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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTE

NUCLEAÇÃO

Comunicado importanteEnergia para a sua vida

17 de janeiro (2ª), às 14h, 
no Hotel Candeeiro da Serra
Salvador do Sul

18 de janeiro (4ª), às 
13h30min, na Acil
Lajeado
 
19 de janeiro (5ª), às 14h, 
no Salão Paroquial São José
Sério
 
20 de janeiro (6ª), às 14h, 
na matriz da Certel
Teutônia

Reuniões 
Microrregionais

A Cooperativa Regional de Desen-
volvimento Teutônia - CERTEL 
comunica a seus associados que 

a captação de valor a título de cotas-
partes, aprovada pela Assembleia Geral 
Extraordinária nº 160, realizada em 
11/10/2016 (convocada pelo Edital 
publicado na imprensa regional no dia 
30/09/2016 e veiculado no programa 
de rádio Contato Direto nos dias 30/09 
e 03,04,05,06 e 11/10/2016) foi objeto 
de questionamento judicial em ação 
promovida pelo Ministério Público Es-
tadual (1.16.0002438-0), distribuída na 
1ª Vara Civil de Teutônia, que concedeu 
medida liminar suspendendo a referida 
captação. Em 18/11/2016, o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, analisando 
Agravo de Instrumento (70071953426) 
interposto pela cooperativa, deferiu a 
suspensão da medida liminar, viabili-
zando a retomada da captação através 
da fatura de energia elétrica.

Na assembleia, os associados de-
cidiram por adotar parâmetros de 5% a 
10% do consumo em alta tensão, e 25% 
sobre o consumo de baixa tensão nas 
categorias rural, residencial, comercial 
e industrial, tendo como base de cál-
culo o consumo de energia elétrica de 

setembro/2016, sem variação de valores, 
mensalmente, de forma consecutiva, 
pelo período de 24 meses. Na definição 
do critério de captação foi considera-
do o consumo do associado como in-
dicativo da sua capacidade econômica 
de participação. Logo, esta captação 
não caracteriza aumento da conta de 
energia elétrica.

Na mesma assembleia, os associa-
dos autorizaram a captação de valor a 
título de cotas-partes através da inclusão 
do valor na fatura de energia elétrica em 
item destacado, podendo o Conselho de 
Administração suspender a captação no 
momento em que julgar não ser mais 
necessário o referido aporte.

Esse procedimento atende aos 
critérios estabelecidos pela Resolução 
Normativa 581/2013 da Aneel. Caso o 
associado da Certel não concorde com 
essa forma de captação, pode pedir a 
emissão de nova fatura, sem o referido 
valor, através do telefone 0800 516300 
ou nos postos de atendimento da Certel 
Energia. 

Após esta solicitação, o associado 
deve aguardar o contato da Certel para 
definição da sua situação com a coope-
rativa.

Estamos chegando à conclusão de mais uma jornada. 
Mais um ano que se encerra, um ciclo que chega ao seu final, 
deixando um vasto aprendizado em nossas vidas. Ficam a 
gratidão por todos os momentos bons que tivemos, seja na 
esfera pessoal, familiar, social e profissional, e o aprendizado 
das situações difíceis que tivemos de encarar, e que, com cer-
teza, contribuíram significativamente para a nossa evolução 
como seres humanos.

O ano de 2016 foi marcado por diversos acontecimentos, 
frutíferos e nem tão bons assim, mas o que precisa prevalecer 
é a lição que tiramos de tudo isso. A vida é bela, é um pre-
sente divino ao qual devemos prestigiar e agradecer a cada 
dia, mas ela também nos reserva surpresas, ocasiões às vezes 
inesperadas, com as quais nos obrigamos a saber encarar.

Não podemos temer, jamais, por algo em que acredi-
tamos piamente. Devemos sempre nos engajar para que o 
melhor aconteça, leve o tempo que for necessário para tal 
anseio se concretizar.

