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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Em recentes assembleias da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e De-
senvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs) e da Confederação Nacional 
das Cooperativas de Infraestrutura (Infracoop), fomos indicados e eleitos como 

vice-presidente da Fecoergs e suplente do Conselho Administrativo da Infracoop. O nosso 
vice-presidente, Lauro Baum, também foi eleito suplente do Conselho de Administração da 
Fecoergs, e o diretor operacional de energia, Ernani Aloísio Mallmann, suplente dos Conselhos 
Fiscais das duas entidades.

A Fecoergs, agora presidida pelo colega Iloir de Pauli, da Ceriluz, de Ijuí, e secretariada 
por Querino Volkmer, da Cooperluz, de Santa Rosa, congrega as 23 cooperativas de distribui-
ção e geração de energia elétrica que atuam no Estado, estando presente em 358 municípios 
e 72 sedes municipais, beneficiando mais de um milhão de gaúchos. A Infracoop, presidida 
pelo reeleito Jânio Vital Stefanello, da Coprel de Ibirubá, com o vice-presidente Nilso Pedro 
Pereira, de Santa Catarina, e o secretário Danilo Pasin, de São Paulo, engloba o País e tem 
mais de 50 cooperativas filiadas, com três milhões de brasileiros atendidos.

Ficamos muito felizes com a indicação e, sem dúvida nenhuma, a Certel, como mais antiga 
cooperativa de energia do País, contribuirá para a melhoria do serviço de distribuição de energia 
elétrica das cooperativas, que exercem uma função social significativa para o desenvolvimento 
da sociedade. Da mesma forma que contribuiremos com estas duas entidades, ampliando nossa 
participação agora como membros da diretoria, certamente teremos oportunidade de visualizar 
melhor o que é implementado positivamente pelas demais cooperativas do Estado e do País, 
intermediando conhecimento para a alavancagem e crescimento da nossa Certel.

Muito importante ressaltar que Fecoergs e Infracoop sempre deram enorme contribuição 
para o fortalecimento do sistema cooperativo de energia, seja pela representação na esfera 
política, defendendo os anseios das cooperativas, seja pelo modelo de padronização, muito 
bem implantado no Rio Grande do Sul, e que possibilita um excelente atendimento aos asso-
ciados consumidores.

Certel participa das diretorias 
da Fecoergs e Infracoop

Ao comemorarmos o Dia das Mães, no 

dia 13 de maio, podemos refletir sobre 

a fundamental função exercida pela 

mulher. Além de mães, ainda ocupam outras tare-

fas, seja no lar, nas empresas e também na política. 

Todos somos quem somos graças, principalmente, 

à atenção e dedicação que nos foram dadas na in-

fância por aquela que nos gerou, juntamente com 

os pais que, igualmente, são essenciais.

Mas, de forma muito especial, é devido a elas 

que estamos aí. A começar pelo fato de não haver 

nenhum tipo de cobrança pelos nove meses nos 

quais fomos cuidadosamente carregados em seus 

ventres. Quanto carinho nos foi dirigido enquanto 

estávamos lá dentro, totalmente incomunicáveis e 

despreparados ao mundo externo.

E o que dizer dos primeiros meses de vida, 

quando a maioria dos bebês chora e exige cuidados 

especiais, com trocas de fraldas, amamentação, 

vacinação. Mães que se transformam em fadas para 

evitar o choro do filho, dando-lhe colo, carinho e 

afeto.

O amor materno possui dimensões gigantes-

cas, de modo que, para cada filho, há uma atenção 

especial. Mãe sempre dá um jeitinho para tudo. 

Por mais que surja algum atrito ou discussão, elas 

sempre estão prontas para perdoar ou nos acalmar. 

Existem vários tipos de mães. Umas que cuidam 

demais, outras que são autoritárias e aquelas que 

deixam seus filhos crescerem de uma maneira mais 

liberal.

Mãe é uma palavra pequena, mas com um 

significado gigantesco, pois quer dizer amor, de-

dicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. A 

você, esposa e mãe, avó, amiga e amante, um pe-

queno gesto de gratidão, diante de seus incontáveis 

gestos de amor. Obrigado a você, mãe, que fez os 

momentos difíceis parecerem bons e permitiu que 

crescêssemos livres para voar.

Parabéns a todas 
as mães!



JORNAL CHOQUE
CERTEL  | MAIO 2018

3COOPERAÇÃO 

Foi realizada no dia 5 de abril, em Porto Alegre, 
a Assembleia Geral Ordinária da Federação 
das Cooperativas de Energia, Telefonia e De-
senvolvimento Rural do Rio Grande do Sul 

(Fecoergs), com análise do desempenho da federação e 
das 24 cooperativas de distribuição e geração de energia 
no exercício de 2017, além de eleição da diretoria. A 
assembleia foi conduzida pelo presidente da Fecoergs, 
Jânio Vital Stefanello, junto com o vice-presidente, 
Querino Volkmer e o secretário, Renato Martins.

Foi destacada a ligação de 5.629 novos estabe-
lecimentos rurais, os investimentos em geração e na 
distribuição e, principalmente, as tratativas sobre o 
processo de regularização das cooperativas junto à 
Aneel. O bom relacionamento e o intercâmbio técnico, 
operacional e administrativo das cooperativas também 
mereceu especial referência.

No âmbito da geração de energia, o sistema 
Fecoergs encerrou o ano com 24 pequenas centrais 
hidrelétricas próprias em operação, com uma potência 
instalada de 52,84 megawatts. Além destas, são mais 
sete usinas consorciadas, com potência instalada de 
76,75 MW, totalizando 129,59 MW. Esta potência pode 
atender 30% da demanda do sistema.

Foi enaltecido o processo de padronização das 
operações das cooperativas, que visa a conquista de 
maiores ganhos de produtividade, rentabilidade e, prin-
cipalmente, de segurança nos sistemas de distribuição 
de energia, com a redução de acidentes de trabalho, 
proporcionando redução de custos. Assim, as coope-
rativas podem desenvolver suas atividades com maior 

segurança.
Na eleição da nova diretoria, também foram elei-

tos o novo Conselho de Administração, para o biênio 
2018/2020, e o Conselho Fiscal, para o exercício 2018. 
Para a diretoria, foram eleitos o presidente, Iloir de 
Pauli, da Ceriluz, de Ijuí; vice-presidente, Erineo José 
Hennemann, da Certel, de Teutônia; e o secretário Que-
rino Volkmer, da Cooperluz, de Santa Rosa.

“Todos conhecemos o importante trabalho desem-
penhado pelas cooperativas de energia, e a Fecoergs 
assume papel fundamental, orientando e capacitando 
as equipes que atuam para fornecer energia elétrica de 

qualidade a 288 mil famílias, contemplando mais de 1,3 
milhão de gaúchos”, assinala Hennemann.

O vice-presidente da Certel, Lauro Baum, foi eleito 
suplente do Conselho Administrativo, e o diretor ope-
racional de energia, Ernani Aloísio Mallmann, suplente 
do Conselho Fiscal.

Infracoop 
Na Confederação Nacional das Cooperativas de Infra-
estrutura (Infracoop), Hennemann foi eleito suplente 
do Conselho Administrativo, e Mallmann, suplente do 
Conselho Fiscal.

Assembleia da Fecoergs elege nova diretoria 
e Hennemann assume vice-presidência

Informamos que a revisão tarifária da RGE Sul, que aumentou em 21% o valor da energia da concessionária para os consumidores residenciais e em 25% para 
a indústria, não atinge os associados consumidores da Certel. Segundo o presidente, Erineo José Hennemann, este aumento é relativo à revisão tarifária que a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) procede a cada quatro anos, e tem a finalidade de revisar o equilíbrio econômico-financeiro das empresas forne-

cedoras de energia.
A Certel, segundo Hennemann, tem a data de revisão tarifária em julho. “Esperamos que este aumento seja menor, em função de que a Certel conta com uma 

infraestrutura moderna, o que reduz sensivelmente os custos para operação e manutenção. Nossa energia seguirá com os preços inalterados até julho”, observa.

