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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Em 2019, tivemos o melhor resultado 
na história da Certel

Mais conectados
 a você!

Na mensagem que dedicamos a você 
este mês, queremos comemorar, com 
muita alegria, o ano de 2019. Porque, 

na verdade, foi o melhor resultado na história 
da Certel. Tivemos um incremento no varejo da 
ordem de 10%, em torno de 60% da indústria 
de artefatos de cimento, 35% na geração, e a 
distribuição de energia, nosso carro-chefe, cres-
ceu 11%. Foi um ano importante e muito bom, 
e isso confirma que estamos cumprindo a nossa 
missão, que estamos no caminho certo.

Além disso, todos sabemos que uma tarifa 
30% menor representa que a Certel cobra ener-
gia só até o mês de setembro. Se analisarmos 
o que isso representa em valores, são em torno 
de R$ 60 milhões ao ano que ficam contabili-
zados no bolso do nosso associado, que pode 
transformar esses valores em melhoria da sua 
produtividade e qualidade de vida.

Temos notado também, e é preciso desta-
car, que a região está muito mais cooperativa. 
Alteramos nosso processo de gestão, com um 
novo modelo de governança que tem dado um 
reflexo muito positivo. Inclusive, nas vendas 
para o associado, crescemos este ano em torno 
de 22%, e significa que o associado tem dado 
mais credibilidade às lojas, buscando entender 
que não é só o preço do varejo que interessa, 
mas sim o todo, porque a Certel é do associa-
do. 

E o nosso incentivo às áreas sociais, 
culturais, saúde, educação, esporte e lazer, 
também confirma o que a gente prega, o que a 
gente acredita. Essa relação toda de melhoria 

está ligada muito ao nosso conceito “A força 
que nos une”. São realmente importantes essas 
alterações, com mudanças na gestão, onde a 
gente consegue ir em direção ao associado. Afi-
nal, queremos ouvir suas sugestões, estimular 
sua participação e demonstrar a ele, com toda 
transparência, o resultado da cooperativa.

Como maior presente à sociedade, temos 
a ligação da nova fonte de energia que vem de 
Garibaldi para uma nova subestação, em Cos-
tão, Estrela, e que terá capacidade superior a 
50% de energia para o Vale do Taquari. Então, 
essa é a grande comemoração de Natal para os 
nossos associados, e que nos dará autonomia em 
energia elétrica para os próximos 15 anos.

Para este ano de 2020, também estamos 
com um planejamento estratégico de cresci-
mento, onde os investimentos continuarão. A 
Hidrelétrica Vale do Leite será construída com 
recursos repassados pelos Sicredis Ouro Branco 
(de Teutônia), Integração RS/MG (Lajeado) 
e Região dos Vales (Encantado), e também 
investiremos na infraestrutura e tecnologia da 
distribuição de energia elétrica. Cada vez mais, 
queremos lhe oferecer um serviço de qualidade, 
com atendimento e relacionamento ao associa-
do, que é o dono da cooperativa. 

E, principalmente, que Deus ilumine 
nossos passos para que 2020 realmente seja 
um ano melhor, com muita saúde, paz, alegria, 
cooperação, sempre pensando na fraternidade, 
na humildade e em formas para que a gente 
possa continuar crescendo em harmonia com 
associados, colaboradores e fornecedores.

O ano de 2019 foi de muitas realiza-
ções e conquistas para a cooperativa. 
Significativos investimentos foram 
realizados para garantir qualidade no 

atendimento aos associados, em especial no que 
tange ao fornecimento de energia elétrica.

Investimentos em infraestrutura, com implanta-
ção de uma linha de transmissão à nova Subestação 
Lajeado 3, em Costão, Estrela, abastecerão a Certel 
com energia oriunda da Serra Gaúcha. Será, com 
toda certeza, um diferencial competitivo ao desen-
volvimento socioeconômico de toda a região.

Para melhorar a representatividade e permitir 
maior participação dos associados na governança 
da cooperativa, criamos uma nova organização do 
quadro social. Com assembleias microrregionais em 
Taquara, Barão, Lajeado, Marques de Souza, Bo-
queirão do Leão e Teutônia, e eleição de delegados e 
suplentes, possibilitamos melhor aproximação com 
as comunidades. Com este novo modelo, muitos 
associados tiveram a oportunidade de participar pela 
primeira vez de uma assembleia da Certel.

A área social também foi incentivada, com 
valorização ao esporte regional, a exemplo da Ju-
ventus, que beneficia crianças e jovens de Teutônia, 
e a Copa Certel/Sicredi/Aslivata, que movimenta 
o futebol amador em diversos municípios. A saúde 
e a segurança igualmente foram estimuladas, com 
repasse de doações dos associados, via conta de luz, 
a entidades como hospitais, Apae, Liga de Combate 
ao Câncer, Bombeiros, Consepros, entre outros.

Estas e outras ações geram um benefício 
muito grande a um quadro social que cresce mês a 
mês. São mais de 74 mil associados, ao passo que, 
mensalmente, associam-se em torno de 300 novos. 
E tudo isso é efetivado devido ao fato de sermos 
uma cooperativa, de querermos contribuir com o 
desenvolvimento e a qualidade de vida daqueles 
que são os donos da Certel.

E, para este 2020 que está nascendo, queremos 
nos manter ainda mais conectados a você. Acom-
panhe as notícias e verifique o crescimento da sua 
cooperativa aqui, no Jornal Certel, ou então pelo 
site, redes sociais e programa de rádio.
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Lauro Baum
MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE

Que 2020 venha  
com bons ventos

Despedidas e chegadas se constroem a 
todo o momento. A maior expectativa é 
a virada de ano. 2020 chegou. Do ano 

ora encerrado tem muito para ser contado. Em 
meio a lógicas e surpresas, fatos mais e menos 
positivos contribuíram para mesclar a história. 
Entramos no ano com um novo governo. Uma 
renovação que acontece a cada dois anos desde 
os municípios até a União. Para a nova forma 
de governar, qualquer conclusão é precipitada, 
pois, como diz o ditado, sempre haverá “gregos 
e troianos”. 

O ano de 2019 foi importante para o agro, 
com safra completa, com a bênção das condi-
ções climáticas. Há um longo período desafiador 
para a pecuária leiteira, com uma legislação que 
se iguala às condições de primeiro mundo para 
uma atividade em meio a condições um tanto 
retraídas. Da mesma forma, o exercício passado 
foi importante para a cadeia suinícola, apesar 
de que nem tudo é virtude, pois, uma desgraça 
abre oportunidades. Neste caso o alento veio 
por ocasião da peste suína africana nos países 
asiáticos. Já bem no final, a pecuária de corte 
teve uma valorização explosiva. Por outro lado, 
o conjunto desfavoreceu setores como do arroz 
que armazena prejuízos, a triticultura sucedeu 
mais uma safra sem que inspirasse motivação 
especial para a próxima. Na luz do túnel, o 
mercado aparenta com sinais de reação, ainda 
que moderado. Mas é um começo.

Começo também é o 2020. Teremos no-
vidades, sim, mas que ninguém espere por mi-
lagres. Se algum existir, precisa ser construído 
com garra, motivação e trabalho. É um conjunto 
que exige planejamento e provisões. No meio 
rural, onde a empresa a céu aberto depende do 
guarda-chuva e do regador de São Pedro, to-
das as previsões anunciam para uma estiagem 
nestes primeiros meses do ano, especialmente 
para o sul do Brasil. Mas isso faz parte de um 
cotidiano que desafia toda forma de adminis-
tração, sejam “empresas” familiares no meio 
rural ou grandes empreendimentos que con-
vivem com seus desafios. De qualquer modo, 
precisamos de muitos acertos. E enquanto que 
persiste a costura inacabada entre os grandes 
comércios mundiais, nós, brasileiros, agro e 
indústria aproveitamos as lacunas para oferecer 
o que mais e melhor sabemos produzir, vender 
e gerar retorno.

Se a virada de ano é um período de cum-
primentos e votos além do comum, logo mais 
inicia uma nova seção. É ano eleitoral nos 
municípios. Serão concedidas muitas visitas. 
Promessas inclusive. Mas, também é a oportu-
nidade para a contraproposta com a firmação 
de compromissos que realmente atendem as 
comunidades e seu desenvolvimento. Um ex-
celente ano para todos.