Se pararmos para analisar, vivemos numa região produti-
va, marcada pelo trabalho incessante de sua população e que, 
por mais que solavancos existam, é diferenciada em termos de 
qualidade de vida. Aqui, mesmo com as adversidades, ainda 
vivemos com certa qualidade de vida, se compararmos com 
outras regiões do Estado, do País e do mundo. Então, para 
que este padrão se mantenha, não podemos deixar de acreditar 
em nossos ideais, em nossos projetos e sonhos.

Como cooperativas que somos, estamos determinados a 
lutar por dias melhores, sempre mantendo a preocupação de 
levar aos associados, através dos diferentes negócios, uma 
energia forte e confiável que aja como um combustível para 
o desenvolvimento da sociedade.

Desta forma, queremos desejar a todos os associados, 
clientes, colaboradores, gestores, diretores, líderes de núcleo, 
conselheiros administrativos e fiscais, familiares e demais 
leitores, um Natal iluminado e abençoado por Deus. Que 
possamos desfrutar deste momento mágico ao lado de nossas 
famílias e amigos, e agradecer pela vida. E que, em 2017, 
possamos estar ainda mais conectados, com muita energia 
e saúde. 
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Pagando a fatura de energia elétrica em dia você 
evitará a inclusão do seu CPF no Serviço Central de 
Proteção ao Crédito - SCPC.

ASSOCIADO, FIQUE LIGADO!

Presidente reuniu-se com 
entidades representativas

Com o objetivo de escla-
recer sobre a captação 
de valor a título de 

cotas-partes, aprovada na As-
sembleia Geral Extraordinária 
de 11 de outubro, o presidente 
da Certel, Erineo José Henne-
mann, realizou reuniões com 
entidades representativas a 
fim de esclarecer o assunto. 
Nesse sentido, o presidente 
foi convidado a participar de 
sessão da Câmara de Verea-
dores de Teutônia, e também 
reuniu-se com os conselhos de 
liderança dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais de Laje-
ado, Teutônia e Westfália.

Na ocasião, além de 
destacar que a captação não 
representa aumento no valor 
da conta de energia, e sim a 
integralização da cota-parte 
de cada associado, Henne-
mann também relacionou 
uma série de ações internas 
que vêm sendo tomadas pela 
cooperativa no sentido de re-
duzir custos. Como exemplo, 
as Lojas Certel, que contavam 
com 70 lojas distribuídas pelo 
Estado, e que decidiu manter 
apenas 34 pontos de venda.

No varejo, também obte-
ve-se uma substancial redução 
de gastos envolvendo indica-
dores como telefones fixo e 
móvel, limpeza terceirizada, 
água, luz, aluguéis, publici-
dade, montagens, transporte 
e menor inadimplência.

Com a redução da oferta 
de crédito para construção 
civil, a cooperativa também 
abriu mão da parceria na 
empresa Cigha Construto-
ra e Incorporadora. Deste 
negócio, inclusive, a Certel 
recebeu 105 lotes que estão 
disponíveis para comerciali-
zação em Lajeado, no Bairro 
Conventos.

No provedor CertelNET, 
a cooperativa estabeleceu 
parceria com a empresa Ome-
ga (investidora), de Porto 

Alegre.
Diversas outras ações 

também foram adotadas por 
esta gestão, como:

- Redução significativa 
em contratos de publicidade;

- Renegociação de con-
tratos com fornecedores de 
serviços sem reajustes;

- Redução de projetos 
sociais, como o programa de 
reeducação alimentar Peso 
Leve e o mascote Xoquinho;

- Redução na grade de 
veiculação do programa de 
rádio Contato Direto;

- Redução de custos ad-
ministrativos, como impres-
sões e saídas de veículos;

- Redução do quadro 
de funcionários [662 (62% a 
menos) na Certel Desenvol-
vimento e 37 (15%) na Certel 
Energia];

* todas as rescisões tra-
balhistas atenderam a Legis-
lação, o que impactou muito 
custo de pessoal durante os 
últimos dois anos;

- Redução na participa-
ção em eventos;