Aumento da RGE Sul não afeta associados e Certel 
continua com a tarifa mais barata do Estado

Hennemann e demais membros eleitos para a diretoria da Infracoop
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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

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 Câmara de Vereadores, 
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

As associações de água situadas em 
área geográfica rural e destinadas 
ao abastecimento hídrico das pro-

priedades, em geral, não estão inscritas no 
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC/TE 
como produtores. Mesmo que a finalidade 
da utilização da água seja essencialmente 
rural, a ausência do Talão de Produtor im-
pede que essas entidades sejam classificadas 
como consumidores rurais, restando à Certel 
a aplicação da tarifa comercial ao consumo 
de energia elétrica, cuja alíquota do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
- ICMS é de 30%.  

Esta situação já foi revista pela Ins-
trução Normativa RE n° 048/2016, da 
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do 
Sul, que altera as regras vigentes até então. 
Resumidamente, a mesma prevê que as as-
sociações de água formadas por, no mínimo, 
80% de integrantes inscritos no CGC/TE 
como produtores rurais, ou seja, que tenham 
Talão de Produtor ativo junto à Secretaria 
da Fazenda, recebam energia elétrica com 
alíquota de 12% de ICMS.

Importante ressaltar que a mesma Ins-
trução Normativa também estabelece que 
o direito ao benefício fiscal somente seja 
concedido àquelas associações cujos poços 
de captação não estejam localizados em área 
atendida por qualquer rede pública de abas-
tecimento, desde que não haja comerciali-
zação da água. Além disso, as associações 
deverão apresentar os seguintes documentos 
a uma unidade da Receita Estadual:

a) a relação de todos os beneficiários 
que serão atendidos, onde conste quais são 
os estabelecimentos inscritos no CGC/TE 
como produtores;

b) o comprovante de inscrição da as-
sociação no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ;

c) o documento de Outorga de Direito 
de Uso da Água fornecido pela Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

d) a última fatura de energia elétrica 
emitida em nome da associação.

A partir disso, a Receita Estadual rea-
lizará uma análise da documentação e, caso 
seja aprovada, fornecerá uma Declaração de 

Atendimento de Condições, em duas vias. A 
primeira via deverá ser entregue na Certel 
para obtenção do direito de aplicação da alí-
quota de ICMS de 12% sobre o consumo de 
energia elétrica. A segunda via, por sua vez, 
deverá ser arquivada pela associação, pois a 
declaração deverá ser renovada a cada dois 
anos junto à Receita Estadual, com a devida 
atualização da documentação apresentada, 
para a manutenção do benefício. 

 Salienta-se ainda que qualquer alte-
ração das condições iniciais de atendimento 
deverá ser imediatamente comunicada pela 
associação à Receita Estadual e à Certel, 
evitando assim eventuais transtornos e/ou 
penalidades. Maiores esclarecimentos sobre 
o assunto em questão poderão ser obtidos 
nos Postos de Atendimento da Certel ou, 
ainda, na Central de Teleatendimento, 
através dos fones 0800 51 6300 e 0800 520 
6300.

Márcio Daniel Schilling - coordenador de 
relacionamento com o cliente

Benefício tributário para 
as associações de água

O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, recebeu, no dia 1º de março, a visita de integrantes do Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública (Consepro) de Santa Clara do Sul. A presidente, Helena Lúcia Herrmann, esteve acompanhada do te-
soureiro, Zeca Hoffmann, e do fiscal, Rui Tomasi, para manifestar o interesse da entidade em obter recursos através de doações 

via fatura de energia elétrica (conta de luz) da cooperativa, a exemplo do que já ocorre através da Campanha Mãos Dadas com a Saúde, 
que destina doações para seis hospitais da região, e com outras instituições beneficiadas.

Helena salientou a preocupação dos santaclarenses com a segurança pública, observando a necessidade de encontrar meios que 
proporcionem um bom trabalho dos órgãos competentes, como a Brigada Militar. “A ideia é atender melhor nossa população. Através 
do pouco de cada um, todos serão beneficiados”, afirmou a presidente, elogiando a solidariedade da Certel.

Hennemann, que recebeu a comitiva acompanhado pelo supervisor de faturamento da Certel, Luís Adalberto Dahmer, enfatizou 
que a cooperativa sempre está ao lado da comunidade e que as faturas estão disponíveis para intermediar as doações dos associados 
de Santa Clara do Sul.

Consepro de Santa Clara do Sul 
solicita apoio da cooperativa

Lideranças santaclarenses reuniram-se com o presidente da Certel, Erineo José Hennemann



JORNAL CHOQUE
CERTEL  | MAIO 2018

5COOPERAÇÃO

A força do setor primário está bastante incutida na economia da região 
e do Estado, e são diversos os meios que possibilitam esta intera-
ção. Um deles é o sistema agroindustrial, que conquista cada vez 

mais adeptos. Transformar a matéria-prima em produtos que gerem valor 
agregado, rentabilizando as propriedades, é uma das alternativas para quem 
tem a vocação do agronegócio.

 E para conquistar novos mercados, várias são as estratégias. Uma 
delas é ir de encontro às movimentações do setor, em locais que reúnam 
públicos com potencial a futuros clientes. A participação em feiras e ex-
posições é uma delas.

A Cachaçaria Wille, de Boa Vista, Poço das Antas, é um exemplo 
nítido. Recentemente, a agroindústria participou da Expoagro Afubra, em 
Rio Pardo, ampliando a visibilidade da marca e oportunizando a degustação 
e aquisição de suas renomadas cachaças.

Os proprietários, Tiago Guilherme Flach e Vilson Luís Schneider, 
diversificaram contatos e abriram possibilidade para novos nichos de mer-
cado. “Participar em feiras pelo Estado está começando a se tornar uma 
realidade mais frequente. Felizmente, temos um caminho muito vasto a 
percorrer a fim de divulgarmos nosso produto. A aceitação dos visitantes é 
bem positiva, eles provam, esboçam um semblante de satisfação e grande 
parte já leva o produto para casa”, avalia Flach.

O artesanato também é um meio de agregar rentabilidade ao meio ru-
ral. A Associação dos Artesãos de Marques de Souza igualmente se integra 
a eventos estaduais para disponibilizar sua produção. Segundo Marlene 
Mertz e Marla Assunção, que também expuseram na Expoagro Afubra, a 
associação reúne pessoas com propósitos semelhantes, ou seja, através da 
criatividade, aproveitar o artesanato para criar produtos que transformam 
ambientes e auxiliam na qualidade de vida. “É através do artesanato rural 
que conseguimos participar deste pavilhão da Fetag. A participação em 
feiras é uma grande vitrine e agrega bons resultados. Nosso artesanato é 
muito elogiado por sua qualidade e pelo bom acabamento. O artesanato 
também é uma terapia e eleva nossa autoestima”, assinala Marla, desta-
cando que a associação promove periodicamente, em Marques de Souza, 
a Festa das Orquídeas.

O agronegócio e suas diferentes faces

O incentivo para o uso de biodigestores com 
tecnologias apropriadas para cada região do 
Rio Grande do Sul foi tema de audiência 

pública proposta e conduzida pela deputada estadual 
Zilá Breitenbach, no dia 26 de março, na Univates, em 
Lajeado.

Erineo José Hennemann, presidente da Certel, 
falou sobre os projetos da cooperativa voltados a área de 
energias renováveis. Destacou que a cooperativa conta 
com quatro hidrelétricas em operação – Salto Forqueta, 
Boa Vista, Rastro de Auto e Cazuza Ferreira – e, recen-
temente, lançou o Projeto Luz da Natureza, que estimula 
a geração fotovoltaica entre os associados. “Através 
de uma usina solar instalada na sede da cooperativa, 
em Teutônia, disponibilizamos modelos de incentivo 
para que os associados gerem a sua própria energia”, 
salientou. Também complementou que a Certel realiza 
estudos de implantação de outras fontes alternativas, 
como eólica e biomassa.

