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Editorial
Feliz Ano-Novo!

I

niciamos 2019 com a expectativa de que
tenhamos um mundo melhor. A partir deste
novo ano que se inicia, o desejo é de que

estejam distantes algumas situações, como violência, doença, mau humor, desemprego, egoísmo,
desafeto, corrupção, poluição. Durante a passagem do réveillon, desejamos o melhor aos nossos
semelhantes, sejam familiares, amigos, colegas e
até desconhecidos. Nessa ocasião, os votos são de
saúde, paz, amor, sucesso e perseverança. Abraçamos quem estiver a nossa volta e almejamos que
todos, indistintamente, sejam felizes.
Mas, depois de passado esse período de
otimismo e entusiasmo, em que depositamos a
crença de um mundo melhor, mais justo e iguali-

tário, às vezes, esquecemos de praticar aquilo que
nos propomos nas festas de fim de ano. Ao entrar
com o pé direito no novo ano, precisamos também
evocar uma renovação em nós mesmos. Renovar a

Erineo José Hennemann
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Em 2019, seja a cooperação
que o mundo necessita

M

ais um período se encerra em nossas vidas,
e um novo ciclo abre suas portas. A chegada
de um novo ano sempre nos faz refletir sobre
nossas escolhas. Seja pelo modo como agimos nos 365
dias do ano, seja pela forma como nos comportaremos
naqueles que estão por vir. O importante é que saibamos
como nos tornar melhores, cidadãos éticos e mais fraternos a cada dia. Uma das possibilidades é ampliando
nosso poder de cooperação.
É assim que nós, da Certel, procuramos proceder.
Fazendo o bem, sempre em busca de alternativas para
tornar melhor a qualidade de vida dos nossos associados e seus familiares através de nossas atividades. Se
olharmos para trás, veremos que muito foi feito para
garantir benefícios e melhorias ao quadro social. Já
ao projetarmos o ano de 2019, podemos afirmar que
grandes evoluções nos esperam.
Uma das grandes conquistas foi iniciada ainda
em dezembro passado. Com o lançamento, por parte da
empresa indiana Sterlite Power, das obras da Subestação Lajeado 3, em Costão, Estrela, e que deverão estar
prontas dentro de um ano, teremos um fortalecimento
expressivo na qualidade da energia elétrica para a região. A Certel, única distribuidora a se conectar nesta
subestação, construirá este ano uma linha de transmissão que será fundamental para assegurar aos nossos
associados um fornecimento com qualidade cada vez
mais acentuada.
Continuaremos investindo em tecnologias que
mantenham nossa infraestrutura elétrica fortalecida,
capaz de enfrentar as adversidades que muitas vezes
surgem, como, por exemplo, temporais e vendavais
que costumam causar prejuízos por onde passam. Ainda
mais que este verão é para ser marcado por uma maior
incidência de raios, fruto do fenômeno El Niño. O asso-

ciado da Certel sabe muito bem que estamos focados em
oferecer a melhor energia, robusta, resolutiva, eficiente
e sustentável.
No varejo, as nossas Lojas Certel seguem determinadas em apresentar resultados cada vez mais positivos,
procurando sempre atender da melhor maneira as necessidades e anseios de associados e clientes. Como já vem
acontecendo, o associado perceberá mais vantagens ao
optar por nossas lojas para satisfazer suas necessidades
e realizar sonhos. Paralelamente, as lojas direcionarão
seu foco também para ações sociais, indo de encontro
a questões prioritárias de cada região.
No que se refere à geração de energia, continuaremos muito atentos a novas fontes alternativas de
energia limpa, como hidrelétrica e solar, já praticadas,
e aprimoraremos nossos estudos em relação à geração
eólica e por biomassa. Gerar a própria energia é essencial
para continuarmos disponibilizando a energia elétrica
mais barata do Estado.
Seguiremos muito focados também através da
Certel Artefatos de Cimento, que industrializa postes
de concreto com até 40 metros de altura, capazes de
atender o crescimento dentro da própria área de atuação
da Certel, como outras distribuidoras, entre cooperativas
coirmãs e concessionárias.
E, na área socioambiental, vamos concentrar esforços para uma atuação cada vez mais atenta à realidade
e às necessidades da região. Enfim, queremos que este
2019 seja de muita energia positiva, saúde, paz, amor,
entusiasmo, persistência, resiliência e boas vibrações.
Como cooperativa, queremos e estaremos cada vez
mais conectados a você, procurando oferecer o melhor
atendimento, com eficiência, ética, agilidade, respeito,
cordialidade e afeto, em todas as nossas atividades.
Feliz Ano-Novo!

esperança, a fé, o amor, a confiança, e deixar para
trás as mágoas ou tristezas que tivemos. Devemos
depositar todas as nossas forças no presente e no
futuro, acreditando em nossos sonhos.
Perdoar quem nos feriu, ou pedir perdão para
quem magoamos, também é um gesto de dignidade que pode contribuir para que o nosso círculo
de amizades cresça. Mudar atitudes também é
essencial, pois ninguém é perfeito e, às vezes,
com pequenos reajustes no nosso modo de ser,
conseguimos grandes conquistas.
Na chegada de 2019, esperamos que este ano
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Sterlite Power celebra o começo de
suas operações na região Sul do Brasil

Sterlite Power celebrou, no dia 3 de dezembro, o começo de suas operações
no Rio Grande do Sul. Uma cerimônia oficial foi realizada no Canteiro da
Subestação Lajeado 3, em Costão, Estrela, e marcou o início das obras do
projeto de transmissão de energia Vineyards. Participaram do evento executivos
da companhia, membros da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam),
autoridades políticas da região, como o prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup,
e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Estrela, Paulo
Ricardo Finck, e diretores da Certel.
O projeto Vineyards prevê a construção de 114,4 quilômetros de linhas de
transmissão, a implantação de duas novas subestações e a expansão de quatro
subestações nas regiões de Bagé e Lajeado. Esse é o segundo projeto da Sterlite
Power no Brasil a ter suas obras iniciadas de um total de nove concessões que a
companhia conquistou em leilões públicos organizados pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).
O CEO da Sterlite Power no Brasil, Rui Chammas, declarou estar motivado com
o início das obras do projeto Vineyards. “É uma honra poder trabalhar com nossos
parceiros para o desenvolvimento da região, ampliando a capacidade de transmissão de energia, sempre alinhado ao nosso propósito de capacitar a humanidade e
enfrentando os principais desafios no acesso à energia”, disse.
O evento também foi prestigiado pelo presidente da Certel, Erineo José Hennemann, acompanhado por diretores e gestores. “É uma importante obra não só para os
associados da Certel, mas também para todos os moradores do Vale do Taquari. Vai
melhorar a qualidade e a confiabilidade energética, com sustentabilidade garantida
para os próximos 15 anos”, comemora Hennemann, observando que a Certel será a

Chammas: “É uma honra poder trabalhar para o desenvolvimento da região”
única distribuidora a se conectar nesta subestação.

Visitação

Como o posteamento será fornecido pela Certel Artefatos de Cimento, no dia
4, uma comitiva da Sterlite Power e da Tecnova Engenharia visitaram a indústria
e a sede administrativa da Certel. Estiveram presentes o CEO da Sterlite da Índia,
Vivek Singhal; o gestor de qualidade na Índia, Virendra Jodha; o gestor de qualidade
no Brasil, Thiago Ramos Pereira; a coordenadora do projeto, Alice Thormann, e a
técnica de qualidade, Jaqueline Lima, ambas da Tecnova Engenharia.

Subestação recebe novos equipamentos para ampliar qualidade

A

Parte da equipe responsável pelo fornecimento de energia

Subestação de Teutônia recebeu, no dia 2 dezembro, a instalação de vários equipamentos. Para tal,
foi necessário o desligamento das subestações de
Teutônia e de São Pedro da Serra.
Com esta obra, cada transformador de força de 26,6
MVA tem suas próprias proteções, o que possibilita maior
segurança operacional nas manobras para transferência da
carga de um transformador de força para outro, em caso
de defeitos ou mesmo na manutenção de equipamentos.
“Esta ampliação faz parte do Planejamento Estratégico da cooperativa, para aumentar cada vez mais
a satisfação do associado com a redução do tempo de
interrupção de energia elétrica”, assinala o supervisor de
equipamentos e subestações, Simão Pedro Diehl.