- Redução de serviços 
terceirizados (como médico 
do trabalho, técnica de enfer-
magem e ginástica laboral);

- Encerramento de ativi-
dades do Coral Certel;

- Redução da frota de 
veículos;

- Redução de benefícios 
aos funcionários, como Uni-
med e Plano de Previdência 
Privada;

- Venda de diversos imó-
veis e terrenos;

- Renegociação de con-
tratos de aluguéis;

- Mudança de política de 
venda a crediário, reduzindo 
drasticamente o percentual de 
inadimplência;

- Redução de horas ex-
tras aos funcionários;

- Alteração contratual do 
programa Energia Verde em 
Harmonia Ambiental. Presidente esteve reunido com lideranças dos sindicatos  rurais de Teutônia e Westfália

Reunião do Conselho de Administração da cooperativa, na sede administrativa

Hennemann detalhou situação na Câmara de Vereadores de Teutônia



JORNAL CHOQUE
CERTEL  | DEZEMBRO 2016

4 COOPERAÇÃO

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

Estudantes do primeiro ano do ensi-
no médio do Colégio Evangélico 
Alberto Torres (Ceat), de Lajeado 

e Roca Sales, realizaram em novembro 
viagem de estudos à Hidrelétrica Salto 
Forqueta, entre os municípios de Putinga 
e São José do Herval. Divididos em três 
turmas, duas lajeadenses e uma rocassa-
lense, e acompanhados pelos professores 
de Biologia, Angela Lenz, e de Física, 
Luciano Inamine, os jovens puderam 
conhecer todos os setores do empreendi-
mento, desde o mirante, que permite uma 
vista panorâmica da usina, até a barragem 
e a casa de força.

Recepcionados pela engenheira 
ambiental da Certel Energia, Tatiana da 
Costa, e pelo operador do centro de ope-
ração de linhas elétricas, Silvio Fusiger, 
o grupo ouviu atentamente as explicações 
sobre o funcionamento da hidrelétrica 
que, juntamente com a Hidrelétrica Boa 
Vista, localizada em Linha Geraldo, Es-
trela, gera energia elétrica para a Certel 
Energia, diminuindo a dependência da 
energia que é adquirida de concessioná-
rias regionais.

“A visita foi bem aproveitada, 
pois pudemos mostrar na prática muito 
daquilo que ensinamos na teoria. Trata-
se de um projeto bem executado, com 
qualidade, respeito ambiental e que não 
é tão distante da realidade de Lajeado e 
Roca Sales”, avalia Inamine. “Uma coisa 
é falar e outra vivenciar. O que mostramos 
em aula às vezes não dura muito, mas 
aquilo que eles veem em funcionamento 
vai ficar na memória por muito tempo”, 
completa.

“Este acesso possibilitado pela Cer-
tel Energia é maravilhoso, e só temos a 
agradecer pela disponibilidade da coope-
rativa. Caso contrário, nossos estudantes 
veriam apenas nos livros o que acontece 
em relação à geração de energia elétri-
ca”, destaca Angela. “Temos um grande 
objetivo de estudar as características 
do ambiente e todo impacto que rege a 
implantação de um empreendimento. Na 
visita, percebemos que houve um cuidado 
muito grande quanto à preservação am-
biental, o que é exemplar”, acrescenta.

1º ano do Ceat conheceu a Hidrelétrica Salto Forqueta

Técnicos da Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do 
Sul (Agergs) realizaram, no dia 5 de outubro, 

inspeção na Hidrelétrica Salto Forqueta, entre os mu-
nicípios de Putinga e São José do Herval. O objetivo da 
vistoria foi verificar as condições de manutenção e ope-
ração da usina, dentro de critérios técnicos e legais.

Criada em 1997, na forma da Lei nº 10.931, a 
Agergs é uma autarquia que objetiva assegurar a pres-
tação de serviços adequados, com atenção às condições 
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação 
e modicidade nas suas tarifas. Também visa garantir 
a harmonia entre os interesses dos usuários, conces-
sionários, permissionários e autorizatários de serviços 
públicos, e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro 
dos serviços públicos delegados.