Nova fonte de energia elétrica 
para o Vale do Taquari

O Vale do Taquari está sendo contemplado com 
mais uma fonte de energia elétrica para o 
abastecimento da região. Entrou em opera-

ção, no final de dezembro, uma linha de transmissão, 
na tensão de 230 kV, que interliga as subestações 
de Garibaldi à subestação localizada em Costão, no 
município de Estrela (subestação Lajeado 3), onde 
somente a Certel será conectada para suprir toda 
sua carga. Esta subestação será interligada com a 
subestação Lajeado 2, em funcionamento.

Em 11/08/2017, na Aneel, houve a assinatura 
de contratos de concessão do Leilão de Transmis-
são nº 05/2016. O estudo desse empreendimento 
teve início em 2010. Estas obras deveriam estar 

concluídas já em 2016 para atender a demanda da 
região do Vale do Taquari. Em função do vencedor 
do primeiro leilão não ter iniciado a implantação, 
foi necessário realizar outro, que foi vencido pela 
empresa Sterlite Power Grid Limited, empresa Con-
troladora da Vineyars, que executou as obras. 

Além de aumentar a demanda em 166 MVA 
(incremento de 60%) para a região do Vale do Ta-
quari, a linha de 230 kV é mais um caminho para 
fornecer energia para o vale. No caso de faltar 
energia por uma das atuais linhas de 230 kV, pro-
venientes das subestações do Passo Real ou Nova 
Santa Rita, haverá continuidade no suprimento de 
energia. 

Certel recebe Certificado 
de Responsabilidade Social

A Certel está entre as empresas certificadas 
pela Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul, através do Prêmio de Responsabili-

dade Social. Concedida no dia 27 de novembro, no 
Teatro Dante Barone, sede do Parlamento gaúcho, 
a distinção reconheceu o diferenciado esforço de 
organizações que investem na área social e bene-
ficiam o bem-estar e a qualidade de vida de seus 
públicos.

Para o presidente da Assembleia, Luís Augusto 
Lara, quem consegue fazer o que fazem estas em-
presas e pessoas merece mesmo ser homenageado. 
“Porque são paradigmas de como vencer a crise, 
apesar de termos aí o momento mais difícil da his-
tória, um dos sistemas mais burocratizados e hostis 
a quem quer empreender e destravar a economia. 
São os paradigmas que temos de seguir, porque se 
queixar é inútil. Está aqui o exemplo de que, para 
sair da crise, temos que nos reunir, nos aproximar-
mos e somar esforços”, avalia.

Também presente no evento, o presidente 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, 
mostrou-se feliz pelas cooperativas homenageadas. 
O líder cooperativista aponta que o prêmio visa 
premiar quem realmente tem projetos de respon-
sabilidade social, o que é muito importante para o 
Rio Grande do Sul. “Isso tudo faz animar que haja 
mais desenvolvimento econômico e social, o que 
é muito bem feito pelas cooperativas, a exemplo 
da Certel”, pontua.

Segundo o presidente da Certel, Erineo José 
Hennemann, representado na ocasião pelo diretor 
de energia, Ernani Aloísio Mallmann, pelo gerente 
de relações institucionais, Marco Aurélio Weber 
e pelo assessor de imprensa, Samuel Dickel Bü-
necker, a responsabilidade social está no DNA da 
cooperativa. “Temos um compromisso cada vez 
maior em disponibilizar aos associados e a toda 
comunidade alternativas e soluções que reflitam 
em desenvolvimento e qualidade de vida. Cum-
primentamos todos os colaboradores, gestores, 
diretores, conselheiros e delegados, e dedicamos 
o reconhecimento aos nossos mais de 70 mil as-
sociados”, destaca.

Vergilio Perius entregou a certificação

Cooperativa será beneficiada pela nova subestação, com energia elétrica oriunda da Serra Gaúcha



A diversificação produtiva é um dos fatores que muito 
contribui com o fortalecimento do agronegócio. Pos-
suir mais de uma fonte de renda acaba sendo uma das 

alternativas para, caso um segmento agrícola esteja em baixa, 
haja outro que o sobreponha.

Em Passo das Pedras Brancas, Boqueirão do Leão, o 
associado Alpídio da Rosa, 61 anos, juntamente com os fi-
lhos João Paulo, 35, e Paulo Rodrigo, 30, são exemplos de 
agricultores bem conectados às transformações necessárias 
para que o setor primário se mantenha vigoroso.

Além da fumicultura, a família trabalha com bovinocul-
tura leiteira e, especialmente, na produção de verduras, como 
alface crespa, tomate (cereja doce, italiano e gaúcho), feijão de 
vagem, pepino, rúcula, tempero verde, pimentão e morango. 
“Optamos pelo cultivo orgânico, sem veneno algum, para 
preservar a saúde de quem se alimenta do nosso produto”, 
salienta seu Alpídio, ao lado dos filhos. 

Para todas as atividades desenvolvidas na propriedade, 
os Rosa necessitam de um fornecimento de energia confiável. 
“Nossos plantios são todos irrigados e, para que a água seja 
bombeada do nosso poço e chegue até a horta, dependemos da 
energia. Também na ordenha, no cercamento do rebanho e nos 

fornos de secagem do fumo, a energia não pode faltar”, afirma 
João Paulo. “Só podemos agradecer por sermos associados à 
Certel, uma cooperativa que atende da melhor maneira seus 
associados. Quando falta luz, basta ligarmos para o 0800 
que as competentes equipes da cooperativa restabelecem o 
abastecimento”, complementa Paulo Rodrigo.
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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, 3.533) 

e nas Lojas Certel 
de Marques de 

Souza, Westfália, Santa 
Clara do Sul, Progresso e 

Boqueirão do Leão

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 13h30 às 17h

Pouso Novo
Na Secretaria da Agricultura, 

às 3ª-feiras, das 7h30 ao 
meio-dia e das 13h30 às 17h

Canudos do Vale
Ao lado da Rádio Verde Vale, às 

5ª-feiras, das 7h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h

Capitão
Na Rua Augusto Ritt, 150, Sala 

1, às 4ª-feiras, das 7h30 ao 
meio-dia e das 13h30 às 17h

Sério
Na Casa Paroquial, às 

6ª-feiras, das 7h30 às 11h30 
e das 13h às 17h

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 7h30 às 11h30 
e das 13h às 17h

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

Certel adquire seu 
primeiro drone

Para garantir melhor atendimento ao quadro social, a 
Certel adquiriu, em dezembro, o seu primeiro drone. 
A aquisição se enquadra ao Planejamento Estratégico 

da cooperativa, que propõe aumentar consideravelmente a 
qualidade do fornecimento energético.

É imprescindível que ações, ainda que preventivas, sejam 
feitas otimizando ao máximo os recursos da Certel. Neste 
sentido, a utilização de um drone consiste, principalmente, 
em conseguir acessar locais de maneira muito mais rápida 
e segura, conectando os olhos do operador com a aeronave 
através de câmeras de alta resolução.

“Onde antes precisávamos de um profissional altamente 
treinado e equipado com EPI’s para chegar muito próximo de 
uma rede energizada, através de escadas, cintos e cordas, agora 
poderemos usar o drone numa operação muito mais breve e 
segura, economizando os recursos da cooperativa e expondo 

menos os profissionais ao risco. Com o equipamento que 
atende a um limite de 8 km de distância, poderemos realizar 
operações de monitoramento, inspeção e levantamento de 
rede”, assinala o projetista de rede de distribuição, Michael 
Daniel Thies.

Nos diferentes segmentos da agricultura, 
a energia não pode faltar

Drone auxilia na inspeção das redes elétricas

Jogo beneficente a Lívia Teles contou 
com cerca de 700 pessoas

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), 
juntamente com a Associação de Clubes Amadores de 
Teutônia (Acat), Certel, Sicredi, Prefeitura de Teutônia,  

Pive Arbitragem, Ara e Lions Clube Teutônia, realizaram 
na noite do dia 11 de dezembro duas partidas que visaram 
angariar fundos para o tratamento de saúde da menina Lívia 
Teles. O evento foi um sucesso, com cerca de 700 pessoas 
que compareceram ao campo da SER Gaúcho e colaboraram 

com R$ 3.450.00. 
Participaram as equipes do Juventude da Frank (cam-

peão municipal de Teutônia), que empatou em 1x1 com o 
Alto Taquari (campeão da Copinha) e, no jogo de fundo, o 
Aimoré de São Leopoldo (que se prepara para o Gauchão 
2020), ganhou pelo placar de 4x0 do Boavistense (campeão 
regional). O Alto Taquari, de São Jacó, destinou seu prêmio 
de R$ 2 mil para Lívia.