COOPERAÇÃO
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Certel recebe da Apae o Troféu Empresa Solidária

A

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de
Teutônia entregou à Certel, no dia 28 de novembro, o Troféu
Empresa Solidária, um reconhecimento às organizações que
auxiliam na manutenção dessa importante instituição. O presidente
da Certel, Erineo José Hennemann, recebeu a homenagem da vicediretora, Raquel Brackmann, e da aluna, Simone Gomes de Oliveira.
“A Certel é uma grande parceira de muitos anos, principalmente
por disponibilizar a conta de luz para doações em nosso benefício”,
relata a vice-diretora.
A Apae atende aproximadamente 170 pessoas de Teutônia,
Poço das Antas, Westfália, Fazenda Vilanova, Paverama e Taquari
e, a cada ano, registra incremento no número de beneficiados.
“Contribuímos com a reabilitação e socialização, incluindo-as na
sociedade e prezando pelo seu direito de cidadão. Atendemos desde
crianças com poucas semanas de vida até adultos com mais de 50
anos. Quanto antes a família procurar a Apae, melhor será para
resultados futuros. Trabalhamos a prioridade de mostrar o melhor
dessa pessoa, o quanto ela é capaz e faz coisas boas e, às vezes, até
melhores”, observa Raquel.
Além de ser uma escola, a Apae também atende gratuitamente
nas áreas da assistência social e clínica. “Todos atendimentos clínicos são possíveis via SUS, como neurologia, psicologia, terapia

Visita do presidente da Federação das Apaes, Afonso Tochetto

atendimento da

Certel Energia
São Pedro da Serra
São Pedro da Serra

Raquel e Simone entregaram homenagem à cooperativa
ocupacional, equoterapia, entre outros”, complementa.
A prova viva do dedicado profissionalismo e da competência
da Apae de Teutônia é a aluna Simone Gomes de Oliveira, 40 anos,
que há mais de 20 frequenta a entidade. “Me sinto muito bem na
Apae, eles são muito bons lá. Entre as atividades desenvolvidas, a
que mais gosto é a de produzir cartões, sacolas e cestas, que depois
são comercializadas, além das aulas de capoeira, física e música”,
assinala.

Festival Estadual Nossa Arte

Já no dia 11 de dezembro, a direção da cooperativa foi visitada pelo presidente da Federação das Apaes do Rio Grande do
Sul, Afonso Tochetto, que convidou para uma programação a ser
desenvolvida em breve. De 13 a 15 de maio de 2019, Teutônia
será sede de um evento especial, que destacará a arte e a cultura
em sua pureza e essência, através da dança, folclore, artes musicais, artes cênicas, arte literária, artesanato e artes visuais. É o 9º
Festival Estadual Nossa Arte, que será realizado na Associação
Pró-Desenvolvimento do Bairro Languiru.
O evento estadual é uma promoção da Federação Estadual
das Apaes e é classificatório para a etapa nacional do Festival,
que ocorre em novembro de 2019, em Manaus (AM). A previsão
é reunir mais de 700 pessoas nos três dias de evento. Nas sete modalidades, alunos atendidos pelas 205 Apaes do Estado mostrarão
o seu talento.

Agradecimento
Agradecemos pela agilidade, cordialidade e profissionalismo da equipe especializada em podas da Certel, que atendeu nosso pedido
e realizou ajustes em vegetação próxima a minha propriedade, com corte e podas em eucaliptos na faixa de domínio da rede elétrica.
Com certeza, todos os associados são beneficiados por esta melhoria, uma vez que a rede elétrica não será impactada por galhos e
árvores em situações de vento excessivo ou temporal, o que garantirá um fornecimento de energia elétrica ainda mais contínuo.
Valério Wasen – Associado e Líder de Núcleo da Certel de Poço das Antas

F

Hospital de Sério inaugura centro geriátrico

oi inaugurado no dia 30 de novembro o novo Centro Geriátrico
do Hospital de Caridade São José de Sério. O diretor da casa
de saúde, Moisés de Freitas, afirmou que um dos objetivos é
atender a população idosa do município. “Temos um grande número
de idosos que ficaram aqui, após a migração de seus familiares mais
jovens para centros maiores. Esse público precisa de atendimento”,
esclarece Moisés.
Conforme o mais recente censo do IBGE, Sério tem 2.339 habitantes. Deste total, cerca de 500 têm mais de 60 anos. Outro fator
que reforçou a criação do centro foi a necessidade de captar recursos.
“O Hospital sente os efeitos da crise financeira. O Centro Geriátrico
vem para abrir uma nova fonte de receita”, explica Freitas.
Conforme o administrador, num primeiro momento, a capacidade de atendimento será de 10 pessoas. “Mas em breve, vamos
dobrar a capacidade e receber idosos de toda a região”, antecipa.
O Centro Geriátrico contará com serviço especializado de internação, fisioterapia, terapia ocupacional, entre outros. “Queremos ser
referência regional neste tipo de serviço”, projeta Moisés.
Presente à solenidade, o presidente da Certel, Erineo José
Hennemann, acompanhado pelo gerente de relações institucionais,

Postos de

Marco Aurélio Weber, e pelo diretor superintendente, Ilvo Edgar
Poersch, cumprimentou a comunidade por esta conquista que traz
mais qualidade de vida para Sério. Também lembrou da Campanha Mãos Dadas com a Saúde, através da qual é possível efetuar
doações para o hospital de Sério. “É uma iniciativa que beneficia
seis hospitais em nossa área de atuação, e a doação de todos pode
fazer a diferença para manter em funcionamento uma instituição
tão importante quanto um hospital”, observou.
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Certel doou bombons e
brinquedos a crianças de Teutônia

F

oram entregues ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras)
de Teutônia, na manhã do dia 18 de
dezembro, as caixas de bombons angariadas
pela Campanha Natal Solidário, que mobilizou os colaboradores da sede administrativa
da Certel, em Teutônia, e de lojas da região.
O presidente da cooperativa, Erineo José
Hennemann, acompanhado por colaboradores, efetuou a entrega às responsáveis pelo
atendimento da entidade, que beneficia diversas famílias do município. No dia 11, tamCaravana do Brinquedo realizou várias doações
bém foram entregues ao Cras os brinquedos
angariados pela Caravana do Brinquedo, uma
que nos colocamos no lugar do outro. Queremos
realização da RBSTV, juntamente com Certel, contar sempre com o apoio de vocês que, já com
Xalingo Brinquedos, Gota Limpa e Univates, que a vinda dos brinquedos, fizeram muita diferença
contemplou também crianças de outros municí- na vida deles. Víamos, a cada momento que enpios, como Lajeado e Santa Cruz do Sul.
tregávamos esses presentes, a alegria estampada
A assistente social do Cras, Suzana Dickel no rostinho e aquele olhar brilhando ao receber
Kilpp, destacou o significado dessas ações solidá- com afeto um presente e ser lembrado também”,
rias. “Agradecemos muito e estamos lisonjeados complementa.
em receber os bombons e os brinquedos, porque
Segundo a psicóloga do Cras, Adreana
sabemos como isso é importante para cada crian- Weber, estas doações demonstram também um
ça que atendemos aqui, tanto como às famílias, reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela
porque muitas delas estão em situação de vulne- entidade, que lida com muitas situações difíceis.
rabilidade. A gente sabe que, talvez, seja o único “E as famílias beneficiadas igualmente se sentem
presente que vão receber nesse período natali- reconhecidas. Afinal, muitas delas não têm conno”, afirma. Suzana diz ver com bons olhos esta dições financeiras de ter um Natal com presentes.
iniciativa. “Agradecemos de coração esse gesto Tanto os brinquedos, que já foram distribuídos a
tão bonito, porque é principalmente nessa época muitas famílias, quanto os bombons, deixarão a
vida das nossas crianças mais doce nesse
período festivo”, avalia.
Hennemann destacou que a Certel direciona cada vez mais sua atenção para ações
solidárias que beneficiem as comunidades.
“Ajudar o próximo é uma atitude que deveria
ser mais praticada por toda a humanidade.
Nesse sentido, aproveitamos o período do
Natal e nos engajamos para proporcionar
momentos alegres às crianças, que são o futuro da sociedade. Agradecemos de maneira
especial a todas as pessoas e empresas que
deram suas mãos nesse gesto tão bonito e
nobre”, enfatizou.
Doação de bombons da Campanha Natal Solidário