Vistoria na Hidrelétrica Salto Forqueta

Estudantes próximos à barragem da hidrelétrica

Grupo conheceu o “limpa-grade”, equipamento que retira resíduos do rio Forqueta

Muita atenção nas explicações junto às turbinas da casa de força

Colaboradores da Certel com profissionais da Agergs



JORNAL CHOQUE
CERTEL  | DEZEMBRO 2016

5COOPERAÇÃO

Temos muito a agradecer pela oportunidade de 
participar do Programa Aprendiz Cooperati-
vo do Campo, atividades teóricas e práticas 

que contribuem para que sejamos pessoas melhores. 
Assim, não permitimos que o setor primário morra.” 
A citação é da presidente da Cooperativa Escolar de 
Aprendizagem Teutônia (Coopeat), Letícia Diesel da 
Costa (15), durante apresentação no 1º Seminário do 
Programa Aprendiz Cooperativo do Campo, iniciativa 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, do Colégio Teutônia e 
da Cooperativa Languiru, realizado  dia 12 de novembro 
no educandário.

A Coopeat, que tem como lema “Plantando ideias, 
colhendo conhecimento”, é formada por aprendizes coti-
zados pela Languiru que participam da inédita formação 
do Aprendiz Cooperativo do Campo, lançada em 26 de 
fevereiro deste ano, nesta que é a primeira turma a iniciar 
esta modalidade de aprendizagem no país. A coopera-
tiva escolar, fundada em assembleia no dia 5 de julho 
de 2016, produz balas de mel com gengibre, cuida de 
horta com produção de hortaliças e, mais recentemente, 
iniciou a produção de rapaduras de chocolate.

Entusiasmo
O diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rückert, 

ressaltou a importância do Programa Aprendiz Co-
operativo do Campo. “Vivemos um momento histórico 
e inédito, que nos enche de entusiasmo. Ações como 
essa são vanguarda e muito importantes para Teutônia 
e o Vale do Taquari, perpetuando o espírito cooperativo 

desde cedo nas escolas”, disse, agradecendo pelas 
parcerias.

O presidente da Cooperativa Languiru, 
Dirceu Bayer, também se disse contente em po-
der participar desse momento. “O agronegócio 
é propulsor da economia brasileira, ao mesmo 
tempo em que é um setor que apresenta muitos 
desafios. Viver no campo é qualidade de vida e 
desenvolvimento, precisamos nos unir e buscar 
esse reconhecimento na prática e não apenas no 
discurso”, desabafou.

Profissionalização do campo
O presidente da Organização das Coopera-

tivas do Estado do Rio Grande do Sul e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativis-
mo (Ocergs-Sescoop/RS), Vergilio Perius, também 
prestigiou o seminário e parabenizou Teutônia pelo 
seu trabalho e representatividade cooperativa. “Aqui 
encontramos uma base cooperativa muito forte, que 
contribui para o desenvolvimento de toda região. O 
Programa Aprendiz Cooperativo do Campo é muito rico, 
cooperativas brasileiras querem vir a Teutônia conhecer 
este projeto pioneiro, que também conta com turma de 
aprendizagem em Não-Me-Toque/RS”, enalteceu.

Para Perius, o sucesso do setor primário depende, 
também, da profissionalização das atividades. “O me-
lhor que podemos fazer para que o jovem permaneça no 
campo é aliarmos teoria e prática. Ser um profissional do 
campo está diretamente relacionado à educação. Com o 

Programa Aprendiz Cooperativo do Campo, buscamos 
também o envolvimento dos pais, o que contribui para 
a sucessão nas propriedades. Esse é um tema bastante 
complexo, mas que precisa ser definido em família e 
antes do inventário”, alertou.

Sucessão geracional
Com a participação de estudantes, pais, profes-

sores e convidados de cooperativas, a programação 
do seminário ainda contou com a palestra “Sucessão 
Geracional em Propriedades Rurais”, proferida pelo 
agrônomo e professor da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM – Campus de Palmeiras das Missões), 
Adriano Lago, mestre em Extensão Rural e doutor em 
Agronegócios.