Juventude e Alto Taquari

Família também investe na produção de verduras

Aimoré e Boavistente
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Resultados da Certel foram apresentados
 aos delegados e suplentes

A direção da Certel reuniu-se, no início de dezembro, com os delega-
dos e suplentes das suas microrregiões. Os encontros ocorreram em 
Salvador do Sul, Marques de Souza, Lajeado, Progresso e Teutônia. 
O objetivo foi inteirar os representantes dos associados sobre o 

desempenho da cooperativa em 2019, além de estimar os investimentos para 
2020.

O presidente, Erineo José Hennemann, observou que 2019 foi um ano 
excelente para o Grupo Certel. Quanto aos investimentos previstos para 2020, 

salientou que R$ 13,5 milhões serão direcionados à rede de distribuição, 
subestações, fibra ótica, energia eólica e modernização da frota, sem contar 
as demais áreas.

Também foi destacada a necessidade de eleição, nas próximas assem-
bleias microrregionais, de suplentes de delegados para as microrregiões de 
Lajeado, Marques de Souza, Boqueirão do Leão e Teutônia. Os associados 
interessados devem se inscrever após a publicação dos editais para convo-
cação das assembleias.

Palestra para estudantes de Barão

No dia 29 de novembro, os engenheiros 
da Certel, Henrique Fensterseifer e 
Jeferson Miranda, ministraram palestra 

sobre uso racional de energia elétrica a alunos 
do 2º ano do ensino fundamental da Escola 
Municipal Carlos Gomes, de Barão. O edu-
candário foi um dos beneficiados pela troca 
de lâmpadas e refrigeradores da mais recente 
edição do Programa de Eficiência Energética 
desenvolvido pela Certel.

Os profissionais observaram que chuvei-
ros e torneiras elétricas, condicionadores de 
ar e aquecedores elétricos são os principais 
vilões, por consumirem mais energia. Também 
ensinaram sobre como funciona a geração de 
energia, seja pelas fontes hídrica, solar e outras, 
e responderam a muitas perguntas feitas pelos 
curiosos jovens.

Para a professora, Fernanda Rodrigues 
Zanatta, a atividade foi bastante proveitosa. 
“Estávamos com muitas dúvidas que não são 
da alçada do professor. De uma forma bastante 
didática, os profissionais da Certel souberam 

falar sobre a importância de reduzir o consumo 
de energia. Nossos estudantes estão em forma-
ção e esses conceitos vão sendo absorvidos 
por momentos como esse, oportunizado pela 
Certel. Eles vão multiplicar nas suas casas, com 
suas famílias, para que todos pensem mais na 
redução do consumo e colaborem também com 
o meio ambiente”, relata.

Manter-se próxima 
dos municípios 
atendidos e ofere-

cer um desempenho cada 
vez mais satisfatório é um 
dos propósitos da Certel. 
Neste sentido, no dia 12 de 
dezembro, o presidente da 
Certel, Erineo José Henne-

mann, e o diretor de energia, 
Ernani Aloísio Mallmann, 
visitaram o prefeito de Boa 
Vista do Sul, Aloísio Rissi, 
e o vice-prefeito, Irineu 
Possamai. A visita integra 
uma série de reuniões com 
prefeitos que é realizada 
pela direção da Certel.

Alunos entusiasmados com a palestra
Rissi e Possamai receberam diretores da Certel

Lajeado Marques de Souza

Progresso Salvador do Sul
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Sipat estimulou 
prevenção e qualidade de vida

De 26 a 29 de novembro e no dia 
6 de dezembro, a Certel promo-
veu sua 36ª Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(Sipat). Entre as atrações, estiveram as 
palestras sobre Impactos e Benefícios da 
Segurança do Trabalho, do empresário 
Dionatan Terres; A Vida Não Tem Re-
play, do administrador Marcos Vinícius 
Souza da Silva; Alterações da Reforma 
da Previdência, da advogada Márcia 
Pierozan; e Relação de Trabalho e Saúde 
Mental: O Que Isto Tem a Ver, da mestre 

em psicologia social e institucional, Ana 
Luísa Poersch. Também houve limpe-
za de lentes e ajuste de armação em 
óculos de grau e solar, pelo Mercadão 
dos Óculos. “Cumprimentamos nossas 
Cipas e o Sesmt por uma programação 
tão proveitosa, que trouxe orientação 
e muito conhecimento em benefícios 
de nossos colaboradores. Estimular a 
prevenção de acidentes, a saúde e o 
bem-estar é uma marca da Certel há 36 
anos”, destaca o presidente, Erineo José 
Hennemann.

Certel presente no Seminário Nacional 
de Segurança e Saúde

As cooperativas Certel, Coo-
pernorte, Celetro, Ceriluz e 
a Fecoergs,  participaram, de 

27 a 29 de novembro, em Campinas/
SP, do 10º SENSE - Seminário Na-
cional de Segurança e Saúde no Setor 
Elétrico Brasileiro - promovido pela 
Unicamp e a Fundação Coge.

A participação no evento vem 
ao encontro do planejamento estra-
tégico das cooperativas permissio-

nárias, onde, entre outros, estabelece 
a valorização, a qualificação e a 
segurança dos colaboradores. 

O evento oportunizou a atu-
alização dos conhecimentos dos 
gestores e profissionais do setor de 
segurança das cooperativas, apresen-
tando o quadro atual dos novos pro-
cessos, tecnologia de equipamentos 
e inovações no âmbito da segurança 
do trabalho.

Presença no Encontro 
Nacional de Contadores

A Certel esteve representa-
da, entre os dias 23 e 27 
de novembro, em Foz do 

Iguaçu, Paraná, no 35º Encontro 
Nacional dos Contadores do 
Setor de Energia Elétrica (En-
consel). O contador da Certel 
Energia, Nestor Bender, e o 
auxiliar administrativo sênior, 
Maickel Henrique Sanders, es-
tiveram no evento, promovido 
pela Associação Brasileira dos 
Contadores do Setor de Energia 
Elétrica (Abraconee).

O encontro, que tem por 
objetivo promover a discussão 
de temas atuais e de interesse da 
classe contábil, visa proporcionar 

a atualização técnica e integração 
dos contadores que atuam nas 
empresas do setor.

Segurança
“A segurança do trabalho deve ser vista como uma responsabilidade de todos, não 
só das empresas. Além do acidentado e sua família, que também sofre, temos os 
custos previdenciários bilionários que podem ser evitados”, afirma Dionatan.

Sem replay
“A vida é uma só, então temos que aprender a nos automotivar. Não 
brigar, escutar uma música bacana e gostosa; cuidar de tudo que se 
ouve, escuta e fala, não ouvir programas que nos deixam para baixo e 
agradecer sempre”, recomenda Marcos.

Previdência
“Não se pode encaminhar uma aposentadoria simplesmente por enca-
minhar, sem fazer simulações e cálculos. Pois, mesmo estando com o 
tempo já completo, é importante simular para saber se ficar mais algum 
tempo na ativa não será mais vantajoso”, frisou Márcia.

Saúde mental
“Nossa cultura é muito rígida, especialmente no sul do país, com essas 
questões de sofrimento psíquico, como se isso fosse fragilidade ou 
frescura, e não é. Sempre digo que é estratégico até para as empresas 
que os trabalhadores estejam bem”, assinala Ana Luísa.