Certel presente no Encontro de Contadores

A

Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica (Abraconee) realizou, entre
24 a 28 de novembro, o 34º Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia Elétrica
(Enconsel), em Atibaia, São Paulo. A Certel esteve representada pelos contadores Elenir Krause
e Nestor Bender. O Enconsel tem por objetivo promover a discussão de temas atuais e de interesse da
classe contábil e visa proporcionar o congraçamento técnico dos contadores que atuam nas empresas
do setor elétrico brasileiro.
A programação, dividida em cinco
expedientes de trabalho, abordou assuntos
de interesse dos profissionais que atuam nas
áreas de contabilidade, finanças, controladoria e tarifas, sem esquecer dos demais
aspectos do intelecto humano.
O evento, um marco da área financeira
de nossas empresas, contou com a participação de mais de 500 profissionais das áreas
contábil, financeira e afins de empresas de
geração, transmissão, distribuição, cooperativas elétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), empresas de auditoria, informática e advocacia, além de universidades e Nestor (d) e Elenir com contadores das cooperativas
coirmãs Certaja, de Taquari, e Coprel, de Ibirubá
agentes reguladores e de fiscalização.
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Associado,
faça você também
a sua parte para
um mundo melhor
Lembramos que você, prezado associado,
pode auxiliar na manutenção de importantes
entidades da sua região. Uma das formas é
através de doações pela conta de energia elétrica
da Certel. Entre as entidades conveniadas estão:
$SDHGH7HXW{QLD
%RPEHLURV9ROXQWiULRVGH7HXW{QLDH
de Salvador do Sul
/LJD)HPLQLQDGH&RPEDWHDR&kQFHU
GH7HXW{QLD
$VVRFLDomR3URWHWRUDGRV$QLPDLVGH7HXW{QLD
 $SDQWH
&RQVHOKR&RPXQLWiULR3Uy6HJXUDQoD3~EOLFD
 &RQVHSUR GH7HXW{QLD
+RVSLWDO2XUR%UDQFRGH7HXW{QLD
+RVSLWDO6mR6DOYDGRUGH6DOYDGRUGR6XO
Hospital
São Salvador, de Salvador do Sul
+RVSLWDO6mR-RVpGH%DUmR
$VVRFLDomR+RVSLWDODUGH0DUTXHVGH6RX]D
+RVSLWDO'RXWRU$QXDU(OLDV$HVVH
GH%RTXHLUmRGR/HmR
+RVSLWDO&RPXQLWiULR6mR-RVpGH6pULR
9RFr SRGH GHVWLQDU PHQVDOPHQWH VXD
contribuição para ajudar essas instituições, que
H[HUFHP XP SDSHO HVVHQFLDO SDUD PHOKRUDU
a qualidade de vida nessas localidades.
Interessados podem entrar em contato direto
com as entidades ou com a Certel, pelo 0800
RX)DoDYRFrWDPEpP
DVXDSDUWHSDUDXPPXQGRPHOKRU
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Sete de Setembro de Capitão leva troféu
principal da Copa Certel Sicredi Aslivata

Hennemann parabenizou pela organização e disciplina do campeonato

D

esportistas da região prestigiaram, no dia 13 de dezembro, a cerimônia
de encerramento da 21ª Copa Certel Sicredi Aslivata de Futebol Amador.
Realizada na sede social do Clube dos Quinze, em Lajeado, a solenidade
foi marcada por grande comemoração e entrega dos troféus aos classificados. Na
categoria Titulares, o campeão foi o Sete de Setembro de Capitão; na Aspirantes, a
Ser São Cristóvão de Lajeado; na Veteranos, o Estudiantes de Lajeado; e na Copinha,
o Minuano de Canudos do Vale.
“Foi como ganhar uma Copa do Mundo. Queríamos muito isso”, afirma o presidente do Sete de Setembro, José Luís Possamai. “Era um sonho que tínhamos e,
agora, todos os moradores de Capitão têm motivo para comemorar. Que possamos

continuar unidos, pois a união faz a força”, vibrou.
Para o prefeito de Capitão, Paulo César Scheidt, é uma alegria conquistar um
título que a comunidade tanto esperava. “Nossa comunidade é guerreira, batalhadora.
Com pequenos gestos, formamos uma grande equipe em que todos ajudaram. Certel,
Sicredi e Aslivata são bons incentivadores do esporte. É um estímulo que traz saúde,
harmonia e integração entre todos os municípios do Vale do Taquari”, enfatizou.
O presidente da Aslivata, Volnei Kochhann, disse que a marca do campeonato
foi a manutenção da ordem e do espírito esportivo. “Esse é o nosso prêmio maior,
pois nunca houve tanta disciplina como agora. A cada ano, as pessoas se tornam mais
profissionais dentro do esporte. A sociedade se integrou muito bem à filosofia cooperativista de nossos parceiros, que induz à união e ao companheirismo”, assinalou.
De acordo com o diretor executivo da Sicredi Integração RS/MG, Luiz Mário
Leite Berbigier, o campeonato atende o compromisso de estar próximo das comunidades. “Nos sentimos lisonjeados em participar, em primeiro lugar por estabelecermos uma intercooperação com a Certel, e também por cumprir a missão de
desenvolver e melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades. É um evento
realizado com muita dedicação, exigência, respeito e responsabilidade. Todos estão
de parabéns”, relatou.
Na visão do presidente da Certel, Erineo José Hennemann, é gratificante
comemorar a organização e a disciplina de um campeonato que tem sido referência na região e no Estado. “Visto essa camiseta com muito orgulho, pois estamos
patrocinando um evento de credibilidade. Ficamos muito felizes pelo resultado
positivo, com incentivo à saúde, à integração e ao envolvimento das comunidades”,
comemorou.

Presidente da Santa Clara é homenageado por dedicação ao Cooperativismo

A

dedicação ao Cooperativismo do presidente da
Santa Clara, o nosso associado Rogerio Bruno
Sauthier, foi reconhecida através do Troféu Padre
Theodor Amstad 2018, entregue no dia 9 de novembro,
no Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves. A honraria
é concedida pelo Organização das Cooperativas do Rio
Grande do Sul (Ocergs).
A entrega ocorreu durante o XVIII Seminário Gaúcho do Cooperativismo - Inovação e Sustentabilidade.
A distinção leva o nome do padre responsável pela
fundação da primeira cooperativa de Crédito no Brasil,
a Sicredi Pioneira RS de Nova Petrópolis.
Durante a solenidade, Sauthier agradeceu a homenagem e lembrou o trabalho desenvolvido junto à
Cooperativa Santa Clara, da qual é presidente desde
1994, sendo reconduzido ao cargo por nove eleições
consecutivas. Além de membros de cooperativas de
todo o estado, colegas do Conselho de Administração da
Santa Clara, diretoria e gerentes da cooperativa também
prestigiaram a cerimônia.

Histórico

Rogerio Bruno Sauthier, aos 83 anos, tem uma
longa história na Santa Clara. Filho do agricultor Clemente Raimundo Sauthier, associado das cooperativas
União Colonial e Agrícola Carlos Barbosa, que juntas
deram origem à Santa Clara, desde jovem atuou com
o leite na propriedade da família e foi incentivado a
também associar-se e participar da construção e evolução dessas cooperativas. Desde a fusão das duas, em
1975, por diversos períodos, fez parte do Conselho de
Administração, onde atuou como conselheiro, de 1975
a 1984 e de 1988 a 1991, conselheiro fiscal, de 1992 a
1994, e presidente, desde 1994, cargo que ocupa pelo
9º mandato consecutivo.
No canal www.youtube.com/coopsantaclara é
possível conferir o vídeo da websérie Bem mais que

Leite, onde o presidente conta sua história.