Sucessão é tema de seminário do 
Programa Aprendiz Cooperativo do Campo

“
Leandro Augusto Hamester/Divulgação

Perius ressaltou importância da profissionalização
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Hidrelétrica Cazuza Ferreira lançou 
seu centro de educação ambiental

Foi lançado no dia 21 de outubro o Centro de Educação Ambiental da Hidre-
létrica Cazuza Ferreira, no Distrito de Cazuza Ferreira, em São Francisco de 
Paula. Associados, lideranças e colaboradores das três empresas sócias do 

empreendimento - Certel, Coprel e Geopar - acompanharam a programação.
A Geocenter, empresa prestadora de serviços ambientais para a hidrelétrica, 

apresentou na ocasião os programas ambientais desenvolvidos no empreendimento, e 
também houve uma visita conduzida pelas trilhas e mirante especialmente preparados 
para destacar o ambiente natural dos “campos de cima da serra”.

O Centro de Educação Ambiental continuará disponível a visitas programadas à 
Hidrelétrica Cazuza Ferreira, visando disseminar a importância de que, assim como 
no local, o meio ambiente seja sempre contemplado e respeitado pela sociedade.

As visitações para escolas e entidades organizadas podem ser agendadas com 
a Geocenter Consultoria, pelo telefone (51) 3073-2850.

Estudantes do curso téc-
nico em Eletrotécnica 
do Colégio Teutônia 

visitaram, no dia 12 de no-
vembro, a Hidrelétrica Salto 
Forqueta, entre Putinga e São 
José do Herval. Acompanha-
dos pelo diretor de geração 
da Certel Energia, Julio Cesar 
Salecker, e pelo engenheiro 
civil Rodrigo da Cas, o grupo 
conheceu os aspectos técnicos 
que envolvem a geração de 
energia elétrica.

Alunos de eletrotécnica conhecem Hidrelétrica Salto Forqueta

Local abriga informações relacionadas ao meio ambiente do empreendimento Grupo percorreu trilhas e conheceu todos os setores da hidrelétrica

No mirante, a comitiva verificou a grandeza ambiental da usina

Visita técnica permitiu uma melhor compreensão aos estudantes de como é gerada a energia elétrica



No dia 15 de novembro, foi realizada a 5ª edição do Brincando no 
Poli, no Parque Poliesportivo do Bairro Canabarro, em Teutônia, 
atividade que contou com a participação de voluntários envolvidos 
com o 7º Revive Boa Vista. Objetivando a preservação do meio 
ambiente e a conscientização da população para cuidados com a 
natureza e a correta destinação do lixo, a ação socioambiental teu-

toniense contou com demonstrações do funcionamento de uma composteira que 
pode ser feita em casa; entrega de ímãs de geladeira com o cronograma da coleta do 
lixo em Teutônia; participação das cooperativas escolares, desenvolvidas por meio 
de projeto da Sicredi Ouro Branco; participação de voluntários para apresentação 
das atividades do Revive Boa Vista; e exposição de espelhos com registros das 
edições anteriores da ação socioambiental.

A programação ainda contou com brinquedos infláveis para as crianças e a 
participação de voluntários fantasiados com temas de personagens infantis e palha-
ços, semelhante à primeira etapa da programação do Revive Boa Vista, realizada no 

dia 22 de outubro no Supermercado Languiru do Bairro Languiru.
O Revive Boa Vista é uma realização da Unidade Parceiros Voluntários de 

Teutônia, com apoio da Prefeitura de Teutônia, Emater/RS e das mantenedoras CIC 
Teutônia, Certel, Couros Bom Retiro, Seccare, Languiru, Sicredi, Unimed e Star 
Led.