Certel presente em audiência 
pública sobre uso de biodigestores

Hennemann destacou investimentos da cooperativa em fontes alternativas de geração, como a solar

Vilson Schneider e Tiago Flach, da Cachaçaria Wille de Poço das Antas

Marlene Mertz (d) e Marla Assunção (c), artesãs de Marques de Souza

Foto: Divulgação

Eles têm a nossa energia
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Melhorar a iluminação, preservar o meio ambiente, reduzir custos, cons-
cientizar as novas gerações e prepará-las a tornarem-se mais sustentáveis 
e econômicas. Estes são alguns dos objetivos do Programa de Eficiência 

Energética desenvolvido pela Certel. Mais de 120 instituições, entre escolas, hospitais 
e lares geriátricos são beneficiados pela substituição de lâmpadas usadas por novas 
de tecnologia LED e também refrigeradores. A iniciativa atende ao que determina a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a todas empresas distribuidoras.

Travesseiro
Uma delas é a Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Seger, de Tra-

vesseiro, que recebeu 208 novas lâmpadas e três refrigeradores. Para a diretora, 
Sandra Regina Hermann Haas, o programa se traduz em fazer mais com menos. 
“Mais claridade, economia, qualidade de vida, conscientização e, consequentemente, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente. Resultado este que as escolas e 
demais instituições contempladas comemoram e agradecem” avalia.

Sandra endossa que, com a substituição das lâmpadas e refrigeradores, alunos, 
professores e funcionárias perceberam a importância de se investir em um produto 
com maior durabilidade, mais eficiente e de melhor custo benefício. “É importante 
frisar que a Certel teve a iniciativa, mas agora, para que o programa realmente alcan-
ce seu objetivo maior, todos precisam se engajar e colaborar, e são pequenas ações 
do dia a dia que farão a diferença. Como escola, temos o compromisso, juntamente 
com a cooperativa, de levar esta ideia para a casa de nossos alunos e, porque não, 
de toda a comunidade”, afirma. 

A diretora observa o quão delicado é conscientizar os alunos atualmente, e 
enaltece que são pequenas ações que fazem toda a diferença. “Através de atitudes 
e exemplos, o aluno pode compreender muita coisa. Logo, só podemos agradecer 
por esta iniciativa da Certel. Não é de um momento para o outro que o estudante 
compreende algo, mas sim ao enxergar que uma situação evolui ou melhora, como é 
o caso dos ambientes da escola que estão mais iluminados. Isto, com certeza, será au-
tomaticamente levado para a casa deles e multiplicado na comunidade”, acentua.

Marques de Souza
Outra beneficiada é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, 

de Marques de Souza, onde foram substituídos 190 lâmpadas e dois refrigeradores. 

Na visão da diretora, Eveline Venter, a proposta é positiva por mostrar aos jovens 
que há alternativas de reduzir o consumo de energia e também por gerar uma cons-
ciência de economia e respeito aos ecossistemas.

“Para podermos ensinar algo, os alunos devem viver aquilo, o que está acon-
tecendo de uma maneira muito boa. Eles já constataram que as salas de aula estão 
mais claras e, no momento em que fizermos um comparativo das faturas de energia, 
poderão assimilar a redução de custos que também é estimulada pela própria Certel”, 
avalia.

Eveline destaca a atenção da cooperativa e cumprimenta os profissionais 
envolvidos no programa. “O atendimento da Certel é exemplar, pois todas nossas 
dúvidas foram prontamente esclarecidas e o profissionalismo dos responsáveis pela 
troca superou as expectativas.”

Na Carlos Gomes, os alunos do primeiro ao quarto ano já contam com a disci-
plina de Educação Ambiental, com foco para o consumo sustentável. Na disciplina 
de Ciências, o nono ano desenvolve trabalhos de física e química, onde um dos 
projetos se relaciona com a questão energética.

Poço das Antas
Em Poço das Antas, o Centro Municipal de Educação Infantil Poçoantense 

também foi favorecido pala substituição de 268 lâmpadas e dois refrigeradores. “Esta 
doação da Certel leva uma importante conscientização a toda comunidade escolar, 
que engloba professores, funcionários, alunos e familiares. É uma ideia muito boa, 
inovadora, e nos incentiva a repensarmos nossas atitudes”, assinala a diretora, Sirlei 
Isabel Korte Krindges. “É fundamental, pois lidamos com recursos naturais que 
precisam ser preservados”, completa.

Para Sirlei, o programa ratifica a importância da Certel para a região. “Além de 
recebermos uma energia de qualidade, contamos com uma iniciativa desta enverga-
dura, que nos educa para um consumo mais racional e que, certamente, é fundamental 
para a formação dos nossos jovens”, frisa.

Segundo a diretora, desta forma, a cooperativa auxilia significativamente para 
preparar uma geração mais consciente. “Como nossos alunos são pequenos, digo a 
eles que as pequenas atitudes fazem a diferença na vida e também no meio ambiente. 
É desligar a luz ao sair de um ambiente e sempre pensar que, quanto mais se cuidar 
do lugar em que vivemos, melhor é para todo o mundo”, analisa.

Certel continua substituição de 
lâmpadas e refrigeradores em escolas

Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Seger, de Travesseiro Centro Municipal de Educação Infantil Poçoantense 

Sandra (d) com 
a cozinheira 

Deise junto a 
uma das novas 

geladeiras

Henrique 
Fensterseifer, 

da Certel, com 
a diretora Sirlei 
(c) e a coorde-

nadora peda-
gógica, Débora 

Luciane Wolf 
Diel



Aprendizes cooperativos conheceram a 
neutralização dos gases de efeito estufa

A turma de jovens do Programa Aprendiz Cooperativo do Colégio Teutônia assistiu, no dia 4 de abril, à palestra sobre a neutralização de gases de efeito estufa de-
senvolvida pelo Programa Energia Verde em Harmonia Ambiental, da Certel. A analista ambiental, Tatiana da Costa Weber, abordou sobre as diferentes fontes de 
emissão, os principais gases de efeito estufa, o que é o inventário de emissões de gases e como neutralizar as emissões por meio de plantios de árvores e outras 

iniciativas.
Foi uma forma de os aprendizes, muitos dos quais realizarão a parte prática do programa na própria Certel, conhecerem um pouco mais sobre as ações socioam-

bientais da cooperativa.

Aprendizes entenderam como funciona o programa Energia Verde em Harmonia Ambiental, que já envolveu 76 instituições públicas e privadas da região
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Hidrelétricas já geraram mais 
de 17 mil MWh este ano

O Centro de Operação da Geração de Energia da 
Certel informa que, nos meses de janeiro, feve-
reiro e março, as hidrelétricas Salto Forqueta, 

Boa Vista, Rastro de Auto e Cazuza Ferreira geraram um 
total de 17.522,822 MWh que foram injetados nos siste-
mas elétricos de distribuição. Nossas usinas evitaram o 
lançamento de 4.651 toneladas de CO2 na atmosfera.

A hidrelétrica Salto Forqueta, que registrou um 
índice médio de chuvas de 171 mm, superior à média 
esperada, de 145 mm, alcançou 58% da sua capacidade 
de geração, com 4.899,505 MWh gerados. A hidrelétrica 
Boa Vista, que registrou índice pluviométrico de 119 
mm, inferior à média esperada, de 133 mm, gerou 36% 
de sua capacidade, ou seja, 374,381 MWh. Importante 
ressaltar que a energia gerada por estas duas hidrelétricas, 
num total de 5.273,886 MWh, foi utilizada pelo sistema 
elétrico da Certel Energia, sendo aproveitada pelos mais 
de 65 mil associados consumidores da cooperativa.