A força do cooperativismo

Residente na localidade de Santa Luíza, em Carlos
Barbosa, Sauthier é associado da Certel e vê na força
do cooperativismo a grande energia necessária para
transformar o mundo num lugar melhor. Avalia como
fundamental um trabalho sério, dedicado, com foco
total no associado, e elenca condições necessárias para
que haja lisura e transparência. “Sempre vejo que, se
não fizermos o dever de casa, ninguém o fará por nós,
e alguma coisa acontecerá. Quando perdemos, nunca
é pelo adversário, mas pela gente mesmo, e isso vale
tanto para o aspecto profissional como para o pessoal”,
assinala.
Sauthier enaltece que, se o cooperativismo for
autêntico, é formidável e fantástico. “Só que é uma
arma muito potente que tanto constrói como destrói, se
mal usado. É como comparar uma ferramenta simples,
que não rende tanto serviço, com uma boa. Mas, se não
for bem usada, pode resultar num desastre. Vejo que,
sempre que uma cooperativa consegue sobreviver e
passar os anos, é porque alguém ali leva um pouco no
peito e não mede esforços para fazer a coisa continuar.
Se não tem alguém que põe o coração e a alma, chega
momentos em que não se segura”, observa.
Conforme o associado, toda época tem aqueles que
lideram. Como numa comunidade que, se não houver
o último para limpar o salão, as coisas não funcionam.
“E numa cooperativa é igual. Como a Certel que, seja
a hora que for, está a postos para restabelecer a energia
com muita agilidade. Aliás, a energia da Certel está
presente não só na minha casa, como na propriedade de
muitos associados da Santa Clara. Até lamentamos que
nossas indústrias não estejam na área da Certel também,
porque teríamos grandes benefícios”, avalia.
No entender de Sauthier, as cooperativas têm de

fazer parcerias umas com as outras. “Essa relação tem
que evoluir cada vez mais, é a grande saída. Porque,
se ficarem se digladiando entre si, o que acontecerá?
É preciso tirar um pouco do orgulho e trabalhar em
conjunto. Quando fizemos a fusão das cooperativas
União Colonial e Agrícola Carlos Barbosa, tivemos
a humildade de todos se rabaixarem um pouco e criar
uma só cooperativa, e foi fundamental. Temos que nos
despojarmos um pouco do orgulho, porque isso prejudica muito”, ensina.

Rogerio Sauthier também é associado da Certel

Comunicadores de cooperativas
participaram de encontro estadual

O

dia 29 de novembro foi um marco para os
comunicadores das cooperativas gaúchas.
O Encontro Estadual de Comunicação Cooperativista ocorreu, pela primeira vez, na Casa do
Cooperativismo Gaúcho, no Parque de Exposição
Assis Brasil, em Esteio, em uma nova configuração. O evento apresentou um painel que trouxe o
momento atual das Cooperativas Central Sicredi Sul/Sudeste, Cotripal, Federação Unimed-RS
e Coprel. À tarde, o Sistema trouxe o palestrante
Alysson Lisboa, que apresentou a Comunicação
Transmídia e realizou uma oficina, onde os presentes puderam trazer o assunto na prática para suas
cooperativas. A Certel esteve representada por seu
analista de marketing, Maiquel André Diel, e pelo
jornalista, Samuel Dickel Bünecker.
Na abertura, o presidente do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, e a gerente
de Comunicação do Sistema OCB, Daniela Lemke, recepcionaram os presentes. “Hoje, o cooperativismo, sem ter notícia, não existe”, afirmou
o presidente, ao apresentar os dados positivos do
cooperativismo gaúcho nos momentos recentes de
crise. “Sejam vocês os arautos da boa comunicação
cooperativa”, concluiu. Daniela apresentou o momento atual da comunicação nacional. “Estamos
aqui para trabalhar, esclarecer, e mostrar a força do
cooperativismo”, declarou.

No detalhe acima, comunicadores da Certel (à direita) com os da Cooperativa Languiru, Maica Cord e Ederson Käfer

Aula prática da
UPF na Hidrelétrica
Salto Forqueta

G

Graduandos de Engenharia Civil também desenvolveram inspeção formal de segurança

raduandos do curso de Engenharia Civil
da Universidade de Passo Fundo visitaram, no dia 5 de dezembro, as instalações
da Hidrelétrica Salto Forqueta, entre Putinga e São
José do Herval. Recepcionados pelo analista de
projetos civis de usinas da Certel, Rodrigo da Cas,
o grupo desenvolveu na ocasião uma aula prática,
com inspeção formal de segurança, dentro da disciplina Segurança de Barragens. Segundo apuraram,
o empreendimento oferece total segurança e é um
exemplo no que se refere ao setor energético.
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A saúde começa pela boca

Verão x Alimentação

ara aproveitar a estação mais quente do ano
de maneira saudável, é preciso ficar atento
aos alimentos que ingerimos. O cardápio
de verão deve incluir, além de uma alimentação
balanceada, o consumo de muito líquido entre as
refeições, pois não podemos deixar nosso corpo
ficar desidratado.
Em dias de calor, nosso corpo precisa repor
o líquido perdido. Por isso, o recomendado é consumir acima de dois litros de água ao dia. O consumo de água é essencial para restituir ao corpo os
minerais perdidos no suor, por exemplo. A água de
coco, bebidas isotônicas e sucos naturais também
são importantes, principalmente para pessoas que
praticam esportes. Uma ótima opção são sucos de
frutas com couve, ricos em fibras e vitaminas.
As verduras, frutas e legumes são alimentos
super recomendados nessa estação do ano, são
leves, frescos, pouco calóricos e combinam muito
com dias de calor. Eles podem compor cardápios
bastante nutritivos em qualquer refeição do dia,
pois são alimentos ricos em água e ótimas fontes
de vitaminas, fibras, minerais e antioxidantes que
também são importantes nessa época, pois cumprem
a função de proteção.
Consuma à vontade folhas verdes e legumes.
Na dieta para o verão, a maionese e os molhos prontos podem ser substituídos pelo azeite, o limão, o
vinagre e os molhos feitos com mostarda e iogurte.

Evite sal em excesso, pois facilita a retenção de
líquido.
Além de todas as funções, os alimentos leves
e saudáveis, como os mencionados, se bem conservados, diminuem ainda mais o risco de contaminações e toxi-infecções, frequentes no verão, pois
fortalecem nosso sistema imune.
Prefira as carnes magras e brancas, como peixe
e frango, que são mais fáceis de serem digeridas.
Os cereais integrais e os grãos também são boas
opções para alimentação no verão.
É necessário, ao longo do ano, continuarmos
a manter esses hábitos alimentares mais saudáveis,
pois muitas pessoas se preocupam com o peso
quando o verão está se aproximando. É importante
ressaltar que construímos nosso corpo de verão ao
longo do ano. Somos realmente aquilo que ingerimos, portanto, dê mais atenção a sua alimentação.
Sua saúde agradece.
Receita de suco rica em antioxidantes
Suco de couve com açaí:
1 folha de couve média
1 rodela de abacaxi
Gengibre a gosto
1 colher de açaí em pó natural
1 copo de água de coco
Bater tudo no liquidificador e beber em seguida.

C

lichê, porém, verdadeiro. Todo mundo já ouviu falar
desta frase, certo? A boca desempenha importantes
funções que repercutem na saúde de todo organismo.
Além de exercer um papel fundamental na fala, mastigação e
respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter contato
direto com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para
bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde.
Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. Estudos científicos
comprovam que a saúde bucal tem íntima relação com a
saúde geral, pois a boca interage com todas as estruturas
do corpo. As más condições de higiene bucal podem causar
doenças bucais que, por sua vez, podem levar a enfermidades
ou agravá-las, principalmente doenças cardiovasculares e
diabetes. Ou seja, a falta ou a forma incorreta da escovação
dos dentes gera um enorme número de bactérias, podendo até
desencadear a endocardite.
Boa alimentação associada a hábitos saudáveis são
fatores essenciais na promoção da saúde como um todo e
prevenção de doenças. Procure, portanto, realizar refeições
balanceadas e saudáveis. Abuse das frutas, verduras e alimentos in natura ou minimamente processados, e mantenha uma
higiene bucal adequada. Invista em você e espalhe hábitos
saudáveis por aí!
Não dá para cuidar do corpo e esquecer da boca.

Blocos de Concreto.
Pisos Intertravados.