Representantes da Certel no evento

Colaboradores atentos à palestra de segurança do trabalho

Com muita descontração, Marcos deu lição sobre a vida 

Márcia destacou os principais pontos sobre a reforma da previdência

Ana Luísa palestrou sobre a importância da saúde mental 

Colaboradores Luis Fernando Müller (3º da dir. à esq.) e 
Mateus Camargo Makoski (3º da esq. à dir.) representaram a Certel



Jijus movimentou jovens esportistas em Teutônia
Mais de 400 crianças, com idades entre 5 e 17 anos, se divertiram 

com jogos recreativos de futebol 7, futevôlei na areia e voleibol. 
No sábado, dia 14 de dezembro, ocorreram os Jogos Internos da 

Juventus (Jijus), na Associação da Água, no Bairro Languiru. Por volta das 
8h, os alunos foram chegando e recebendo as camisetas da Juventus, dis-
tribuídas de forma gratuita em comemoração aos 25 anos da entidade, e se 
reuniram junto ao campo principal para a foto oficial, que neste ano teve a 
presença dos pais, que aproveitaram a oportunidade para prestigiar o evento. 
Logo após, as turmas foram divididas entre modalidades e categorias, os 
alunos dos núcleos de todos os bairros de Teutônia tiveram a oportunidade 
de interagir com os alunos das categorias competitivas e os alunos da Escola 
Municipal de Poço das Antas (Empa). 

No ginásio, foram montadas seis quadras de voleibol e as equipes dis-
tribuídas por categorias mini, mirim e infanto. Ainda pela manhã alguns 
mascotes vieram prestigiar o evento e distribuir balas e pirulitos fornecidos 
pela Florestal Alimentos. As crianças adoraram a presença e retribuíram com 
abraços e sorrisos. Ao meio dia, foi servido almoço para os alunos e pais. As 
atividades retornaram no início da tarde e, no momento que os jogos do vo-
leibol se encerram, foram sorteados brindes doados pela atleta profissional 
de voleibol Ana Paula Guth. Ao final dos jogos de futebol, também foram 
sorteados brindes doados pelo atleta profissional de futebol Olívio da Rosa. 

O encerramento do evento foi com o tradicional banho de mangueira 
proporcionado pelo corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia.

No ano em que a Juventus completa 25 anos, dedicamos o sucesso des-
te projeto a todos aqueles que não mediram esforços e que contribuíram de 
forma direta ou indireta e, em especial, aos colaboradores Adriano Leppa, 
Angela Bianchini, Bruno Bogner, Charles Dietze, Cristian Gonçalves, Da-
niel Frank, Edson da Rosa, Gustavo Fell, Jaqueline Klein, João Bandeira, 

Jonatan Dornelles, Karli Heller, Matheus Sodré, Nilmar Braga, Pablo Mar-
tin, Renan Weber e Tiali Samuel; a diretoria, Gilmar Wietholter (presidente), 
Andréa Wallauer, André Budcke, Daniel Schaeffer, Igor Weimer, Normélio 
Wommer, Claudir A. Wommer, Valmir Frank, Éderson M. Käfer, Carlos H. 
Dahmer e Raquel Schwingel; aos patrocinadores Certel, Sicredi, Languiru, 
CRS Sports, DMF Esportes, Couros Bom Retiro, Cristal Jóias, Posto Sippel 
e a Administração Municipal de Teutônia.

Categoria 2010 conquista 
duas taças em dois dias

Pelo Regional Sub-9, no dia 7 
de dezembro, a equipe 2010 
comandada pelo treinador 

Cristian Gonçalves, mandou super 
bem contra o Novo Hamburgo. 
No primeiro jogo levou vantagem 
após vencer por 2×1 e, na decisão 
final, jogando em casa, no campo 
do Boa Vista, venceu por 3×1, com 
gols de Vitor, José e Bernardo.

No dia 8, a equipe disputou o 
III Circuito Noligafi de Futebol de 
Iniciação, que equivale ao Campe-
onato Estadual da Categoria, nos 
módulos elite e desenvolvimento, 
séries ouro e prata. O evento teve 
48 jogos durante todo o dia, e fo-
ram premiados mais de 300 atle-
tas. A Juventus ficou em quarto 

lugar no módulo desenvolvimento 
ouro e levantou a taça de campeão 
no módulo Elite Ouro, após ven-
cer o Meninos da Vila de goleada 
pelo placar de 5×1, com gols ano-
tados por Vítor (3), Alencar e Pie-
tro Luan.

A competição reuniu 12 clu-
bes do Estado e 24 equipes, sendo 
eles: Juventude de Caxias; Novo 
Hamburgo; Novo Horizonte de 
Santa Maria; Ipiranga de Sarandi; 
Cruzeiro de Cachoeirinha; Vila 
Nova de Passo Fundo; AABG 
de Bento Gonçalves; Genoma de 
Santa Cruz; Marítimo de Cara-
zinho; Meninos da Vila de Porto 
Alegre; GBM de Ijuí e a Juventus 
de Teutônia.

Momento de integração entre os jovens

Equipe 2010 com o treinador Cristian Golçalves

Jogadores comemoram vitória com a taça

Divulgação
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Paula Patzlaff Schäfer
*Nutricionista - CRN 14.620

Endodontia

Índira Giacomoni 
*Odontóloga - CRO 16.487

Hidratação

O verão chegou, e com ele, as altas temperaturas fazem com 
que o nosso corpo peça socorro, pois é formado por 70% 
puramente de ÁGUA. Nesta estação, a hidratação deve 

ser caprichada pelo fato do suor ficar mais intenso.
A desidratação ocorre quando nosso corpo perde mais água 

do que é ingerido. Nós perdemos água em diversos momentos de 
nosso dia, como através do suor, urina, fezes, respiração, entre 
outros. 

O grande problema da desidratação é que perdemos grandes 
quantidades de sais minerais que são responsáveis pela nutrição 
de nossas células, órgãos vitais e reações bioquímicas que ne-
cessitam de ÁGUA para alguns processos como cicatrização, 
aumento de massa muscular e até mesmo a queima de gordura 
que fica prejudicada.

Podemos observar alguns sinais que o corpo nos dá quando 
está ficando desidratado como, por exemplo, boca seca, prisão 
de ventre, dores de cabeça, tonturas, indisposição, cansaço, pele 
seca e diminuição na produção de urina.

Devemos nos hidratar de uma forma geral, mas beber água 
pura é de extrema importância. O fracionamento deve ser feito 
ao longo do dia, uma dica é beber pequenos copos de 100 ml 
em diversos momentos do dia, assim você atingirá a quantidade 
adequada sem grandes esforços.

A água é fonte de sais minerais, e é a melhor opção de hidra-
tação. Também podemos intercalar com chás gelados e quentes, 
água de côco, além das frutas sempre na forma sólida, mais ricas 
em água, como melancia, melão, morango, kiwi e laranja, para 
evitarmos a sobrecarga de açúcar.

Você já ouviu falar em Endodontia? 
Não? E em tratamento de canal? 
Aposto que sim. Agora você vai 

descobrir que endodontia e tratamento 
de canal são a mesma coisa. E também 
que há muitas outras informações que é 
preciso saber sobre essa especialidade da 
Odontologia.

O tratamento é feito na parte interna 
do dente, ou seja, no canal. Inicialmente 
visa o alívio da dor. Depois é realizado 
o esvaziamento das raízes, trata-se da 
extração da polpa. Esse tecido pode estar 
inflamado, infectado ou até mesmo morto, 
dependendo do estágio que a inflamação 
se encontra. Em seguida é feita uma mo-
delagem para melhor vedamento desses 
canais. O dentista então preenche o canal 
com a obturação. Isso nada mais é do que 
uma “borracha” que irá proteger a parte 
interna de outras infecções e bactérias.

Resumindo: o tratamento de canal 
visa a eliminação da dor, desinfecção, 
limpeza e obturação dos canais.

Em geral, os principais sintomas que 
indicam a necessidade de fazer endodon-
tia são:

– Dor de dente: aquela dor persis-
tente e que é potencializada ao ingerir 
alimentos frios ou quentes;

– Dor na maxila ou na mandíbula: 
essa dor é reflexo da dor do dente infla-
mado e pode causar até dores de cabeça 

e de ouvido;
– Trauma aparente: dentes escureci-

dos podem ser um sinal de infecção;
– Inchaço: é comum aparecer bolhas 

de pus ou de sangue ao redor do dente 
inflamado;

– Dificuldade para mastigar: acon-
tece por conta do inchaço ao redor do 
dente;

– Exposição do nervo: causado por 
alguma fratura no dente.  

Com as evoluções médicas, dificil-
mente você sentirá dores durante o pro-
cedimento. Então fique tranquilo e busque 
por um bom profissional para confiar a 
saúde da sua boca.