A hidrelétrica Rastro de Auto, que apresentou um 
índice médio de chuvas de 162 mm, superior à média 
esperada, de 156 mm, produziu 58% de sua capacidade, 
com 5.620,581 MWh gerados. Já a hidrelétrica Cazuza 
Ferreira, que apresentou um índice pluviométrico de 
29mm, abaixo da média esperada, de 179mm, alcançou 
49% de sua capacidade, com 6.628,355MWh gerados. 
Estas duas usinas – Rastro de Auto e Cazuza Ferreira, 
que somaram uma geração de 12.248,936 MWh, tiveram 
a sua energia comercializada no Mercado Livre. Barragem da Hidrelétrica Salto Forqueta, entre  Putinga e São José do Herval

0800 51 6300
0800 520 6300

www.certel.com.br
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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

A beleza da sua pele através das plantas medicinais

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

Mantenha organizado e limpo o 
ambiente em que você vive;

Priorize o contato com a natureza;

Em pequenas quantidades,o 
chocolate pode ser benéfico à saúde.

Fofoca digital!

Mousse de maracujá
Ingredientes:

1 lata de creme de leite.
1 lata de leite condensado.
1 lata de suco natural de maracujá. 
Obs: Se não tiver suco natural pode 
ser um pacote de suco (sem açú-
car).

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidi-
ficador até ficar homogênio.
Sirva em tacinha ou em uma travessa.
Decore com sementes de maracujá.
Deixe na geladeira por 4 horas.

Q ue momento louco estamos vivendo. A tecnologia chegou de vez, 
sendo a responsável pela grande revolução dos tempos modernos, 
permitindo melhoras na qualidade de vida das pessoas por meio de 

melhores equipamentos de televisão, carros ricos em recursos, aplicativos 
que tornam nosso dia a dia mais funcional, inúmeros benefícios profissio-
nais, enfim, um novo jeito de se viver. Mas quem diria que a mesma tec-
nologia que facilita, pudesse causar tantos danos sociais, sim, sociais, ou 
seja, influenciando nas relações pessoais, do jeito mais íntimo de se viver.

 Para os menos envolvidos em redes sociais como o Facebook, Ins-
tagram, Whatsapp e outras plataformas, importante entender que existe uma 
rede “oculta” de pessoas que se comunicam de forma intensa. Comunicação 
essa que não passa por um contato pessoal, mas faz uso de textos, áudios e ví-
deos de forma pontual e dinâmica. Aquilo que chama a atenção, rapidamente 
é transmitido entre as pessoas dos grupos ou redes abertas. Enquanto que por 
um lado fica muito fácil marcar um churrasco entre amigos, ou avisar uma 
turma do cancelamento de uma atividade, por outro lado temos alguns riscos.

Pessoas de mau caráter sempre existiram, porém, agora o poder delas é 
muito maior. Organizar uma notícia falsa (Fake News) e divulgar a mesma é 
tarefa fácil para qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento tecnológico. 
Muitos objetivos estão por trás desta atitude, como uma simples brincadeira, ou 
mesmo por vingança, por interesses comerciais ou políticos. Recentemente tive-
mos vários exemplos em nossa sociedade, sendo um deles exibido pelo programa 
Fantástico, mostrando como esta estratégia pode e foi utilizada em campanhas 
políticas. Outro caso que repercutiu enormemente em nossa região foi o do ví-
deo de um radialista que estaria tendo relações sexuais na beira de uma estrada.

É o mundo da “Fofoca digital”. Mas enfim, como saber o que é e o que não 
é verdade? Como filtrar um mundo tão grande de informações? Tarefa difícil, mas 
extremamente necessária. Primeiramente, acredito que um importante ponto a se 
considerar é que a ética deve ser a balizadora de tudo. Assim, a primeira questão 
é saber, independente de ser ou não falsa uma notícia, até que ponto é correto 
você propagar sua divulgação? Certifique-se por meio de uma pesquisa mais apro-
fundada de que os fatos são verídicos. Leia as matérias com profundidade e não 
apenas pelo seu título. E, por último, antes de opinar sobre algo, pense qual a sua 
contribuição ao fazer isto. Fico triste em saber o quanto podemos e estamos sendo 
manipulados por tantas informações falsas, saber que muitas vidas são prejudicadas 
e destruídas por algo que veio para contribuir de alguma forma em nossas vidas. 

A mãe natureza proporciona ao ser humano uma infinidade de plantas com 
valores medicinais. A flora brasileira constitui fonte inesgotável de saúde e 
nossos ancestrais sempre souberam aproveitar essa riqueza desde o início 

dos tempos. No começo existia apenas o conhecimento popular, hoje muitas pesqui-
sas científicas comprovam as propriedades medicinais de diversas plantas. É bom 
destacar que não se deve fazer o uso indiscriminado de qualquer planta e nem usar 
plantas que não se conhece bem.

As ervas medicinais atualmente têm sido usadas para fins fitoterápicos, aro-
máticos, condimentares e até mesmo em cosméticos, em função dos grandes efeitos 
benéficos à saúde. A indústria de cosméticos passou por grandes avanços neste úl-
timo século, se aproveitando das propriedades medicinais de algumas plantas para 
produzirem seus produtos. Com isso perdemos os truques e segredos caseiros de 
beleza que tínhamos ao nosso alcance.

Algumas plantas medicinais e seus benefícios para a pele em forma de chás, 
compressas ou cremes:

• Alecrim (Rosmarinus officinalis): analgésica, refrescante, anti-inflamatória, 
Antisséptica(limpa,desinfeta), estimulador da circulação periférica (extremidades, 
mãos, pernas e pés), antiacne, tônica, excelente para pele oleosa.

• Aloe e Vera/Babosa (Aloe barbandensis): antienvelhecimento, cicatrizante, 
amaciante, hidratante, nutritivo, revitalizante, ideal para pele seca, sensível e dani-
ficada.

• Camomila (Matricaria chamomilia L.): auxília no processo de cicatriza-
ção, analgésica, refrescante, antialérgica, clarificante, anti-inflamatória, antiacne, 
calmante, tônico, ideal para peles sensíveis e danificadas.

• Canela (Cinnamomum cassia nees):  auxília na cicatrização, analgésica, 
refrescante, antisséptica (limpa, desinfeta), afrodisíaca, para pele normal.

• Cravo da Índia (Dian thus caryophylus): analgésico, refrescante, antis-
sépticao (limpa,desinfeta), amaciante da pele, hidratante, para peles sensíveis e 
danificadas.

• Erva cidreira/Capim limão (Cymbopogom citratus): estimuladora da circu-
lação periférica, antisséptica, antiacne, ideal para pele oleosa.

• Erva doce (Pimpinela anisum): analgésica, refrescante, antisséptica, ama-
ciante, hidratante, relaxante para peles oleosas, sensíveis e danificadas;

• Confrei: a mais importante planta para a pele contém aloantaina que esti-
mula a produção de células da pele, possui propriedades amaciantes e curativas. O 
confrei tem a capacidade de fazer um lifting natural.   
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Passatempo
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O sorriso enigmático de “Mona Lisa”
“Mona Lisa”, ou “GIOCONDA”, é uma 
das obras de ARTE mais famosas do 
mundo. Criada entre os anos de 1503 
e 1506 pelo renascentista italiano 
LEONARDO da Vinci, a PINTURA em 
óleo sobre MADEIRA de álamo carrega 
a técnica do SFUMATO, um processo 
que consiste em criar suaves gradientes 
entre as TONALIDADES para gerar luz 
e SOMBRA na pintura. “Mona Lisa” é 
tão fascinante quanto MISTERIOSA. 
A pintura retrata HARMONIA entre 
a humanidade e a NATUREZA de sua 
PAISAGEM ao fundo, mostrando a 
busca pela PERFEIÇÃO e o EQUILÍBRIO, 
e se destaca também pelos recursos 
utilizados. Mas o que mais chama a 
atenção é seu SORRISO enigmático e 
a EXPRESSÃO serena. Há quem diga 
que a imagem é de uma mulher que 
realmente existiu, mas alguns histo-
riadores defendem que se trata de 
um AUTORRETRATO de Da Vinci. O 
artista levou “Mona Lisa” da Itália para 
a FRANÇA quando foi trabalhar na 
corte do rei Francisco e a obra chegou 
a fazer parte do acervo de NAPOLEÃO. 
Em 1911, o quadro foi ROUBADO 
e apareceu na Itália, mas hoje se 
encontra exposto na capital francesa, 
no Museu do LOUVRE. Polêmicas à 
parte, “Mona Lisa” carrega o título 
de objeto mais VALIOSO, segundo o 
“Guinness Book”, e está avaliada em 
mais de 1 bilhão de dólares.
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Eleita por aclamação, foi empossada, no dia 6 de abril, a 
nova diretoria da Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande 

do Sul. A gestão 2018/2021 é composta por 12 dirigentes hos-
pitalares, das seis regiões sindicais (Vale do Taquari, Vale dos 
Sinos, Vale do Rio Pardo, Serra, Noroeste e Sindiberf – capital, 
metropolitana e demais regiões).