Postes de Concreto.
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Atividade física e a saúde do jovem

rimeiramente, vamos conceituar nosso jovem como aquele sujeito com idade entre
15 e 25 anos, ou seja, vivendo uma fase de excessivos hormônios na corrente
sanguínea, alterações corporais significativas e ainda, enfrentando muitos desafios pessoais, onde a carreira profissional, a liberdade, e os envolvimentos afetivos e
sexuais afloram. Já em relação ao papel da prática das atividades físicas, sabe-se que a
mesma contribui de forma expressiva na melhora de vários parâmetros da saúde, bem
como na prevenção de outros tantos aspectos. Claro que estes benefícios são muito mais
expressivos e perceptíveis em grupos etários mais avançados, contudo, nos jovens eles
também são fundamentais.
Possivelmente nos jovens de hoje, a prática de atividades físicas esteja fortemente direcionada na busca por um corpo “perfeito”, sendo este o formato “vendido”
pela mídia de forma insistente, ou seja, com baixos níveis de gordura corporal (magro)
e com bons níveis de massa muscular (forte). Nada contra este modelo, pelo contrário,
sabe-se que o mesmo é fortemente associado a uma boa saúde e pode ser uma das
opções em se viver uma vida. Contudo, o que é muito preocupante e que tem gerado
uma série de consequências prejudiciais, são os meios utilizados para tal, bem como o
risco associado a muitos transtornos quando tal objetivo vira uma obsessão.
Enquanto professor universitário do curso de Educação Física, fico muito preocupado de ver como este jovem tem feito quase que “qualquer coisa” para conseguir
chegar ao seu objetivo: dietas malucas, treinamentos excessivos, uso de suplementos
desnecessários, e o pior, o mais grave, uso indiscriminado de drogas (medicamentos),
sejam elas para o emagrecimento ou para o aumento de massa muscular. Tem se criado
no meio das academias uma ideia de que simplesmente isso “pode”. Não, não pode.
Usar medicação sem uma necessidade real e, ainda, devidamente prescrita por um
profissional médico, é um erro que pode levar a muitas consequências no organismo
deste jovem.
Mas penso que ainda há outro aspecto que pode ser tão ou mais grave que as
alterações fisiológicas, que são os transtornos psicológicos. Nesta busca a qualquer
custo do corpo perfeito, a chance deste jovem não dar conta de suas emoções é muito
grande. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é recordista mundial
de número de pessoas com quadros de ansiedade (9,3% da população) e o recordista
da América Latina no número de casos de depressão (5,8%). Além disso, o suicídio
representou 1,5% de todas as mortes no mundo, figurando entre as 20 maiores causas de
morte em 2015, sendo que, entre jovens de 15 a 29 anos, foi a segunda maior causa de
morte. Temos que ficar atentos a este comportamento, e fazer nossa parte, seja enquanto
que profissional de Educação Física, amigo ou familiar.
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Por que agroecologia?

á algum tempo, a agricultura convencional agroquímica vem dando sinais
da sua inviabilidade econômica e da sua insustentabilidade ambiental. Todos
os anos, durante as safras vem à baila o debate e as reivindicações para que
o preço mínimo dos produtos cubra os custos de produção, principalmente os gastos
com insumos (sementes, fertilizantes, agrotóxicos e combustíveis). São comuns, ao
longo de um ano agrícola, as notícias e denúncias sobre desmatamentos, queimadas,
intoxicações de pessoas, contaminação de água e alimentos. A mais de uma década, em
todos os continentes, a preocupação com o desaparecimento das abelhas e consequente
perda do serviço ambiental da polinização, para a flora em geral e, em particular, para
a agricultura, tem preocupado autoridades ao redor do mundo.
Sob o argumento de acabar com a fome no mundo, destrói-se a Amazônia,
o Cerrado, o Pampa, a Mata Atlântica já foi faz tempo. Toma-se reservas, terras e
territórios da União, dos índios, quilombolas, ribeirinhos, e povos tradicionais em
nome do agronegócio e o resultado é a destruição da biodiversidade, da segurança
alimentar, das tradições, da cultura e do conhecimento para ter no final comida e
águas contaminadas e o aumento da fome.
Então, a agroecologia se faz necessária para recuperar biomas, preservando
sociobiodiversidade, exercitando uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente,
com promoção social e geração de renda, sobretudo aos mais necessitados, viabilizando a oferta de alimentos e água sem contaminação.
Existem dificuldades a serem superadas nesta caminhada para uma agricultura
limpa, porém já temos acúmulo suficiente (conhecimento, tecnologias, insumos e
mercados) para “apertar o passo” na sua direção.
Mais importante do que “como chamamos o que fazemos”, é ter princípios
claros que norteiem a nossa prática, ou seja, “saber pra onde vamos e fazer o que
pregamos”. Uma agricultura limpa e sustentável não é uma responsabilidade apenas
dos agricultores familiares, mas de todos os/as cidadãos/ãs.
As nossas ações devem buscar a integração entre as dimensões econômicas,
cultural, social, política, ambiental e espiritual visando o bem-estar das pessoas.
Portanto, para além da produção agrícola, temas como a organização, cooperação,
agroindústrias, gestão, comercialização, saúde, alimentação e formação, entre outros,
estarão presentes em uma extensão rural que considera a agroecologia um caminho
para uma agricultura limpa e socialmente mais justa.

ÉOmais
pouco,
mas emfísica é
gastoimportante
energéticocomer
de uma
atividade
intervalos curtos, do que comer muito em
proporcional
quantidade de músculos
poucas
vezes aoàdia.

envolvidos, à intensidade e à duração do
exercício realizado.
OExercícios
café é muitoaeróbicos
saudável, mas
e não
de exagere;
força são
tome no máximo 3 xícaras ao dia.
essenciais para mantermos disposição e
Inclua
saúde.de 1 a 2 porções de frutas diariamente.
DELÍCIAS DE CASA

Não ingira líquido com as refeições.

Lasanha de Abobrinha
•
•
•
•
•
•
•

Ingredientes:
2 abobrinhas cruas
1/2 alho
1 colher de chá de azeite de
oliva
4 fátias médias de cebola
50 gramas de queijo do tipo
mussarela.
1 colher de sopa de queijo
ralado do tipo parmesão
2 tomates.

Modo de preparo:
Fatie as abobrinhas.
Bata no liquidificador os tomates com o alho, sal e orégano a gosto, formando um molho.
Em um refratário, monte uma camada de molho e duas de abobrinha, salpicando sal a
gosto.
Espalhe mais molho, algumas fatias de cebola e salsa a gosto e sapique o queijo ralado.
Repita todas as camadas.
Leve ao forno médio por 20 min, até que as abobrinhas estejam murchas.
Cubra com uma camada de mussarela, espalhe o azeite de oliva e coloque de volta ao
forno para o queijo derreter.
Fonte: nutricionista Paula Patlzlaff Schäfer
Sirva quente.
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Debates sobre a cadeia
leiteira reúnem cerca de
600 pessoas em Teutônia

Passatempo
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CAÇA-PALAVRA
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

Camarão com leite de coco

COENTRO picado a gosto
Modo de preparo

Evento reuniu cerca de 600 pessoas durante a programação

U

m dia repleto de aprendizado, de integração e expectativas atraiu
cerca de 600 pessoas a Teutônia para o 12º Fórum Tecnológico do
Leite e o 7º Fórum Itinerante do Leite. Com o tema “Tecnologias
para aumento de renda na produção leiteira”, os eventos ocorreram concomitantemente, com atividades desenvolvidas no Ginásio da Sociedade
Esportiva e Recreativa Gaúcho, no Colégio Teutônia e na Granja do Colégio
Teutônia. A programação contou com painéis, oficinas e debates, abordando
a aplicabilidade de diferentes tecnologias na cadeia produtiva do leite no
viés econômico, especialmente a sustentabilidade do produtor rural.
Para o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande
do Sul (Sindilat), Alexandre Guerra, é preciso construir competitividade,
com maior produção por animal e por propriedade. “É fundamental buscar a
profissionalização e a eficiência. Cerca de 19 mil produtores de leite deixaram a atividade pela inviabilidade produtiva ou ausência da sucessão familiar. Mesmo assim, o setor lácteo envolve 65 mil famílias no Rio Grande do
Sul, o que representa cerca de 200 mil pessoas trabalhando diretamente com
o leite no campo. Isso requer a união de todas as entidades e organizações
preocupadas com o desenvolvimento do setor. Hoje, 95% dos municípios
gaúchos possuem produção de leite, cujos recursos oriundos dessa atividade
fazem a economia girar. É uma atividade que merece o respeito de todos”,
afirmou, acrescentando que o setor leiteiro é cheio de oportunidades, apesar
dos muitos desafios, mas com espaço para o crescimento e o aprendizado.
O Fórum Tecnológico do Leite foi uma realização do Colégio Teutônia
com a participação da Emater, da Fetag e das cooperativas Languiru, Certel
e Sicredi. O 7º Fórum Itinerante do Leite foi uma promoção do Sindilat,
Secretaria Estadual da Agricultura, Ministério da Agricultura, Emater,
Fundesa, Fetag, Farsul e Colégio Teutônia, com o patrocínio do BRDE e o
apoio da Famurs e da Prefeitura de Teutônia.