Posso remover o dente ao invés de 
fazer o tratamento endodôntico?

Depende da gravidade do caso, mas 
isso quem decide é o dentista. O tratamen-
to de canal é uma forma de preservar o 
dente e também de tirar o foco de infecção 
que existe na boca. Lembre-se: nada é 
capaz de substituir seus dentes naturais, 
o melhor sempre é mantê-los. Reabilitar  
implantes é sempre a última opção.

Dito tudo isso, você deve estar con-
vencido de que com a saúde da sua boca 
não se brinca. Problemas vistos como sim-
ples, como as cáries, podem evoluir para 
algo mais complexo, como o canal. Então, 
deixe de lado esse receio que você tem de 
visitar um dentista e cuide de você!
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Agroecologia:
 Cuidando da criação

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

Augusto Weber 
*Assessor Técnico do Capa Santa Cruz

Hora de relaxar

Fonte: nutricionista Paula Patlzlaff Schäfer

Receita de suco

5..4..3..2..1!! Feliz 2020. E as-
sim fechamos mais um ano... 
adeus 2019. Cada ano tem uma 

série de histórias a serem contadas. 
Umas tristes, outras alegres. Faz 
parte. Alguns anos são simplesmente 
fantásticos, outros, passam desperce-
bidos, e outros ainda, nem deveriam 
ter acontecido. Mas eles acontecem, 
na verdade, as coisas acontecem, 
simplesmente, porque estamos vi-
vos. Por mais que queiramos pensar 
que o tempo passa em paralelo a 
nossas vidas, ou seja, o tempo é uma 
coisa e minha vida é outra, isso não é 
bem assim. As nossas vidas passam 
pelo tempo, no meio tempo, nossas 
vidas são o tempo. Tudo que fizemos, 
ou que deixamos de fazer reflete em 
nossas vidas. 

Foram mais 365 dias e já não 
somos mais os mesmos. Tomamos 
decisões que fizeram nos tornar 
melhores e mais felizes, ou piores 
e mais tristes. Mas é hora de des-
cansar, pelo menos um pouco, o 
suficiente para recuperar o fôlego, 
olhar novamente para frente e dizer: 
e agora, pra onde vou, como vou, 
com quem vou e onde quero chegar? 
Certamente as perguntas fazem parte 
deste momento de reflexão, e elas 
são fundamentais para que possamos 
avaliar o que passou e como iremos 
passar os próximos dias. Mudar 

de emprego, de cidade, de compa-
nheiro, ter um filho (ou mais um), 
emagrecer (ou engordar), começar a 
fazer exercícios, mudar alimentação, 
voltar a estudar, viajar para um lu-
gar especial... muitas mudanças são 
possíveis. Ficar na mesma também é 
uma opção, que pode ser bem-vinda 
se assim desejarmos. 

Pessoalmente, tive um ano 
muito estranho. Ao tempo que não 
fiz nenhuma projeção profissional, 
muitas coisas aconteceram. Em con-
trapartida, tive várias metas pessoais, 
e muitas foram frustradas. Gosto da 
ideia de ter o controle da minha vida, 
mas sinceramente, não sei se temos 
todo este controle. Na verdade, po-
demos até ter, mas muitas vezes nos 
falta coragem para realmente assu-
mirmos as rédeas da mesma. Odeio 
a corrupção de nosso país, mas não 
consigo me imaginar vivendo em 
outro lugar longe de meus amigos 
e familiares. Sinto a carga de tra-
balho sobre os ombros, mas adoro 
o prazer que o mesmo proporciona 
e o conforto que ele compra. Só sei 
que uma coisa é certa, os dias vão 
passando e a fila vai andando. Temos 
que aproveitar ao máximo, abraçar e 
beijar muito as pessoas que amamos. 
Fazer e propagar o bem, lutar pelo 
justo e ser feliz. Feliz 2020 a todos 
e vida que segue.

Com este lema, aconteceu, durante os dias 15, 16 e 17 de novembro de 
2019, no município de Anchieta – SC, o XI Encontro Ampliado da 
Rede Ecovida de Agroecologia. Cerca de 900 agricultoras e agriculto-

res, coprodutores, entidades de apoio, simpatizantes da causa agroecológica 
participaram do encontro que é realizado a cada dois anos.  O tema central 
do evento foi a discussão de Gênero, Geração e Conhecimento, onde os 
participantes puderam se aprofundar e discutir a temática durante a plenária 
de abertura.

Produção local e ecológica de sementes e mudas: exigências das leis e da 
vida; Agroecologia: sistemas agroflorestais e agrobiodiversidade; Momento 
político atual e a agroecologia: quais são nossos caminhos?; Produção animal: 
leite, aves de corte e ovos e; Juventudes agroecológicas: rebeldia com causa, 
foram os assuntos tratados nos cinco seminários principais do segundo dia 
do encontro.  Nesta tarde os participantes puderam optar por duas das mais 
de 20 oficinas teórico-práticas sobre a temática da agroecologia.

Também durante o Encontro foi realizada a Feira de Saberes e Sabores, 
onde os representantes dos 28 núcleos e dois pré-núcleos puderam expor seus 
produtos para a divulgação e comercialização, tendo como convidados para 
desfrutar da feira os participantes do evento e a  comunidade de Anchieta. O 
público infanto-juvenil também teve seu espaço na Ciranda Infantil (encon-
trinho), coordenado por monitoras e monitores de Anchieta, com abordagem 
especial para as crianças.

A gastronomia do encontro, como refeições e alimentos oferecidos aos 
participantes, bem como os produtos da Feira de Saberes e Sabores, são de 
origem agroecológica da agricultura familiar e certificados como produtos 
orgânicos. Outro destaque foi a continuidade da parceria da Rede Ecovida 
de Agroecologia com o Movimento Slow Food, onde o preparo das refeições 
foi coordenado por uma equipe de seis cozinheiros do movimento, que junto 
com quatro restaurantes de Anchieta prepararam e serviram a alimentação 
aos participantes.

O Encontro Ampliado é a mais alta instância de deliberação da Rede Eco-
vida de Agroecologia, representando mais de 4.500 famílias que se dedicam à 
causa agroecológica na produção, processamento e circulação dos produtos. 
Na plenária final os participantes escolheram/referendaram os Coordenadores 
Gerais da Rede e definiram os rumos e temas prioritários que orientarão a 
Rede nos próximos dois anos.

- 1 folha de couve; 
- 200g de melancia; 
- 50 ml de água de coco; 
- Gengibre a gosto.

Bata todos os ingredientes no liquidificador até o 
suco ficar homogêneo. 

Foto: Reprodução/Internet

Ingredientes Modo de Preparo:
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Etiqueta na 
internet

Ao entrar em um GRUPO, conheça e 
respeite as REGRAS antes de enviar 
MENSAGENS.

Antes de perguntar algo e acabar 
criando uma CONVERSA repetiti-
va, leia o HISTÓRICO da conversa 
do grupo para ver se a informação 
que deseja já não foi dada.

A EDUCAÇÃO e o RESPEITO devem 
estar presentes também na INTER-
NET.

Evite escrever FRASES inteiras com 
LETRAS maiúsculas, pois na inter-
net isso significa estar GRITANDO.

Seja sempre CLARO e objetivo em 
suas mensagens, para facilitar a 
LEITURA dos seus AMIGOS.

Utilize corretamente os PONTOS e 
os ACENTOS.

Para dar DESTAQUE a alguma PA-
LAVRA, use o recurso para subli-
nhar ou utilize ASTERISCOS.

Em grupos, ao responder a alguma 
mensagem específica, deixe clara a 
mensagem e a pessoa para a qual 
está respondendo.

Utilize EMOTICONS com moderação.

Reunião em Poço das Antas discute 
novas normativas para o leite

Com o objetivo de discutir os novos critérios para a produção de 
leite de qualidade – a partir do que determinam as instruções 
normativas Nºs 76 e 77 -, a Emater/RS-Ascar e a Secretaria de 

Agricultura de Poço das Antas realizaram no dia 29/11 uma reunião 
técnica com bovinocultores de leite. A atividade ocorreu na proprie-
dade da família Lermen, da localidade de Paris Baixo e contou com 
palestra e atividades práticas de limpeza e higiene na hora da ordenha, 
com detalhes dos protocolos de lavagem, e que estejam de acordo com 
a regulamentação que está em vigor desde junho de 2019.