Os representantes são: presidente: André Lagemann 
(Hospital Ouro Branco de Teutônia); vice-presidente: Luciney 
Bohrer (Hospital da Cidade de Passo Fundo); secretária geral: 
Elita Herrmann (Hospital Sapiranga, de Sapiranga); secretário 
substituto: Antônio Omar Garcia Machado (Hospital Nossa 
Senhora Aparecida de Camaquã); tesoureiro geral: José Clóvis 
Soares (Hospital Divina Providência de Porto Alegre); tesoureira 
substituta: Vanderli de Barros (Hospital Vida e Saúde de Santa 
Rosa). 

Conselheiros fiscais efetivos: Luciano Morschel (Hospital 
de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul); Celso Teixeira 
(Hospital Santa Bárbara de Encruzilhada do Sul); Cristiano Dickel 
(Hospital Bruno Born de Lajeado).

Conselheiros Fiscais Suplentes: Rogério Franklin (Hospital 
São Peregrino Lazziozi de Veranópolis); Amauri Lampert (Hospi-
tal São Francisco de Augusto Pestana); Jonas Kunrath (Hospital 
São Sebastião Mártir de Venâncio Aires).

Para o presidente André Lagemann, que já estava à frente 
da Instituição na gestão anterior, o período será de renovação, de 
agregar a categoria cada vez mais na defesa de seus interesses e 
necessidades e de investimento em qualificação. Ainda em 2018, 
no período de 12 a 14 de setembro, em Bento Gonçalves, a nova 
diretoria estará coordenando o Consaúde 2018, o maior evento 
hospitalar da região sul do País, ocasião em que irão apresentar 
aos candidatos ao Governo do Estado o panorama da rede de 270 
hospitais filantrópicos gaúchos e seus principais anseios.

Federação das Santas 
Casas do Rio Grande do 
Sul tem nova diretoria

Lagemann: “período será de renovação, de agregar a categoria 
cada vez mais na defesa de seus interesses e necessidades e de 

investimento em qualificação”

Divulgação
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Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Seguro 
Residencial de março, 

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

Março
49.946
19.609
35.291
30.940
26.697
69.107

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

A mobilização da sociedade por melhores condi-
ções ambientais cresce expressivamente. Cada 
vez mais, é possível encontrar exemplos de 

atitudes que reduzem impactos aos ecossistemas e con-
tribuem para a melhoria da qualidade de vida no Planeta. 
Alguns desses exemplos estão bem próximos, e envol-
vem posturas de instituições cidadãs e ecologicamente 
responsáveis, como Cooperativa Languiru e Sicredi 
Ouro Branco, sediadas em Teutônia. Detentoras do Selo 
Carbono Neutro, ambas estão comprometidas com a neu-
tralização dos gases de efeito estufa, um dos principais 
causadores do aquecimento global, através do Programa 
Energia Verde em Harmonia Ambiental, desenvolvido 
pela Certel, com consultoria da Max Ambiental.

Languiru
Neste ano, a Cooperativa Languiru plantará 1.966 

árvores para neutralizar 392,94 toneladas de gás carbô-
nico equivalente (tCO2e) das atividades da sua indústria 
de laticínios. Nos 11 anos em que participa do programa, 
foram plantadas 26.375 árvores e neutralizadas 5.166,66 
tCO2e.

“É uma ação de forte abrangência social e que vem 
diretamente em benefício de toda comunidade regional, 
estadual e internacional”, afirmou o presidente, Dirceu 
Bayer, durante reunião que marcou renovação da parce-
ria com a Certel. Ele sustenta que a grande preocupação 
é relacionada à alteração climática e aos efeitos disso que 
já podem ser sentidos. “A Certel está fazendo a sua parte 
com muita responsabilidade”, complementa.

Além de incentivar a melhoria do meio ambiente, a 
certificação proporciona também um retorno econômico 
através do fortalecimento da imagem da marca na área 
de laticínios, com o Selo Carbono Neutro impresso nas 
embalagens. “Nos preocupamos também com o efeito 

desta prática nas propriedades dos nossos produtores. 
Para tanto, cogitamos a possibilidade de estender o 
programa a eles também”, acentua.

Bayer enaltece que toda sociedade depende do fator 
clima, que é afetado pela falta de práticas conservacio-
nistas, de planejamento e, acima de tudo, pela falta de 
reflorestamento. “Quando o problema está aí, muitas 
vezes é tarde. Então, temos de prevenir para garantir 
às futuras gerações um nível de vida melhor do que o 
atual. Os problemas só não são maiores porque temos 
entidades como a Certel difundindo esse trabalho. E 
a Languiru está se empenhando para que realmente 
tenhamos a consciência tranquila de fazermos a nossa 
parte”, complementa.

Sicredi
O Sicredi Ouro Branco também renovou seu con-

trato com o programa e, desta vez, plantará 909 árvores 
para neutralizar 181,02 tCO2e de suas atividades. Com 
uma década de participação, já foram neutralizados 
1.047,09 tCO2e, através de 5.248 árvores plantadas.

Segundo o diretor executivo, Neori Ernani Abel, 
o programa é avaliado como muito positivo. “Através 
dele, podemos fazer a nossa parte no que diz respeito 
à preservação do meio ambiente. Pode até parecer algo 
pequeno e simples, mas, uma vez que mais empresas e 
pessoas tenham essa conscientização, certamente con-
seguiremos mudar um pouco o nosso futuro. Entretanto, 
se nada for feito, a natureza, que é tão generosa com o 
ser humano, poderá dar a sua resposta. E já vemos isso 
ocorrer bem perto da gente”, alerta.

Abel observa que, a partir do programa, muitas 
pessoas dentro do Sicredi mudaram hábitos do dia a 
dia, como separar melhor o lixo. “Também começamos 
a economizar papel, sendo que já reduzimos pratica-

mente pela metade o uso de papel A 4, que serve para 
confecção dos nossos contratos e outras funções. É uma 
coisa bastante simples, mas o programa é que gerou essa 
mudança de atitude. A Certel é, para nós, um exemplo 
nessa questão socioambiental, pois vem se dedicando 
com projetos e campanhas junto à comunidade desde 
1985”, salienta.

O diretor convida toda comunidade a olhar para 
o meio ambiente com bastante seriedade, pois ainda há 
espaço para avançar. “Produzimos muito lixo, reciclamos 
pouco, e podemos evoluir especialmente nisso. Produzi-
mos toneladas de dejetos que, eventualmente, poderiam 
ser transformados até mesmo em energia. Devemos 
sempre nos conscientizar de que estamos plainando a 
estrada por onde as futuras gerações vão trafegar. Este 
é o nosso pensamento e a nossa contribuição como 
pessoa, como empresa, para este que é um programa 
muito bom, de primeira linha, desenvolvido por uma 
cooperativa com uma história bastante grande e que se 
moderniza a cada dia.”