Descarte de lixo eletrônico
No dia 26 de novembro, ocorreu edição especial de descarte consciente de lixo 

eletrônico e medicamentos vencidos, com posto de coleta instalado junto ao Centro 
Municipal de Eventos, na Prefeitura de Teutônia, das 8h30min às 11h30min. A ati-
vidade integrou o 7º Revive Boa Vista e recolheu óleo de cozinha, pilhas e baterias 
(exceto de veículos), medicamentos vencidos, eletrônicos, sucatas, cartões magné-
ticos, celulares, chapas de Raio-X e, nesta edição, lâmpadas (cinco unidades por 
CPF). Os materiais serão recolhidos por empresa especializada, que dará o destino 
final correto.

Atividades 
do 7º Revive 

Boa Vista 
integram 

programação 
do 

Brincando 
no Poli

Divulgação/CIC Teutônia

Diversas atividades integraram programação desenvolvida no feriado de 15 de novembro
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Novos transformadores elevarão confiabilidade 
no fornecimento de energia elétrica

A Certel Energia adquiriu dois novos 
transformadores de força que de-
verão alavancar substancialmente 

a confiabilidade no fornecimento de ener-
gia elétrica aos associados consumidores. 
Um deles, de 20 MVA, será instalado na 
Subestação de São Pedro da Serra, que 
possuía um transformador de 10 MVA 
utilizado como reserva técnica para outro 
de 15 MVA. Este transformador sofreu uma 
grande avaria no final de 2015, não sendo 
viável a sua manutenção.

Segundo o supervisor de equipamen-
tos e subestações, Simão Pedro Diehl, a 
demanda da Subestação de São Pedro da 
Serra alcançou o carregamento de 12,3 
MVA, chegando próximo da potência má-
xima do transformador principal. “Baseado 
na necessidade de uma nova aquisição, e 
novamente com o preceito da cooperativa 
de possibilitar elevada qualidade no forne-
cimento, teremos a garantia de um equipa-
mento reserva com potência maior para ser 
mantido em operação por cinco anos sem a 
necessidade de energizar o reserva. Além 
de nos garantir a continuidade do forneci-
mento, essa reserva técnica nos possibilita 
a manutenção dos equipamentos de forma 
mais segura e regular”, afirma.

O segundo transformador, de 26,6 

MVA, será instalado na Subestação de 
Teutônia, que hoje opera com um trans-
formador de 23 MVA e outro de 15 MVA, 
sendo que o novo substituirá este segundo, 
disponibilizando um acréscimo de 11,6 
MVA ao sistema elétrico desta região, 
cuja demanda de carga máxima chegou 
a 35 MVA no ápice do verão de 2014. 
Juntamente com a instalação deste trans-
formador, serão ampliados os circuitos de 
saída desta subestação com um alimentador 
novo e uma saída para banca de capacitores 
automática.

O transformador de 15 MVA que será 
retirado desta subestação será instalado na 
Subestação de Lajeado, permitindo boa 
reserva técnica ao substituir um transfor-
mador de 6,25 MVA. Este, por sua vez, 
será colocado na Subestação de Canudos 
do Vale, que já possui dois transformado-
res (15 MVA e 6,25 MVA) e, assim, passa 
a ter dois transformadores reservas para 
eventuais necessidades. “Com esses pro-
cedimentos de compra e deslocamento de 
transformadores, ficaremos praticamente 
com a mesma potência em operação e, 
salvo em momentos atípicos do verão, tere-
mos a possibilidade de colocação imediata 
de um transformador em caso de falha de 
outro”, acentua Diehl. Investimento para melhorar ainda mais o fornecimento de energia elétrica
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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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 1. Coma a cada três horas
Jejuns longos fazem o corpo queimar mais massa muscular 

e armazenar tecido gorduroso.

2. Varie o cardápio
Experimente comidas que não sejam só as suas preferidas.

3. Aposte nas frutas
Coma de três a seis frutas por dia (se der, com casca/bagaço) e 

alimentos com fibra (massas integrais, legumes e verduras).
 

4. Tome água fora das refeições
Beba um copo de cinco a dez minutos antes de comer, mas não 

durante a refeição (só uma hora depois). Tome de dois a três litros 
de água ao dia.