Ministrada pelo coordenador do Centro de Formação de Agricul-
tores (Certa), técnico em agropecuária Maicon Berwanger, o evento 
destacou as exigências da normativa em todas as etapas da cadeia 
produtiva – da produção, passando pelo armazenamento e pelo trans-
porte, até chegar à industrialização – definindo limites para os teores 
de gordura, de sólidos totais e de proteínas e de Contagem de Células 
Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT). “Estas últimas 
não podem ultrapassar as 500 mil e as 300 mil unidades, para que não 
seja comprometido o recolhimento de leite”, explica.

Nesse sentido, Berwanger reforçou a importância dos produtores 
adequarem o seu rebanho às normativas, para que não seja necessário 
abandonar a atividade. “E quando falamos em adequação, não quer 
dizer investimento em equipamentos modernos e caros e sim em aper-
feiçoar os processos, manejar melhor a ordenha, ter mais higiene”, 
exemplifica. Para o técnico, a qualidade permitirá o acesso a novos 
mercados - inclusive institucionais -, o aumento das bonificações 
pagas pelas integradoras e o prestígio junto ao consumidor, além de 
garantir um rebanho mais saudável, com menos doenças.

Anfitriã da tarde, a produtora Livani Lermen celebra o fato de 
ter um rebanho saudável, com CBT e CCS dentro das exigências das 
normativas. Com 14 vacas em lactação, que produzem 250 litros de 
leite ao dia, Livani atribui aos cuidados com a higiene - especialmente 
após a construção de uma sala de ordenha -, à adoção de uma alimen-
tação mais adequada e ao melhoramento genético, a consolidação dos 
números. “Além da participação em cursos”, lembra, mencionando 
a capacitação em Qualidade do Leite realizada no Certa e em outras, 
como o Fórum do Leite.

A atividade contou com a participação do veterinário da Ema-
ter/RS-Ascar, Martin Schmachtenberg e dos extensionistas Ricardo 
Cord e Leidimara Cerutti, além do Secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente Laércio Flach. A família Lermen integra o Programa de 
Gestão Sustentável da Agricultura Familiar (PGSAF) – operaciona-
lizado pela Emater/RS-Ascar por meio de convênio com a Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) do 
Governo do Estado.

Reunião orientou bovinocultores de leite

Tiago Bald/divulgação Emater/RS - Ascar
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Confira acima o Número da Sorte 
do Energia Seguro Residencial de 
novembro, formados pelas unidades 

dos cinco prêmios da Loteria Federal, e que 
dá direito a um prêmio de R$ 10 mil da Axa 
Seguros. O certificado pode ser obtido através 
do site www.poolseg.com.br/certificados. 

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Novembro
48.012
35.397
16.226
16.571
56.410
27.610

No sorteio da Campanha Mãos 
Dadas com a Saúde de novem-
bro, morador de Linha Harmo-

nia, em Teutônia, foi o contemplado. 
Irineu Leonhardt foi premiado com 
um vale-presente das Lojas Certel.

A campanha é realizada numa 
parceria entre o Hospital Ouro Branco 
(HOB), de Teutônia, e a Certel. Ar-
recada mensalmente cerca de R$ 14 
mil por meio das doações espontâneas 
de associados da cooperativa, debi-
tadas nas faturas de energia elétrica, 
englobando em torno de 1,5 mil con-
tribuintes da microrregião abrangida 
pelo hospital.

Para saber mais, contate a recep-
ção do HOB pelo fone (51) 3762-1600 
ou diretamente com a Certel.

Teutoniense contemplado no sorteio da 
Campanha Mãos Dadas com a Saúde

Irineu Leonhardt (e) ganhou um vale-presente

Divulgação

Diretora do Senge visita Certel

A diretora de Qualificação do 
Sindicato dos Engenheiros 
(Senge RS), Nanci Benigni 

Giugno, esteve no Vale do Taquari no 
dia 3 de dezembro, cumprindo agenda 
de visitas a dois grandes centros em-
preendedores da região: a Certel, em 
Teutônia, e a Universidade do Vale 
do Taquari - Univates, na cidade de 
Lajeado.

Durante as reuniões, a diretora 
destacou a importância do Sindica-
to como representante da categoria 
para a união dos profissionais e sua 
presença ativa no auxílio aos seus as-
sociados. Nanci também falou sobre 

a disposição do Sindicato em buscar 
parcerias e detectar necessidades de 
capacitação continuada com mais 
assertividade. A visita da diretora foi 
motivada também pela presença de 
muitos alunos dessa localidade nos 
cursos realizados pelo Senge, fato que 
despertou a atenção para a região.

Na visita à Certel, a diretora foi 
recebida pela supervisora de Recursos 
Humanos, Andréia Tischer; coordena-
dor de planejamento técnico, Daniel 
Sechi; analista de operações do sis-
tema, Silvio Fuziger; e pelo analista 
de projetos elétricos e automação de 
usinas, Felipe Drebes.

Coopeasp foi oficialmente fundada

No dia 06 de dezembro, aconte-
ceu a Assembleia de Fundação 
da Coopeasp – Cooperativa 

Escolar dos Aprendizes de São Pedro 
da Serra.
A solenidade foi comandada por uma 
Comissão formada pelos próprios jo-
vens que apresentaram o Estatuto, o 
qual foi aprovado pelos associados.
Além da aprovação do Estatuto foi 
eleita a primeira diretoria da Coope-
asp ficando assim composta:

Diretoria:
Presidente: Davi Vinícius de Oliveira 
Ebeling;
Vice-presidente: João Vitor Ben-
der;
Primeira Secretária: Thalia Rodri-

gues Fernandes;
Segunda Secretária: Vitória Raíssa 
Rhoden;
Primeira Tesoureira: Camila Mar-
ques Vrielink;
Segunda Tesoureira: Luna Cristina 
Dapper;
Diretor de Produção: Edson Rafael 
Gallas;
Diretora de Divulgação e Cultura: 
Luana Kochhan;
Diretora de Consumo: Samara 
Amanda Christ Schmitz;
Conselho Fiscal: Cezar Augusto 
Schlindwein, Lucas Eberhard e Ma-
theus Dhein. 
Conselho Fiscal Suplente: Eduardo 
José Zimmer Henzel, Jihan Wink e 
Marlon Mateus Hartmann.

Diretoria da Senge na Usina Solar da Certel

Jovens celebram a fundação da cooperativa
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Associado!

Para cursos presenciais, a parceria é com a 
Faculdade La Salle de Estrela e, para cursos 
à distância, com a Unopar e Ulbra, ambas de 
Lajeado, e a Faculdade La Salle.

O Clube dos 15, em Lajeado, esteve lotado na noite do dia 17 de dezem-
bro, durante cerimônia de encerramento da 22ª Copa Certel/Sicredi/
Aslivata. Uma energia muito forte contagiou atletas, dirigentes, 

árbitros, lideranças regionais, patrocinadores e imprensa, evidenciando a 
função social exercida pelo campeonato.

Na categoria Titulares, o campeão foi o Boavistense, de Boa Vista do 
Sul, seguido pela Assespe, de Venâncio Aires. Nos Aspirantes, o troféu foi 
levantado pelo Estudiantes, de Lajeado, e o vice-campeão é o também lajea-
dense União Santo André. Nos Veteranos, o título principal coube ao União 
de Palmas, de Encantado, e o segundo lugar à Assespe, de Venâncio Aires. 
Já na Copinha, o Alto Taquari, de São Jacó, Teutônia, sagrou-se campeão, 
enquanto que o Minuano, de Canudos do Vale, ficou como vice.

Em sua saudação, o presidente da Aslivata, Volnei Antônio Kochhann, 
mostrou-se emocionado pelos resultados desta edição. “Nossa equipe con-
seguiu que o campeonato novamente fosse marcado pelo sucesso. Houve 
crescimento do nível disciplinar, com um importante amadurecimento. Isso 
tudo resulta de muito trabalho e dedicação, com cada um fazendo a sua parte. 
Enquanto atuarmos cooperativamente, como pregam nossos patrocinadores, 
vamos crescer sempre”, afirmou.