Saiba mais
Desde o seu lançamento, em dezembro de 2007, o 

Programa Energia Verde em Harmonia Ambiental já es-
timulou o plantio de 166.319 árvores, que neutralizaram 
33.051,54 tCO2e de 76 instituições. Entidades interessa-
das em se engajar a favor de um mundo melhor para as 
atuais e futuras gerações, podem entrar em contato com 
o Departamento de Meio Ambiente da Certel, pelo fone 
(51) 3762-
5566.

Programa ambiental estimula 
plantio de mais 2,8 mil árvores

Entrega da certificação ao presidente da Languiru, Dirceu Bayer (c), e ao engenheiro ambiental, Tiago Feldkircher (d)
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Iniciado monitoramento da qualidade 
da água na Hidrelétrica Boa Vista

No dia 28 de março, foi realizada a primeira campanha 
referente ao Programa de Monitoramento da Quali-
dade da Água Superficial da Hidrelétrica Boa Vista, 

localizada no Arroio Boa Vista, em Estrela. O programa de 
monitoramento ambiental foi estabelecido pela Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) como uma condi-
cionante da Licença de Operação do empreendimento.

O monitoramento da qualidade da água superficial será 
realizado em 4 pontos: à montante do reservatório, junto ao 
barramento, na alça de vazão reduzida e à jusante da casa 
de força. Os parâmetros monitorados serão pH, coliformes 
termotolerantes, turbidez, DBO5, OD, clorofila A, densidade 
de cianobactérias, fósforo total, sólidos dissolvidos totais, 
nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal total, temperatura, trans-
parência, DQO e condutividade, além do monitoramento de 
macrófitas aquáticas. 

Estão previstas no total quatro campanhas com pe-
riodicidade semestral. A partir dos resultados obtidos, será 
possível verificar a situação da qualidade da água do Arroio 
Boa Vista nas imediações da hidrelétrica, o que contribuirá 
para enriquecimento do banco de dados do Estado referente 
ao monitoramento da qualidade das águas na Bacia Hidrográ-
fica Taquari-Antas, além de sugerir ou promover ações para 
melhoria da qualidade das águas.

Sempre atenta 
aos anseios do 
quadro social, 

a Certel está aberta a 
todos os associados e 
entidades que necessi-
tarem da cooperativa. 
Neste sentido, o pre-
sidente, Erineo José 
Hennemann, recebeu 
recentemente visitas 
com a finalidade de 
ampliar e qualificar o 
atendimento ao quadro 
social.

Es t ive ram na 
sede da cooperativa a 
vereadora de Lajeado, 
Mariela Portz, junta-
mente com o assessor, 
Rodrigo Conte; o pre-
feito de Santa Clara 
do Sul, Paulo César 
Kohlrausch e o coor-
denador de comunica-
ção Rafael Simonis; 
o diretor do Grupo 
Sinos, Sérgio Gus-
mão, juntamente com 
a consultora de ven-
das Janaína Fernanda 
Rodrigues; e o vice-
prefeito de Estrela, 
Valmor José Griebeler, 
acompanhado do se-
cretário municipal da 
agricultura, José Adão 
Braun.

Direção reuniu-se com autoridades da região

Visita do vice-prefeito de Estrela, Valmor Griebeler

Visita da vereadora de Lajeado, Mariela Portz Visita do prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo Kohlrausch

Visita do diretor do Grupo Sinos, Sérgio Gusmão

Monitoramento foi estabelecido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam)
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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.

* Angelita Lohmann
DEUTSCH Luiz A. Radaelli - Lajeado

(51) 99702-8250
www.radiobrasiltalian.com.br

ITALIANO

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

Buon prinsìpio de anoDeutsch kann auch lustig sein

N e l s o n 
Loeblein,da 
M o n t a n h a , 
Lajeado, fale-
ceu no dia 02 
de outubro de 
2017, aos 60 
anos.

Ilvo Ferrari, 
de Conventos, 
Lajeado, fale-
ceu no dia 16 
de novembro 
de 2017, aos 
59 anos.

Guido Neitzke, 
de Travesseiro, 
faleceu no dia 
03 de janeiro, 
aos 72 anos.

Gelson Jair 
Scheuermann, 
de Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 18 de 
março, aos 64 
anos.

Hedi Baum, 
d o  B a i r r o 
Bom Pastor, 
Lajeado, fa-
leceu no dia 
29 de agosto 
de 2017, aos 
83 anos.

Orlando Hil-
gemann, de 
Linha Welp, 
Teutônia, fa-
leceu no dia 
23 de março, 
aos 81 anos.

Silda Grave 
Planthold, de 
Westfália, fa-
leceu no dia 
26 de janeiro, 
ao 83 anos.

Elio Schons, 
de Campestre 
Alto, São Pe-
dro da Serra, 
faleceu no dia 
08 de feve-
reiro, aos 58 
anos.

 Alsidio Fridri-
ch, de Traves-
seiro, faleceu 
no dia 26 de 
fevereiro, aos 
83 anos.

Antelma Gui-
zzo, de Traves-
seiro, faleceu 
no dia 08 de 
março, aos 85 
anos.

Ervino Deu-
ner, de Cam-
pestre Alto, 
Barão, faleceu 
no dia 05 de-
março, aos 91 
anos.

Mario Julio Sa-
chett, de Picada 
Serra, Marques 
de Souza, fale-
ceu no dia 22 
de dezembro 
de 2017, aos 80 
anos.

G e r t a  Wa h l -
brinck, de Wes-
tfália, faleceu no 
dia 14 de janei-
ro, aos 62 anos.

Egidio Roberto 
Lutterbeck, de 
Westfália, fa-
leceu no dia 13 
de fevereiro, 
aos 53 anos.

Guerti Ander-
sen, de Linha 
Atalho, Mar-
ques de Souza, 
faleceu no dia 
10 de feve-
reiro, aos 73 
anos.

Iracy Hofmeis-
ter, de Picada 
Flor, Marques 
de Souza, fale-
ceu no dia 21 
de fevereiro, 
aos 82 anos.

O líder de núcleo da Certel Edwino Cord, de Linha 
Paisandu, Westfália, faleceu no dia 02 de fevereiro, 
aos 83 anos. A Certel transmite suas condolências 
aos familiares e amigos, e agradece pelo empenho 
e abnegação de Edwino em favor da causa coope-
rativista, sempre contribuindo com a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela cooperativa 
em seu município.

Wer es kann, kann es. Aber wer erst in der 
Schule oder noch später Deutsch lernen möchte, 
dem fällt die deutsche Sprache schon etwas 
schwer. In diesem Text wollen wir aber zeigen, 
dass es nicht immer so sein muss. Denn Deutsch 
kann auch lustig sein. 

Zum Beispiel wenn man einen sogenannten 
Zungenbrecher auswendig kann. Zungenbrecher 
sind nämlich bestimmte Wortfolgen, die dann 
schnell ausgesprochen werden. Hier ein paar 
davon: “Kraut bleibt Kraut und Brautkleid bleibt 
Brautkleid” – wie schnell können Sie das ohne 
Fehler lesen? Oder vielleicht: “Fischers Fritz fis-
cht frische Fische, frische Fische fischt Fischers 
Fritz”. Gar nicht so einfach oder? 

Die wiederholte Aussprache und die ähn-
liche Wörter bringen selbst Muttersprachler 
durcheinander. Von meinem Vater habe ich mal 
einen kleinen Zungenbrecher gelernt und es war 
einfach witzig. Man stolpert über die Wörter 
und bricht wirklich die Zunge dabei. Hier noch 

ein Beispiel: “Zwei zischende Schlangen sitzen 
zwischen zwei spitzen Steinen”. So was fordert 
hoch Konzentration, endet aber meistens mit 
lautem Lachen.