Tempere o camarão com sal,
PIMENTA e o suco do LIMÃO. Em
uma panela, aqueça o azeite, junte a
cebola e frite até DOURAR. Junte os
camarões e REFOGUE rapidamente,
até que fiquem rosados. Adicione a
POLPA de tomate e cozinhe em fogo
BAIXO por 10 minutos. Acrescente
o CREME de leite e o leite de coco
e misture bem. Cozinhe por mais 5
minutos. Desligue o FOGO, transfira
para uma travessa e junte o coentro
fresco PICADO.
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Solução

P

Sal e pimenta-do-reino a GOSTO

D

1 vidro (220 ml) de leite de coco

C

1 xícara (chá) de creme de LEITE
fresco

R

1 xícara (chá) de polpa de TOMATE
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1 CEBOLA em rodelas
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SUCO de ½ limão
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Autoridades e parceiros participaram do brinde de leite na abertura

1 kg de camarões MÉDIOS descascados e limpos
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Confira o PREPARO dessa receita
que tem rendimento para quatro
porções:
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Sitracooper integra cooperativas de energia

N

Evento reuniu as cooperativas Certaja, Cerfox, Certhil, Ceriluz, Coprel, Cermissões, Cooperluz, Coopernorte, Coopersul, Celetro, Creral e Certel

os dias 16 e 17 de novembro, a Certel sediou a 29ª edição dos Jogos do
Sitracooper, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Cooperativas de
Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.
Tendo por local a Associação Atlética Certel, o evento reuniu em torno de 1,2 mil
pessoas, entre colaboradores e familiares, de mais 11 cooperativas de energia (Certaja, de Taquari; Cerfox, de Fontoura Xavier; Certhil, de Três de Maio; Ceriluz,
de Ijuí; Coprel, de Ibirubá; Cermissões, de Caibaté; Cooperluz, de Santa Rosa;
Coopernorte, de Viamão; Coopersul, de Bagé; Celetro, de Cachoeira do Sul; e
Creral, de Erechim).
Além de diversas modalidades esportivas, como bocha, bolão, canastra, futebol
sete, futsal livre, futsal veterano, sinuca, pingue pongue, vôlei feminino e masculino,

houve a oportunidade de integração entre as coirmãs. O local aprazível, juntamente
com as boas condições climáticas, permitiram que realmente houvesse uma forte
união entre as cooperativas.
Pela 16ª vez, a Certel sagrou-se campeã geral dos Jogos, que ocorrem desde
1990. "No entanto, o prêmio maior foi o resultado em termos de integração, companheirismo e disciplina, muito característicos do cooperativismo. Esta harmonia
também é uma maneira de comemorarmos o bom desempenho das cooperativas
de eletrificação, primando sempre pelo equilíbrio e boa relação entre cooperativa e
sindicato", avalia o presidente do Sitracooper, Carlos Alberto Diedrich. A 30ª edição
será no município de Três de Maio, sede da cooperativa Certhil, em novembro do
ano que vem.

Comunicado importante
Por determinação do Decreto 7.891, de janeiro de 2013, do Sefaz RS, sofrerão incidência de ICMS diferenciado, a partir das faturas emitidas em janeiro de
2019, os associados classificados como consumidor rural residencial, rural agropecuário, serviço público de água e alta tensão rural.
Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelos telefones 0800 51 6300 ou 0800 520 6300.
A Direção

Morador de Poço das Antas contemplado no
sorteio da Campanha Mãos Dadas com a Saúde

N

o sorteio da Campanha Mãos
Dadas com a Saúde referente
ao mês de novembro, morador
de Poço das Antas foi o contemplado.
Joel Luiz Pletsch 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. Arrecada mensalmente cerca de R$ 14 mil por
meio das doações espontâneas de associados da cooperativa, debitadas nas
faturas de energia elétrica, englobando
em torno de 1,5 mil contribuintes da
microrregião abrangida pelo hospital.
Para saber mais, contate a recepção do HOB pelo fone (51) 3762-1600
ou diretamente com a Certel, pelo 0800
51 6300 ou 0800 520 6300.

Divulgação HOB

Novembro

C
Pletsch (e) recebeu o vale-presente do diretor do HOB, André Lagemann

09.436
20.033
38.724
51.352
54.112
63.422

Confira
aqui o
Número
da Sorte

onfira acima o Número da Sorte do Energia Seguro Residencial de novembro, formado 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. Nos últimos 60 dias, três associados
foram sorteados pela Axa Seguros.
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Governança
cooperativa

s cooperativas são um modelo de
negócios pautado pelo empreendedorismo e pela participação democrática. Unir pessoas e compartilhar
resultados. Esta é a proposta do movimento cooperativista. O que se busca é a prosperidade conjunta, o atendimento às necessidades do
grupo, e não o individualismo. De forma particular,
a prática cooperativista promove, simultaneamente,
crescimento econômico e inclusão social (Manual
de Governança Cooperativa, OCB). Os agentes
da governança cooperativa são os cooperados,
a assembleia geral (de microrregião, ordinária e
extraordinária), os conselhos de administração e
fiscal, os comitês, a auditoria independente e a
gestão executiva (diretores contratados).
Os associados e a OQS – Organização do
Quadro Social
A adesão ou ingresso do associado na cooperativa é livre a todos os que desejarem utilizar os
serviços prestados pela cooperativa, desde que se
enquadre nos propósitos e preencha as condições
estabelecidas no Estatuto Social.
O artigo 42, parágrafo segundo da Lei Cooperativista 5.764/71, estabelece que, em cooperativas
singulares com número de associados maior de
3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que
os mesmos sejam representados nas Assembleias
Gerais por delegados que tenham a qualidade de
associado no gozo de seus direitos sociais.
A mudança no modelo de organização do
quadro social está sendo realizada para possibilitar
uma maior participação dos associados no processo
assemblear, com a descentralização da Assembleia
Geral promovendo a realização das assembleias de
microrregiões, facilitando a participação; socialização às informações e à prestação de contas; com
assembleias menores, sendo realizadas nas microrregiões, será necessário uma menor infraestrutura,
além de promover uma maior representatividade
dos associados com a criação de duas novas microrregiões.
Qual a função do Delegado Cooperativo?
O delegado terá a função de representar os
demais associados nas assembleias gerais ordinárias. Além disso, terá como função encaminhar
demandas, sugestões ou reclamações de associados
ao Conselho de Administração; comunicar à cooperativa a ocorrência de quaisquer irregularidades
que possam causar prejuízo moral ou material à
cooperativa ou a qualquer associado.

Qual o período de inscrição para o associado
que quiser se inscrever como candidato?
O associado, para candidatar-se ao cargo de
delegado, deverá inscrever-se de acordo com o
previsto no Regulamento de Delegados (disponível
no endereço no site da cooperativa, no link http://
www.certel.com.br/publicacoes-legais). Serão
eleitos os candidatos com maior número de votos,
conforme número de vagas na microrregião. O
delegado com maior número de votos terá como
suplente o associado de maior número de votos
após preenchidas as vagas a delegado e, assim,
sucessivamente. O mandato dos delegados será de
quatro (4) anos, podendo ser reeleitos. A eleição
dos delegados ocorrerá nas Assembleias Gerais de
Microrregião (AGM) em março de 2019.
Conforme estabelece o Regulamento dos
Delegados, o período de inscrição será conforme
publicado na convocação dos associados para a
assembleias nas microrregiões, que iniciam em
07 de março de 2019. A publicação deverá ocorrer
em um prazo mínimo de trinta (30) dias da data de
realização da primeira Assembleia de Microrregião.
O período de inscrição dos candidatos é de 10 dias
corridos a partir da publicação da convocação das
Assembleias de Microrregião.
Quem pode ser candidato a delegado nas
assembleias de microrregião?
Todo associado pessoa física, que estiver em
dia com as suas obrigações estatutárias até a data
de encerramento das inscrições para as candidaturas e que tenha tido a sua filiação homologada
pelo Conselho de Administração, em tempo hábil,
antes da publicação da convocação da assembleia
de microrregião, onde conste a eleição dos delegados (reunião do Conselho de Administração de
janeiro/2019).
Os candidatos deverão atender a alguns requisitos, conforme Art. 15 do Regulamento para
Delegados. Estar na plenitude de sua capacidade
civil, em pleno gozo de seus direitos sociais; não
estar inadimplente no cumprimento de obrigações
assumidas com a cooperativa e não ter causado
prejuízo; e estar vinculado à Microrregião pela qual
está se candidatando.
O associado deverá preencher formulário próprio, que estará disponível no período de inscrição
no site da cooperativa ou poderá ser solicitado nos
postos de atendimento da Certel Energia.
O que são as microrregiões? Como é a distribuição das microrregiões?