O diretor executivo da Sicredi Integração RS/MG, Luiz Mario Leite 
Berbigier, cumprimentou os atletas pelo espírito esportivo e, principalmen-
te, às comunidades que, nesses meses, tão bem receberam os visitantes e 

tiveram um comportamento exemplar. “Todos souberam muito bem mostrar 
que o esporte é uma forma de união das pessoas”, observou.

Segundo o presidente do Esporte Clube Boavistense, Marcos Aurélio 
Zuchi, o segredo da conquista é a união, tanto do time quanto da diretoria. 
“Todos devem estar focados no mesmo objetivo. Isso aqui faz quem tem 
amor ao futebol. Com uma festa dessas, independente de título, o que vale 
é a integração. Estamos muito felizes pela vitória, mas principalmente pela 
integração aos demais clubes da região”, enfatizou.

“É uma honra termos um clube participando de um campeonato amador 
de alto nível, em que os atletas demonstram verdadeiro espírito esportivo 
e de civilidade. Abraçamos nossos atletas e a todos que prestigiaram o 
campeonato, e dedicamos um especial agradecimento à Aslivata, Certel e 
Sicredi, por incentivarem algo tão saudável e promissor a todos”, ponderou 
o prefeito de Boa Vista do Sul, Aloísio Rissi.

O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, agradeceu às mais 
de 120 mil pessoas que se envolveram com a Copa. “A Aslivata tem se 
comprometido em fazer com que o campeonato realmente seja um dos 
mais reconhecidos no Estado. Tivemos este ano a participação efetiva de 
todas as comunidades, e esta é a proposta do cooperativismo, melhorar a 
qualidade de vida de toda sociedade”, frisou. Hennemann também adiantou 
que o patrocínio da Certel e da Sicredi estão garantidos para o campeonato 
de 2020.

Boavistense é o grande campeão 
da 22ª Copa Certel/Sicredi/Aslivata

Hennemann enalteceu a importância do campeonato União de Palmas (Encantado), campeão da categoria Veteranos
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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 refe-
rente ao mês do sinis-
tro;
- Cópia da certidão de 
óbito;
- Cópia simples do RG/
CPF do segurado e be-
neficiários – caso o se-
gurado não tenha RG, é 
necessária foto 3x4;
- Cópia simples do com-
provante de endereço 

do segurado e benefi-
ciários;
- Declaração dos herdei-
ros com data de nasci-
mento;
- Cartão bancário do 
beneficiário;
- Cópia simples da Certi-
dão de Casamento atu-
alizada - caso não seja 
enviada a Certidão de 
Casamento Atualizada, 
deverá ser encaminhada 
a Declaração Particular 

de Convivência Marital 
(com duas testemunhas) 
e, em caso de união 
estável, é necessário 
Declaração Pública de 
União Estável.
 
Morte Acidental
Acrescentar:
- Cópia Simples do Bo-
letim de Ocorrência 
Policial;
- Cópia simples do Lau-
do do IML.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENERGIA 
SEGURO 
DE VIDA

* Angelita Lohmann
DEUTSCH

Luiz A. Radaelli - Lajeado
(51) 99702-8250

www.radiobrasiltalian.com.br
TALIAN

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

El durelMan müsste, aber…

Morte natural do associado: R$ 3.500,00
Morte acidental do associado: R$ 7.000,00
Morte natural ou acidental do cônjuge: R$ 3.500,00

Maria Serena 
S c h a f e r,  d o 
Bairro Liber-
dade, Barão, 
faleceu no dia 
22 de outubro, 
aos 81 anos.

Lídia Scherer, 
do Bairro Imi-
grante, Laje-
ado, faleceu 
no dia 20 de 
julho, aos 85 
anos.

Jaci Carniel, 
de Tamanduá, 
M a r q u e s  d e 
Souza, faleceu 
no dia 19 de ou-
tubro, aos 71 
anos.

Lothar Lage-
mann, de Lª 
Herval,  Imi-
grante, faleceu 
no dia 17 de 
novembro, aos 
77 anos.

Ignez Jahn, do 
Bairro Liber-
dade, Barão, 
faleceu no dia 
25 de outubro, 
aos 79 anos.

Aloisio José 
Ludwig,  de 
Poço das An-
tas, faleceu no 
dia 18 de ou-
tubro, aos 92 
anos.

Santina Bagati-
ni, de Lª Caro-
lina, Boa Vista 
do Sul, faleceu 
no dia 27 de ou-
tubro, aos 80 
anos. 

Silvio Schafer, 
do Bairro Tri-
ângulo, Carlos 
Barbosa, fale-
ceu no dia 02 
de outubro, aos 
77 anos. 

Lorinda Ma-
ria Scherer, de 
Marques  de 
Souza, faleceu 
no dia 03 de 
novembro, aos 
87 anos. 

Elsa Kurmann, 
de Carlos Bar-
bosa, faleceu 
no dia 24 de 
outubro, aos 
81 anos. 

P a u l o  R a i -
mundo Zang, 
de Lª Araçá, 
Boqueirão do 
Leão, faleceu 
no dia 06 de 
novembro, aos 
49 anos.
N  o r b e r t o 
Goldmeier, de 
Lª Paissandu, 
Westfália, fa-
leceu no dia 1º 
de outubro, aos 
83  anos.

Dionisio Lumi, 
de Boa Vista 
37, Boa Vista 
do Sul, faleceu 
no dia 07 de ou-
tubro, aos 78 
anos. 

Selvira Michels 
Eggers, de Ca-
nabarro, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 31 de 
outubro, aos 84 
anos. 

E r n a  B e rg -
mann, de Li-
n h a  C l a r a , 
Teutônia, fale-
ceu no dia 14 
de fevereiro, 
aos 85 anos. 

Lia Nied Berg-
mann, de Con-
ventos, Lajea-
do, faleceu no 
dia 19 de se-
tembro, aos 70 
anos. 

Elio Habeck, 
de Lª Rodri-
gues da Rosa, 
Barão, faleceu 
no dia 06 de 
novembro, aos 
62 anos.

Le galine e tute le altre bèstie che vola le ga el durel. 
Dei pi grandi al pi picolin tuti i lo dopera par triturar quel 
che le magna. Se pol dir chel ze na màchina per distrugere 
el magnar e fin le somense pi dure el ze bon de strassinar 
e trasformare in energia per farle vìvere. 

Co se copea gai, galine, oche e faraone se doperea el 
durel par far el brodo e anca la minestra de capeleti. Me 
piasea magnarlo perche altro che dassar el gusto ntel brodo 
nol ne fea fadiga morsegarlo. Mescolá co le sate, el còl, le 
ale e el formai gratá feven de quele bele magnade che ne 
dea le forse che se bisognea par laorar in tee longhe gior-
nade in colònia. Pi de na olta vegnia fora qualche barufa 
perche i altri i lo volea magnarlo e no lè stá sol chen dí 
che la mama lo spartia i due tòchi par contentar a quei che 
lo volea. Ncoi se lo compra in tea quantitá che se vol ntel 
mercá. Per questo e per tante altre còse no vui mia tornar 
in drio nel tempo. Sianca bisogna i soldi par compralo, 
la vita la ze mèio de quela de quel tempo. Gavemo fin el 
frigorifico par urtar rento quel che magnemo, na còsa che 
mai se imaginea gaverlo. Varda de far polito e mangnar 
soltanto quel che bisogna par no vegner el mal de pansa e 
ndar tuto zo par le braghe.

So wie kleine (und auch groβe) Kin-
der, lese ich auch sehr gern Geschichten. 
Überhaupt jetzt zur Weihnachtszeit gibt es 
tolle Beispiele. Ich habe vor kurzem ein 
Gedicht von Klaus-Gunther Häuseler gele-
sen und weil ich es so interessant für dieses 
Jahreszeit fand, möchte ich es mit Ihnen 
teilen. Ich habe es ein bisschen adaptiert. 
Es heiβt “Man müsste” und bringt uns zum 
Überlegen:

Meistens ruhen zur Weihnachten die 
Alltagssorgen.