Auβer Zungenbrecher gibt es auch tau-
sende Witze und lustige Sprüche auf Deutsch. 
Was ich hier noch auflisten möchte sind einige 
Rätsel, die ich als Kind schon immer zu erraten 
versuchte. Vielleicht können Sie die Antwort:

“Der es macht, der will es nicht,
der es trägt, behält es nicht,
der es kauft, gebraucht es nicht,
der es hat, der weiβ es nicht.”
Was ist es?

(Antwort bitte an angelitalohmann@gmail.
com schicken. Würde mich freuen!)

Co se vede la stela D’Alva ntel firmamento lè segnal che nantro 
dì se avissina. La aurora ariva pian pian, se scominsia a sentir el canto 
dei osèi, le stele se ne va e col spuntar del dì se vede el sole alsarse 
su per i monti, coi so ragi a iluminare e a scaldare la natura. Col se 
alsa su ntel firmamento, le ore le passa, riva el mesdí, dopo la sera 
e co se avissina la note, lé segnal che’l dì el ze drio finirse. El sole 
tramonta e le stele le se fa veder nantra olta ntel cielo.

Così anca lè la nostra vita. Te un tempo semo picolini, a ciuciar 
tel peto dea mama, nte nantro scominsiemo a slongarse e vien la 
gioventù, se scominsia a smororar, se se marida, vien i fioi e co se 
se nicorde i cavèi i scominsia a ciapar el color dela sendre, per dopo 
sbianchirse. Dela medèsima magniera i ani i passa, come passa le 
staion del ano, come passa i dì e come passa la nostra vita. Tanti i va 
al paradiso bonora, altri a metà vita, altri dopo invechiare. Bisogno 
dir che lè fortunato quel che vede i ani passar, perche come el tempo, 
veder cambiar i mesi e i ani ntel calendário lé na fortuna. Veder la 
testa sbianchirse lè segnal che ancora semo quà, vivi, godendo i ani 
che”l Signor Dio el ne dà. Adesso che semo nantra olta a veder la 
cambiansa den ano, me resta sol che dire “buon prinsìpio de ano” e 
che”l ano che scominsia el ve porte salute e pace. Mas te atenti e no 
ste mia desmentegarve de tirar el fià.

A líder de núcleo da Certel Nelcy Sandrin, de Barão 
Velho, Barão, faleceu no dia 10 de fevereiro, aos 
66 anos. A Certel transmite suas condolências aos 
familiares e amigos, e agradece pelo empenho e 
abnegação de Nelcy em favor da causa coopera-
tivista, sempre contribuindo com a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela cooperativa 
em seu município.
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Nossa Terra, Nossa Gente
Misael Brackmann, 
de Linha Frank, 
Westfália, completou 
5 anos no dia 30 de 
abril. É homenagea-
do pelos pais Ilson e 
Simone, mana Mikaela 
e demais familiares. 
Parabéns, Misael!

Luana Feil dos Santos, 
de Linha Geraldo Alto, 

Estrela, completou 13 anos 
no dia 25 de novembro. É 

homenageada pelos pais 
Marcos e Marcia e mana 
Laura. Parabéns, Luana!

Laura Feil dos  Santos, de 
Linha Geraldo Alto, Estrela, 
completou 6 anos no dia 23 
de dezembro. É homenageada 
pelos pais Marcos e Marcia e 
mana Luana. Parabéns, Laura!

Lívia Sachett Na-
vacosquy, do Bairro 

Centro, Lajeado, 
completou 4 anos 

no dia 08 de abril. É 
homenageada pelos 
pais, avós e demais 

familiares. Parabéns, 
Lívia!

Bruno Alex e Ber-
nardo, de Linha 
Geraldo, Estrela, 

completaram respec-
tivamente 6 anos e 

um aninho, no dia 27 
de março. São home-

nageados pelos pais 
Amanda Wessel e 

Leandro Lagemann, 
avós Loni, Valdir, Si-

leni e Darci. Parabéns, 
Bruno e Bernardo!

A princessa Bianca 
Matielo Horst, do 

Bairro Languiru, 
Teutônia, comple-

tou seus 10 anos no 
dia 14 de março. É 

homenageada pelos 
pais, que lhe dese-
jam muita alegria, 
doçura e bondade. 

“Que a felicidade e 
o amor te acompa-
nhem todos os dias 
da tua linda vida.” 
Parabéns, Bianca! 

Paloma Beatriz G. Gross, 
de Marques de Souza, com-
pleta 3 anos no dia 25 de 
maio. É homenageada pelos 
pais Josi e Alexandre, din-
dos, avós e demais familia-
res. Parabéns, Paloma!
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Calendário de Eventos – Maio 2018:
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus eventos 

podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

BARÃO
1º - Tradicional Almoço do Dia do Trabalhador, no Bairro 
Operário;
06 - Festa da Igreja São Francisco Régis, na Linha General 
Neto Baixo;
10 a 13 - 9ª Festa Colonial;
11 - Homenagem às Mães e buffet de cachorro quente da 
EEEF José Emilio Poersch, em Linha Francesa Baixa;.
18 - Início do Campeonato Comunitário, em Linha General 
Neto Alto;
18 - Dia da Família da IEE Assunta Fortini, com progra-
mação à noite;
19 - Dia da Família da IEE Assunta Fortini, com progra-
mação de dia;
19 - Jantar de Casais, do Grupo Força e Luz;
27 - Tradicional Café Colonial do Apostolado da Oração, 
na Comunidade de Barão Velho.

BOQUEIRÃO DO LEÃO
01 - Festa do Clube de Mães, em São Roque;
05 - Baile do Forjopa, em Passo Centro;
05 - Baile da 3ª Idade, em Passo Centro;
06 - Festa da Matriz, no Centro;
13 - Festa de Santa Rita, em Linha Moisés;
19 - Baile Clube de Mães, em Estância Schmidt;
20 - Festa de Nossa Senhora do Caravágio;
20 - Festa da Comunidade, em Alto Irerê;
26 - Encontros da Mulher, no Centro;
27 - Festa de Nossa Senhora do Caravágio, em Pedras 
Brancas.

CANUDOS DO VALE
05 - Jantar-Baile de Kerb da Comunidade e Esporte Clube 
Berlim, em Nova Berlim;
06 - Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, em Pinhei-
rinho;
13 - Festa do Associado, na Comunidade Evangélica de 
Baixo Canudos;  20 - Festa da Comunidade, na 
Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Alta Forqueti-
nha;  
27 - Festa da Nossa Senhora do Caravágio, do Núcleo Mu-
lheres Nossa Senhora  do Caravágio, na Sede.

FORQUETINHA
01 - Baile da 3ª Idade do Grupo Vida Nova, no Salão de 
Exposições do Parque Christoph Bauer;
05 - 9ª Trilha da Lingerie, do Jeep Clube Forquetinha;
06 - Festa de Kerb, na Congregação Luterana Concórdia;
12 - Baile de Kerb “Kerbball”, na Sociedade de Cantores 
Carlos Gomes, no Bairro Vila Storck; 
12 - Almoço das Mães da Oase, na Sede da Comunidade 
Evangélica;
12 - Festa das Mães, na E.M.E.F. João Batista de Mello; 
13 - Festa da Mamãe, “Muttertagsfest”, na Comunidade 
Católica São Cristóvão de Forquetinha, no Salão da 3ª Idade, 
do Parque Christoph Bauer;
19 - Festa das Mães,da E.M.E.I. Brincar Construindo, no 
Salão de Pedras do Parque Christoph Bauer.

MARQUES DE SOUZA
06 - Festa de Kerb Luterano de Linha Atalho, no Salão da 
Sociedade Osvaldo Cruz, em Linha Atalho;
12 - Jantar-Baile, no Esporte Clube Brasil;
19 - Baile de Kerb, no Juventude de Linha Orlando;
20 - Festa da Comunidade Católica, no CTG Caminhos 
da Serra; 
31 - Baile da 3ª Idade Alegria de Viver, na União Cente-
nária.

