrica, englobando em torno 
de 1,5 mil contribuintes da microrregião 
abrangida pelo hospital.

Para saber mais, contate a recepção 
do HOB pelo fone (51) 3762-1600 ou 
diretamente com a Certel, pelo 0800 51 
6300 ou 0800 520 6300.

Momentos de muita alegria e descontração são vividos, há 15 anos, por um grupo de 
amigos residentes em Lajeado. Apreciadores e praticantes do Schafkopf, jogo de cartas 
tradicional da Baviera, na Alemanha, eles se encontram às quartas-feiras para, além de 

descobrir quem é o jogador mais ágil, matar a saudade, passar bons momentos, rir e colocar os 
assuntos em dia.

No dia 31 de janeiro, data que marcou os 15 anos de existência do grupo, um apetitoso almo-
ço, com galinhada e churrasco, integrou grande parte dos membros, como Alípio e Romeli Rott 
(Bairro Campestre), Evaldo Rottar Ritter e Ademar Lassen (Olarias), Adilson Birkheuer, Írio Lauro 
e Olinda Dieter (Centenário), Iracema Biverling (Universitário) e Shirlei Dieter (Imigrante).

Segundo seu Alípio, um dos fundadores do grupo, “esses encontros significam muito, pois é 
um belo entretenimento para a gente. É uma alegria nos juntarmos com os amigos para fazer esse 
‘joguinho’. Além de jogar, contamos alguns ‘causos’, piadas e até mentirinhas, afinal, tudo faz 
parte desse divertimento”, assinala.

Alípio recorda que, inicialmente, as partidas ocorriam intercaladamente nas casas dos jogado-
res, mas todos acabaram optando por jogar num bar próximo. “Assim, cada um pode comprar a be-
bida ou lanche preferido, e as mulheres também ficam livres para passear ou jogar loto”, afirma.

Ele observa que, por se tratar de um jogo com certo grau de dificuldade e que exige rapidez, 
as novas gerações não se interessam muito em aprender. “Muitos jovens já ficaram mais de 50 
vezes atrás de mim observando, mas não conseguiram aprender. Então, dissemos que é preciso 
pagar e jogar junto para aprender, porque só olhar não basta”, diverte-se.

Alípio considera o jogo uma terapia. “Quando iríamos nos reunir tanto com amigos e parentes 
se não fosse pelo Schafkopf? Esta aqui é a verdadeira rede social, onde todos estão próximos, e 
gostaríamos muito se nossos filhos, netos e bisnetos continuassem com esta tradição”, finaliza.

Schafkopf, a rede social que há 15 anos une amigos em Lajeado

Grupo de amigos reúne-se nas quartas-feiras à tarde

Para festejar os 15 anos, participantes reuniram-se em almoço
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

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.

Nossa Terra, Nossa Gente

Frida Grave 
Suhre, de Li-
nha Imhoff, 
Imigrante, fa-
leceu no dia 
10 de feve-
reiro, aos 86 
anos.

Ja i r  Bours -
cheid, de Linha 
Francesa Alta, 
Barão, faleceu 
no dia 28 de 
fevereiro, aos 
25 anos.

Pedro Bernan-
do dos Santos,  
de Santo An-
tônio da Santa 
Clara Baixa, 
Carlos Barbo-
sa, faleceu no 
dia 19 de fe-
vereiro, aos 66 
anos.

Hedi Baum, 
do Bairro Bom 
Pastor, Lajea-
do, faleceu no 
dia 29 de agos-
to de 2017, aos 
83 anos.

Lucena Sch-
mitzhaus, de 
Forquetinha, 
faleceu no dia 
23 de janeiro, 
aos 87 anos.

Maria Cavalli, 
de Canudos do 
Vale, faleceu 
no dia 16 de 
dezembro de 
2017, aos 63 
anos.

Lucylla Heineck, 
de Travesseiro, 
faleceu no dia 
03 de dezembro 
de 2017, aos 94 
anos.

Er ica  Kle in 
Ortiz, de Teu-
tônia, faleceu 
no dia 25 de 
janeiro, aos 83 
anos.

Marino Kal-
sing, de Tra-
vesseiro, fale-
ceu no dia 16 
de fevereiro, 
aos 81 anos.

Lidia Ortenila 
Fiorini Rabaio-
li, de Cristo 
Rei, Boa Vista 
do Sul, faleceu 
no dia 23 de 
fevereiro, aos 
91 anos.

Elmira Erdmann 
Siebeneihler, de 
Sampaio, Sério, 
faleceu no dia 15 
de fevereiro, aos 
89 anos.

Elma Conrad, de 
Linha Harmonia 
Alta, Teutônia, 
faleceu no dia 15 
de janeiro, aos 
72 anos.

Ivoni Hansel, de 
Linha Santana, 
Venâncio Aires, 
faleceu no dia 
28 de janeiro, 
aos 82 anos.

Otelmo Sch-
w i n g e l ,  d e 
Teutônia, fale-
ceu no dia 01 
de setembro 
de 2017, aos 
75 anos.

Erna Schneider, 
de Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 17 de fe-
vereiro, aos 83 
anos.

Flavio Hasten-
teufel, de Li-
nha Francesa, 
Barão, faleceu 
no dia 25 de 
fevereiro, aos 
57 anos. 

O líder de núcleo da Certel Almiro Schmitt, de 
Baixo Canudos, Canudos do Vale, faleceu no dia 
05 de março, aos 81 anos. A Certel transmite suas 
condolências aos familiares e amigos, e agradece 
pelo empenho e abnegação de Almiro em favor 
da causa cooperativa, sempre contribuindo com a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados pela 
cooperativa em seu município.

Sofia Valezan, de Linha Mariani, Pouso Novo, 
completa dois aninhos no dia 26 de abril. É homena-
geada pelos pais Gelson e Diana, avós Valdir e Nilva 
Henicka, Jovilo e Aldina Valezan e demais familiares. 

Parabéns, Sofia!

Gabriel Henrique Hartmann, de Poço das Antas, 
completou seu primeiro aninho de vida no dia 05 de 

fevereiro. É homenageado pelos pais Ivanor e Angeli-
ta e avós. Parabéns, Gabriel!

Dandara Mirele Vocke Brauwers, de Imigrante, 
completou 12 anos no dia 22 de março. É homenage-
ada pelos pais Marlisa e Airton. Parabéns, Dandara!

Correção: Na última edição, foi publicada 
equivocadamente, por razões externas, a foto 
de Valdir Paulo Schuster, 55 anos, de Sampaio, 
Venâncio Aires, que faleceu no dia 27 de janeiro. 
Repetimos a homenagem nesta edição, com a 
foto correta.
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