Man denkt an das vergangene Jahr 
zurück

“Man müsste ein Instrument spielen 
können”

“Man müsste sich öfter bewegen

und so ein paar Kilos abschwitzen”
“Man müsste öfter spenden”
“Man müsste versuchen auf Erden,
für alle Zeit Frieden zu schaffen”
“Man müsste doch glücklicher leben,
könnte überall Freude machen”
  Tja, Leute, man müsste so vieles tun. 

Dann kommt aber das groβe ABER. Man 
müsste, ABER... man tut es halt nicht. Und 
warum? Gute Frage für´s Jahresende. Viel-
leicht sollten wir im nächsten Jahr weniger 
denken und viel mehr tun. Nelson Mandela 
sagte mal, dass alles nur solange unmöglich 
aussieht bis es jemand macht. Dass 2020 
uns ermutigt mehr zu tun als zu beobachten 
und nur wünschen. Frohes Neujahr, liebe 
Leser!

Zenone  Ubinski, 
de Canabarro, 
Teutônia, fale-
ceu no dia 02 de 
novembro, aos 
61 anos. 

O ex-líder de núcleo da Certel, Elmo Dhein, 
de Picada May, Marques de Souza, faleceu no 
dia 11 de julho, aos 69 anos. A Certel transmite 
suas condolências aos familiares e amigos, e 
agradece pelo empenho e abnegação de Elmo 
em favor da causa cooperativa, sempre con-
tribuindo com a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pela cooperativa em seu 
município.

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 3 anos após a data 
do falecimento.
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Nossa Terra, Nossa Gente

Compartilhe conosco os seus momentos de alegria, homenageie seus 
familiares e amigos nesse espaço que o Jornal Certel proporciona para 
os seus associados. Preencha o formulário nas Lojas Certel ou Postos 

de Atendimento, ou acesse www.certel.com.br/comunicacao ANIVERSÁRIO

BATIZADO

CASAMENTO

CONFIRMAÇÃOFORMATURA

BODAS

Sergio Luis Lange, de Bom Retiro 
do Sul, completou seus 36 anos no 

dia 02 de dezembro. É homenageado 
com muito carinho e amor pela es-

posa Fabricia, filha Vitória e demais 
familiares. Te amamos muito. 

Parabéns, Sergio!

Julia Schuster, de Teu-
tônia, completou seus 
dois aninhos no dia 22 de 
dezembro. É homenagea-
da com muito amor pelos 
avós corujas Marco e 
Gorete Klaus. Parabéns, 
Julia!

Olecio João e Ida Selgen, de Lajeado, completaram 
50 anos de casados no dia 11 de outubro. São homena-

geados com muito carinho pelos filhos. 
Parabéns, Olecio João e Ida!

Djonatan de Oliveira Fell, 
de Canabarro, Teutônia, 
completa seus 11 anos no 
dia 22 de janeiro. É home-
nageado com muito amor e 
carinho pelos pais Edinara e 
Adriano, e demais familia-
res. Parabéns, Djonatan!

Frida Ebeling, de Linha Cairú, 
Barão, completou seus 80 anos 

no dia 30 de novembro. É home-
nageada por sua cuidadora Maria 

Becker e família. Parabéns, 
Frida!
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Calendário de Eventos – Janeiro 2020
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus 

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

BARÃO

12  – KerbFest Anual da IECLB;

TEUTÔNIA

11 – Às 13h, Baile do Grupo da Melhor Idade Vida Alegre, na 
Associação Cultural de Linha Germano;
17 a 24 – Copa Teutônia Cooperativa Languiru de Futebol - Planeta 
Bola, nas praças esportivas de Teutônia;
19 – Às 9h30min, Festa anual da Comunidade Cristo, no Centro 
Social de Linha São Jacó;
25 – Às 23h, Baile de Kerb, na Comunidade Redentor do Bairro 
Canabarro;
26 – Início do Campeonato Municipal de Teutônia - Associação 
dos Clubes Amadores de Teutônia, nas praças esportivas do Mu-
nicípio;

26 – Torneio de Verão - Paris Teutônia Futsal;
28 – Às 13h, Baile de Kerb do Grupo da Melhor Idade Amor 
Perfeito, na Comunidade Redentor do Bairro Canabarro;
29 – Posse do Lions Clube de Teutônia e Lions Clube de Edu-
cação.

TRAVESSEIRO

11 e 12 – Encontro de Trilheiros – Moctra;
18 – Baile de Kerb, em Picada Felipe Essig. 

WESTFÁLIA

11 – Às 19h30min, Assembleia Geral da Associação de Abas-
tecimento de Água Westfália, no Flamengo Futebol Clube;
25 – Baile de Kerb da Comunidade Evangélica Silveira Martins, 
no Ginásio Municipal de Lª Paissandu.

Hospital Ouro Branco apresenta 
novo equipamento do laboratório

O Hospital Ouro Branco (Hob), de Teutônia, 
recebeu a visita do senador gaúcho Lasier 
Martins. Ele conheceu as instalações da 

casa de saúde no dia 13 de dezembro, oportunida-
de em que também pode conferir in loco o novo 
analisador automático bioquímico do Laboratório 
Ouro Branco, adquirido com verba de emenda 
parlamentar no valor de R$ 200 mil.

Ele foi recebido pelo presidente da man-
tenedora Associação Beneficente Ouro Branco 
(Abob), Marco Weber; pelo diretor-executivo do 
Hob, André Lagemann; coordenadores setoriais e 
funcionários; parceiros; autoridades políticas de 
Teutônia e municípios vizinhos.

Agilidade e qualidade
O equipamento é o terceiro instalado no Rio 

Grande do Sul e está em operação no Hob há três 
meses. Hoje, cerca de 80% dos exames do Labo-
ratório Ouro Branco são realizados no aparelho, 
com agilidade e suporte em exames de urgência e 
emergência do Pronto Atendimento. “É um apare-
lho fundamental para as atividades diárias no labo-
ratório de análises clínicas do hospital”, explicou 
a bioquímica Lisiane Loose Belinaso.

Lagemann acrescentou que o aparelho tam-
bém qualifica a realização de exames, com diag-
nósticos mais precisos. “O recurso destinado pelo 
senador é de fundamental importância e retorna à 
comunidade que procura os serviços em saúde do 
Hospital Ouro Branco.”

Atenção à saúde
O senador elogiou as instalações e organiza-

ção do Hob, reiterando apoio à saúde. “Cumprimos 
com nossa obrigação, correspondendo àqueles que 
nos elegeram para o Senado Federal. Da verba dis-
ponível, dedico 80% do montante à saúde do Rio 
Grande do Sul, valorizando a assistência hospitalar 
do nosso Estado. Tenho uma enorme admiração 
pelo trabalho dos hospitais e pelo empenho das 
pessoas que lidam com saúde”, defendeu Lasier, 
explicando que a verba parlamentar disponível é 

de R$ 15,4 milhões ao ano.

Representatividade política
Perguntado sobre a mobilização de entidades 

e municípios em busca desses recursos de emendas 
parlamentares, o senador defendeu a união e a orga-
nização. “Há uma carência enorme de recursos mu-
nicipais e não podemos contar com o Estado, que 
está ‘quebrado’. Chegaram ao meu gabinete mais 
de 320 solicitações este ano, mas não conseguimos 
atender a todas, beneficiando aproximadamente 40 
municípios. As comunidades precisam se unir e 
cobrar que seus prefeitos, lideranças e diretores de 
hospitais demandem projetos de suas necessidades, 
por escrito e o mais preciso possível, para os seus 
representantes em Brasília”, orientou.

Novas demandas
Weber falou do esforço para que o Hospital 

Ouro Branco siga com suas portas abertas. “Sem 
recursos, não temos condições de seguir com o 
atendimento à sociedade, muito menos de investir 
em infraestrutura e novos equipamentos. Esse 
apoio é essencial para que possamos atender às 
demandas da comunidade teutoniense e de muni-
cípios vizinhos”, alertou, valorizando o papel da 
imprensa em divulgar esses investimentos e a real 
situação da saúde no Vale do Taquari.

Emocionado, pediu, encarecidamente, o apoio 
de todos. “Valorizamos qualquer centavo em be-
nefício do Hob e mostramos onde são investidos 
esses recursos”, finalizou, entregando documento 
com as principais necessidades do hospital. “Leve 
com carinho as nossas demandas.”

Senador conheceu estrutura do Hob

Leandro Augusto Hamester/divulgação
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