POÇO DAS ANTAS
05 - Chá da Família, no Ginásio Municipal;
10 - Chá de Dia das Mães da Oase, na Sociedade Espe-
rança;
11 - Baile da 3ª Idade Viva Vida, no Ginásio Municipal;
11,12 e 13 - Transcitrusfest, no Centro;
31 - Missa de Corpus Christi, na Comunidade Cristo Rei.

PROGRESSO
05 - Festa da Padroeira, em Morro Azul;                       
06 - Almoço da Escola C/M, em Alto Honorato;                       
06 - Festa do Frango, em Xaxim; 
06 - 5ª Festa dos Gaiteiros, em Três Lagoas;                                 
12 - Torneio de Bocha - Nelson Brandão;               
12 - Baile do Frango, em Santo Antônio da Divisa;
12 - Baile de Jovens, em Apetiri;
13 - Festa da Escola, em Campo Branco; 
19 - Festa, em Araçá;
19 - Aniverfest - GEG;
20 - Festa da Padroeira, em Progresso;
26 - Festa de Nossa Senhora do Caravágio, em Batovira;               
26- Chá, em Picada Taquari;
26 - Baile e curso de dança, em A. Constantino;
27 - Festa de Nossa Senhora do Caravágio, em Tiririca;  
27 - Festa do Clube de Mães, A. Honorato;             
27 - Festa de Nossa Senhora do Caravágio, em Barro 
Preto.

SALVADOR DO SUL
01 - Baile da 3ª Idade Sempre Amigos, em Campestre 
Baixo;
05 - Baile de Kerb, na Sociedade Concórdia, em Linha 
São João;
05 - 4º Jantar-Baile, às 20h30min – SUS;
05 - Brechó Solidário e Dia da Família na Escola, no Ginásio 
Selma Wallauer;
11 - Baile da Escolha da Garota Estudantil, no Ginásio 
Municipal;
12 e 13 - Congresso do Círculo de Oração, na Igreja As-
sembleia de Deus;
12- Fandango em homenagem às Mães, no CTG Querência 
da Serra;
16- Início do Campeonato de Futsal, no Ginásio Munici-
pal;
19 - Dia da Família, na EMEF Selma Wallauer;
20 - Tradicional Festa da ACC, em Campestre Baixo;
26 - 15º Aniversário da Associação - Encontro dos Cervejei-
ros, na Associação da Comunidade Bairro Estação;
27 - Festa da Associação Comunitária, em Encruzilhada 
do Maratá;
27 - Encontro dos Descendentes Renner e Jubileu da irmã 
Dalia Loff, na Igreja Sagrada Família, em Campestre 
Baixo;
27 - Ordenação Diaconal do seminarista Neilor Schuster, 
na Igreja Matriz, de Salvador do Sul.

SANTA CLARA DO SUL
05 - 8º Festival de Mini-Vôlei; 
05 - Baile do Grupo de SCFV para Idosos, “Querência 
Amada,” da RS 413;
05 - II Jantar-Baile Beneficente da Liga Santaclarense de 
Combate ao Câncer;
12- Jantar-Baile, no Esporte Clube São José, de Nova Santa 
Cruz;
12- Baile de Escolha da Garota Teuto Brasileira, na Socie-
dade Santo Antônio de Sampaio; 
18 - Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de 
Crianças;
20- Almoço Comunitário em homenagem às Mães, no Salão 
Paroquial;
20 - Circuito de Pedais Ekonova Adventure;
21 a 28 - “Semana da Família” do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS); 
26 - Jantar-Baile do Associado do Clube Centro de Reser-
vistas;
26 - Baile do Grupo de Jovens Unidos por um Ideal, na 
Asercha de Chapadão;
27 - Programação alusiva ao Combate Vitorioso (28/05) 
com Domingo na Praça, Caminhada pela Vida e Passeio 
Ciclístico;
27 - Festa do Associado do Salão da Amizade, de Alto 
Arroio Alegre;
29 e 30 - 8º JESCS e Dia do Desafio, em São Pedro da 
Serra;
27 - Almoço-Baile da 3ª Idade do Grupo Kappesberg, no 

Centro Comunitário de São Pedro da Serra;
30 - Dia do Desafio.

SÉRIO
05 - Boate da Rádio;
05 e 06 - DEP Círculo de Orações;
06 - Festa do Associado, na Associação Pró-Desenvolvi-
mento da Comunidade Lavador; 
11 - Chá das Mães, da EMEI Pintando o Sete e EMEF Adélia 
Corbellini, no Salão Paroquial; 
12 - Passeio Ciclístico Mães e Filhos; 
13 - Festa do Dia das Mães, em Santa Madalena;
15 - Chá das Mães, da Escola PAM;
19 - Torneio de futsal do 3ª ano da Escola PAM, no Ginásio 
Municipal; 
20 - Festa do Associado do Esporte Clube 13 de Maio, de 
Colônia, Sério;
27 - Festa Intercomunitária Juventude, de Alto Sapaio.

 TEUTÔNIA
05 - Baile de Corais, no Centro Comunitário de Linha 
Wink, às 19h;
05 - Baile da Melhor Idade do Grupo Flor de Orquídea, na 
Linha Harmonia, às 13h;
05 - Dia das Mães, da Oase de Linha Clara, na Sociedade, 
às 14h;
05 - Baile da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Pavi-
lhão Comunitário Cristo Rei de Languiru, às 20h;
06 - 2º Aniverfest Teutônia de Minivôlei, no Colégio Teu-
tônia, das 9h às 16h;
11 - Galinhada Beneficente da Escola de Educação Infan-
til Pequeno Príncipe, na Comunidade Martin Luther, às 
19h30min;
12 - Baile de Corais de Linha Clara, na Sociedade, às 
19h;
14 - Comemoração do Dia das Mães, no Instituto de Edu-
cação Cenecista General Canabarro, às 19h;
14 a 18: Semana Municipal de Saúde Mental, no Centro de 
Atendimento em Saúde Mental /ESF/UBS;
19 - 7º Trilha Jeep Clube Teutônia;
20 - 145 anos da Comunidade Redentor, no Centro Evangé-
lico da Comunidade Redentor, em Canabarro, às 9h;
20 - 2º Baile da Melhor Idade do Grupo Vida Alegre, na 
Associação Cultural de Linha Germano, às 13h;
22 - Entrega da Premiação Destaques, na Associação Pró-
Desenvolvimento de Languiru, às 20h;
23 a 27 - Festa de Maio, no Centro Administrativo;
Dia 24 - Aniversário do Município;
26 - 3ª Etapa Trilhas da Lagoa da Harmonia, na Lagoa da 
Harmonia.

WESTFÁLIA
Dia da Família, atividade especial para os usuários dos 
serviços do Centro de Referência de Assistência Social - 
CRAS (DMAS+CRAS).
03 - Encontro Anual do Grupo de Idosos  Os Westfalianos, às 
10h, no Esporte Clube Juventude, com culto e Santa Ceia;
05 - Baile de Corais da Associação de Cantores Aliança de 
Linha Frank - 141 anos, às 19h, no Centro Comunitário;
06 - Festa Anual do Coro de Senhoras Unidas Venceremos, 
às 13h30min, na Associação do Clube Esportivo Flumi-
nense;
12 - Assembleia Anual da Oase de Linha Frank, com café 
em homenagem ao Dia das Mães, às 13h30min, no Centro 
Comunitário;
12 - Festa em Homenagem às Mães da Oase de Linha Sch-
midt, às 14 horas, na Casa da Oase e Comunidade;
13 - Café de Dia das Mães do Coro de Senhoras Rosa 
Branca, às 13h30min, no Ginásio Municipal de Linha 
Paissandu;
13 - Chá de Dia das Mães do Coro de Senhoras Unidas 
Venceremos, às 14h, na Associação do Clube Esportivo 
Fluminense;
19 - Encontro de Corais do Coro Misto Recreio, às 
18h30min, com Jantar-Baile, na Associação do Clube Es-
potivo Fluminense.
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