Cada microrregião terá o número de delegados
proporcional ao colégio eleitoral (associados) organizados geograficamente de forma a proporcionar
uma maior participação no processo assemblear
da cooperativa. As microrregiões serão formadas
pelos seguintes municípios:
Microrregião 01 - Salvador do Sul: Barão,
Brochier, Carlos Barbosa, Farroupilha, Harmonia,
Maratá, Salvador do Sul, São José do Sul, São
Pedro da Serra, São Vendelino e Tupandi.
Microrregião 02 - Teutônia: Boa Vista do Sul,
Colinas, Coronel Pilar, Estrela, Fazenda Vilanova,
Garibaldi, Imigrante, Roca Sales, Santa Tereza,
Paverama, Poço das Antas, Teutônia e Westfália.
Microrregião 03 - Lajeado: Canudos do Vale,
Cruzeiro do Sul, Forquetinha, Lajeado, Santa Clara
do Sul e Venâncio Aires.
Microrregião 04 - Marques de Souza: Arroio
do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Encantado,
Fontoura Xavier, Nova Bréscia, Pouso Novo,
Putinga, São José do Herval, Marques de Souza e
Travesseiro.
Microrregião 05 - Alta do Vale: Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Gramado Xavier, Progresso, Sério e Santa Cruz do Sul;
Microrregião 06 - Taquara: Igrejinha, São
Francisco de Paula e Taquara.
Como saber a qual microrregião pertenço e
para que serve esta informação?
Durante os próximos meses (janeiro e fevereiro), será informado, na fatura de energia elétrica,
a microrregião a qual o associado pertence. Esta
informação é muito importante, pois irá auxiliar
na organização das assembleias nas microrregiões.
Para o processo eleitoral que irá eleger os delegados
e suplentes, será necessário que o associado, tanto
eleitor como candidato, seja da microrregião que
pretende indicar seu candidato. Não será possível,
por exemplo, um associado eleger um delegado
de outra microrregião e tampouco um associado
concorrer a delegado em uma microrregião fora
da que estiver cadastrado como associado. Caso
queira mudar de microrregião, o associado poderá fazê-lo mediante contato com a cooperativa,
justificando a sua decisão que será avaliada pela
Comissão Eleitoral.
O Regulamento para representação por delegados está disponível no endereço http://www.
certel.com.br/publicacoes-legais ou, ainda, para
eventuais dúvidas, colocamos à disposição dos
associados o endereço de e-mail eleicaodelegado@
certel.com.br.
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Luiz A. Radaelli - Lajeado

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

* Angelita Lohmann

Es weihnachtet...
Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Schon wieder so schnell vorbei. Jetzt kommt die Zeit zum Planen, zum Wünschen
und natürlich auch zum Nachdenken. Ein kleines Gedicht
vom Fallersleben erwähnt die Freude dieser Zeit:
Weihnachtszeit
O schöne, herrliche Weihnachtszeit!
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem Haus
teilt seine lieben Gaben aus.
Und ist das Häuschen noch so klein,
so kommt der heilige Christ hinein,
und alle sind ihm lieb wie die Seinen,
die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen.
Der heilige Christ an alle denkt,
ein jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst uns freuen und dankbar sein!
Er denkt auch unser, mein und dein!
(Hoffmann von Fallersleben)
Sich “freuen und dankbar sein” sagt uns der Dichter.
Erinnern wir uns daran? Oder haben wir in unserem hektis-
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El vin che se beve

chen Alltag vor Weihnachten keine Zeit dafür?

Und dann gibt es auch ein Gedicht für alle Kinder von
ein bis hundert Jahren.
Lieber, guter Weihnachtsmann,
zieh die langen Stiefel an,
kämme deinen weißen Bart,
mach dich auf die Weihnachtsfahrt.
Komm doch auch in unser Haus,
packe die Geschenke aus.
Ach, erst das Sprüchlein wolltest du?
Ja, ich kann es, hör mal zu:
Lieber, guter Weihnachtsmann,
guck mich nicht so böse an.
Stecke deine Rute ein,
will auch immer artig sein!
(unbekannter Autor)

La stòria del vin la se perde ntea note del tempo. Chi ga scoperto
la pianta dela vigna el ga de essere stà un omo fortunato. I conta che i
rami i zera longhi, i graspi e i grani picolini, ma grassie a un mul che par
coparse la fame el ga magnà le foie e arquanti rami. Sianca sto mul el
ga ciapà na bruta de na tunda per el dispeto fato, ntea racolta seguente el
paron dela vigna el ga visto che i graspi e i grani i ze vegnesti pi grandi e
pi bèi. De li avanti, prima dei cavi butar, el paron el taiea sti cavi parche
la ua la vegnissa pi bela e pi bona.
Mi digo che el vin el giuta a far el bon sangue che corre nele grosse
vene. Cato che sia una riceta divina. I mastèi pieni de mosto fa vegner el
vin che tel inverno, dopo stagionà e imbotigliato, se lo beve ntel disnar,
ntela sena e ntele feste. Par tanti el ze la meio bèvita , ma par tanti el fa
la facia e le recie vegner rosse. Co i bicieri i passa dea mesura par tanti
el bon vin el fa perder la tramontana, la testa la gira lontana, i ciama la
mama e el pupà, quando no i fa qualche altri dispèti. Par chi lo sa bever,
el ze una vera riceta divina che scominsia nela vendemia, sia el color
chel gavarà..
Colaboratore: Luiz A. Radaelli – Lajeado - RS

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

ANÚNCIOS FÚNEBRES

Anita Scheer,
de Linha Clara,
Teutônia, faleceu no dia 19
de julho, aos
81 anos.

Celio Lagemann, de Linha Harmonia,
Teutônia, faleceu no dia
19 de outubro,
aos 61 anos.

Eloi Ludwig,
de Boa Vista,
Poço das Antas,
faleceu no dia
19 de outubro,
aos 71 anos.

Elidia Weber,
de Picada Felipe Essig, Travesseiro, faleceu no dia 23 de
setembro, aos
94 anos.

Ilvo Inacio
Schossler, de
Lajeado, faleceu no dia 29
de outubro,
aos 57 anos.

Valdemar Francisco Guaragni,
de Linha Trípoli
Nossa Senhora
do Carmo, Boa
Vista do Sul,
faleceu no dia
29 de setembro,
aos 73 anos.

Alzidio Gross,
de Canudos do
Vale, faleceu
no dia 13 de
outubro, aos
83 anos.

Olga Bayer
Strate, de Boa
Vista, Teutônia,
faleceu no dia
24 de outubro,
aos 89 anos.

Iraci Schröer,de
Linha Paissandu, Westfália,
faleceu no dia
08 de novembro,
aos 60 anos.

Noeli Maria
Eckhardt, de
Lajeado, faleceu no dia 26
de julho, aos
58 anos.

Jair Rother, de
Marques de
Souza, faleceu
no dia 23 de
agosto, aos 71
anos.

Osvaldo Petry,
de Linha São
João, Salvador
do Sul, faleceu
no dia 22 de
outubro, aos 90
anos.

Gerta Pfingstag,
de Westfália, faleceu no dia 06
de novembro
aos 101 anos.

José Paulo Kunrath, de Travesseiro, faleceu
no dia 02 de
outubro, aos 67
anos.

Maria Bettio,
de Marques de
Souza, faleceu
no dia 03 de
agosto, aos 76
anos.

Alzira Erna
D a h m e r, d e
Westfália, faleceu no dia 13
de outubro, aos
75 anos.

Sorio Roque
Kinzel, de Linha Francesa
Alta, Barão,
faleceu no dia
23 de outubro,
aos 65 anos.

Inga Wahlbrinck
Horst, de Linha
Schmidt Fundos,
Westfália, faleceu no dia 13 de
setembro, aos 51
anos.

Dorval Eckhardt, de São
Victor, Forquetinha, faleceu
no dia 20 de
outubro, aos 48
anos.

Hedi Dahmer,
D a h m e r, d e
Westfália, faleceu no dia
15 de outubro,
aos 79 anos.

Auxílio

ENERGIA
Pecúlio
SEGURO
DE VIDA
Energia

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

Morte
Natural:
R$ 3.000,00
Morte
natural
do associado:
R$ 3.500,00
Morte
acidental
do
associado:
R$ 7.000,00R$ 6.000,00
Morte Acidental do associado:
Morte natural ou acidental do cônjuge: R$ 3.500,00
Morte Acidental do cônjuge: R$ 3.000,00

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

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS

beneficiários;
e, em caso de união estável, é
Morte Natural
EM CASO
DE MORTE ACIDENTAL
CASO
DE MORTE
EM CASO DE MORTE NATURAL:
- DeclaraçãoEM
dos
herdeiros
com
necessário
Declaração
Pública
VÍTIMA
DE ACIDENTE
ACIDENTAL VÍTIMA DE
de União
Estável.
- Cópia
data de nascimento;
- Cópiadadafatura
faturadedeenergia
energia elétrica
AUTOMOBILÍSTICO,
CRIME, ACRESCENTAR:
elétrica
referente
mês do - Cartão bancário
do benefireferente
ao mês doaosinistro.
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Nossa Terra,
Nossa Gente

Descarte de lixo eletrônico finaliza
ações do Revive Boa Vista em 2018
Divulgação

A mocinha na foto é Kalani Amaral da Silva, de
Canabarro, Teutônia, que
completa cinco anos no
dia 13 de janeiro. É homenageada pelos pais João
e Rosinei, pelas irmãs
Kallen e Queila, cunhados Fabrício e Márcio e
demais familiares. Parabéns, Kalani!

Foram recolhidos 527 itens, entre eles, 21 televisores

Pyetro Henrique Winter, do Bairro Montanha,
Lajeado, completou dois
aninhos no dia 12 de novembro. É homenageado
pelos pais Daiana Weizemann e Leandro Winter.
Parabéns, Pyetro!

Weslley Daniel Tischer,
do Bairro Teutônia, Teutônia, completa 14 anos
no dia 02 de janeiro. É
homenageado pela avó
Ivoni, tio Cesar e tia
Denise. Parabéns, Weslley!

Voluntários receberam materiais em posto de coletas instalado em Canabarro

N

o dia 1º de dezembro, ocorreu mais uma ação do Revive Boa Vista, que
objetiva a preservação do meio ambiente e a conscientização da população
para cuidados com a natureza e a correta destinação do lixo. Na oportunidade, voluntários participaram de descarte consciente de lixo eletrônico, com posto
de coleta instalado junto ao Supermercado Languiru do Bairro Canabarro.
Na ocasião, foram recolhidos 527 itens, destaque para 50 fones de ouvido,
44 cabos e conectores, 44 carregadores e transformadores, 43 celulares, 38 fitas
de videocassete e 21 televisores. Os materiais foram recolhidos por empresa especializada, que dará o destino final correto.
A atividade integrou a 9ª edição da ação socioambiental teutoniense Revive
Boa Vista, realização da Unidade Parceiros Voluntários de Teutônia, com apoio da
Administração Municipal de Teutônia e da Emater/RS-Ascar, além das mantenedoras CIC Teutônia, Certel, Couros Bom Retiro, Seccare, Cooperativa Languiru,
Sicredi Ouro Branco e Star Led.

Compartilhe conosco os seus momentos de alegria, homenageie seus FORMATURA
familiares e amigos nesse espaço que o Jornal Choque proporciona para
os seus associados. Preancha o formulário nas Lojas Certel ou Postos
de Atendimento, ou acesse www.certel.com.br/comunicacao
ANIVERSÁRIO

BATIZADO
CASAMENTO

CONFIRMAÇÃO
BODAS

COOPERAÇÃO
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Calendário de Eventos – Janeiro 2019
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus eventos
podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br
CAPITÃO
4,5 e 6 - Rodeio Estadual do CTG Capitão Ribeiro;
13 - Festa de Kerb, na Comunidade de Picada
São Paulo;
26 - Jantar-Baile no Esporte Clube Brasinha.
CANUDOS DO VALE
19 - Projeto Summer Fun do Esporte Clube 22 de
outubro, no Ginásio de Baixo Canudos.
MARQUES DE SOUZA
05 - Confraternização dos Corais, na União
Centenária;
20 - Festa do Padroeiro São Paulo, na Comunidade Católica de Picada Serra.
SALVADOR DO SUL
05 - Baile de Corais, na Sociedade Concórdia,
em Linha São Jacó;
13 a 17 - 1ª Copa Salvador do Sul de Futebol/
Planeta Bola, nos Campos do Centro e Comunidades;
19 - Início dos Jogos de Verão, no Parque Municipal, nos Campos de Areia;
20 - Baile da Terceira Idade, em Linha Bonita
Alta;
27 - Fandango e Cavalgada da Festa dos Amigos
do Cavalo, em Encruzilhada do Maratá.

Uma visita
especial...

À

s vésperas
do Natal,
o Escri-

tório Regional de
Energia da Certel
de Barão recebeu
uma visita muito
especial. Alunos e
professoras da Escola Infantil Arco
Íris visitaram a colaboradora Evalda,
que recebeu a todos
com muita emoção e
carinho.

POUSO NOVO
13 - Festa dos Reis, na Comunidade de Picada
Taquari;
Janeiro a Março: Declaração do rebanho, na Secretaria de Agricultura;
Janeiro e Fevereiro: Apresentação do talão de
produtor, na Secretaria de Agricultura.

somente por encomenda;
01/01 a 30/04 - Declaração anual do rebanho junto
com a vacinação;
12 - Feira do peixe vivo ao lado do Ginásio de
Esportes.

TEUTÔNIA
12 - Baile do Grupo da Melhor Idade Vida AleSÃO PEDRO DA SERRA
gre, na Associação Cultural de Linha Germano,
13 - Tradicional Festa Popular, na Sociedade às 13h;
União Campestre Alto;
20 - Festa Anual da Comunidade Cristo de Linha
28 - Início das Atividades da Escola Municipal São Jacó, às 9h30min;
de Educação Infantil Mimo.
18 a 25 - 13ª - Copa Teutônia - Languiru de Futebol / Categorias de Base, promovido pelo Planeta
SÉRIO
Bola e Administração Municipal de Teutônia;
05 - Baile de Aniversário da Sociedade Sam- 26 - Baile de Kerb da Comunidade Redentor do
paio;
Bairro Canabarro, às 23h;
12 - Baile da Associação da 3ª Idade Renascer, 29 - Baile de Kerb do Grupo da Melhor Idade
no ginásio;
Amor Perfeito do Bairro Canabarro, na Comu15 - Abertura dos Grupos de Convivências e nidade Redentor de Canabarro, às 13h.
Apoio Integral às Famílias – CRAS;
20 - 1ª Festa da Família Favaretto, no Salão Pa- TRAVESSEIRO
roquial;
12 e 13 - Encontro de Trilheiros, no MOCTRA;
26 - Baile de Kerb, na Associação 16 de Outubro 19 - Baile de Kerb, em Picada Felipe Essing.
de Araguari;
Agenda da Secretaria da Agricultura e Meio WESTFÁLIA
Ambiente;
26 - Jantar-Baile de Kerb da Comunidade Evan02/01 a 28/02 - Apresentação do Talão de Pro- gélica Silveira Martins, às 20h, no Ginásio Mudutor, encomenda de sementes de pastagens e nicipal de Linha Paissandu.
forrageiras de inverno, fornecimento de sementes