 
5. Coma saladas antes

Invista em salada antes da refeição - isso evita exagerar no prato 
principal.

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

A importância do exercício físico 
na reabilitação cardíaca

Neste mês, trago um texto construído por uma profissional de Educação 
Física extremamente competente nesta temática, professora Jéssica 
Dorneles. Ela nos trás que, de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, a mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil represen-
tam a principal causa de mortes, sendo que no período de 2004 a 2014 foram 
responsáveis por 29% do total de óbitos. Os principais fatores de risco para 
doenças cardiovasculares, está associado a hipertensão, o tabagismo, a diabetes, 
a obesidade central, o stress, a depressão e o colesterol elevado. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a reabilitação cardíaca visa 
garantir aos pacientes acometidos por cardiopatia, a melhora da capacidade fí-
sica, mental e social. Desta forma, os indivíduos que sofreram infarto agudo do 
miocárdio ou após cirurgia cardíaca, devem e podem participar dos programas 
de Reabilitação Cardíaca, os quais têm como objetivo promover a recuperação 
física e psíquica, integrando-o na vida pessoal, familiar e socioprofissional. Os 
programas de Reabilitação Cardíaca se desenvolvem praticamente em três fases. 
A primeira fase com iniciação ainda dentro da unidade hospitalar é composta por 
atividades de baixa intensidade, visando a mobilização do doente, orientações 
dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e mudança de estilo de vida. 
A segunda fase ocorre com o paciente em regime ambulatorial, onde se pretende 
proporcionar um ganho significativo da capacidade física e reforço das orienta-
ções para cuidados pessoais. E por fim, a terceira fase representa a manutenção, 
onde o indivíduo deve estar participando de uma programa regular de exercício 
físico, sendo esperado que o mesmo permaneça ativo ao longo de toda a vida. 

Assim, é imprescindível que exista o trabalho de uma equipe multiprofissio-
nal dentro do programa de Reabilitação Cardíaca, composta por profissionais de 
Saúde, sendo que dentre eles, esteja o Profissional de Educação Física. O exer-
cício físico deve ser prescrito de forma específica ao caso clínico e a capacidade 
física de cada indivíduo, sendo recomendado que seja de intensidade moderada 
e praticado regularmente. Possivelmente, o exercício físico seja o componente 
mais reconhecido dos programas de Reabilitação Cardíaca pela comunidade 
médica e pelos doentes, pelos seus inúmeros benefícios relacionados com a 
prevenção das doenças cardiovasculares, na prevenção dos fatores de risco, bem 
como, pela adoção de um novo estilo de vida saudável. 

Acadêmicos da Universidade de Passo Fundo (UPF) visitaram, no dia 11 
de novembro, as hidrelétricas Salto Forqueta e Rastro de Auto, entre os 
municípios de Putinga e São José do Herval. Integraram a visita alunos da 

disciplina de barragens do curso de Engenharia Civil.
“Como são estudantes de final de curso, a visita se torno ainda mais produtiva, 

uma vez que eles já possuem os conhecimentos prévios para entender uma obra 
multidisciplinar como é uma barragem”, avalia o professor, Antônio Thomé. “Foi 
muito importante, pois o grupo teve a oportunidade de percorrer todos os elementos 
que fazem parte de uma barragem e verificar seus funcionamentos in situ. É uma 
atividade prática que poucos estudantes de Engenharia Civil têm oportunidade de 
realizar. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade da Certel em receber os alunos 
da UPF nesta visita técnica”, complementou.

Uuniversidade de Passo Fundo 
visita hidrelétricas da Certel

Alunos da disciplina de barragens do curso de Engenharia Civil

Yakissoba da casa

Ingredientes: 
• 300 g de espaguete
• 1 cebola grande cortada em pedaços 
médios
• 1 colher (sopa) de óleo
• 1/2 maço pequeno de brócolis
• 1/2 maço pequeno de couve-flor
• 10 colheres (sopa) de molho shoyu
• 400 g de carne cortada em tiras
• 100 g de champignon

• 1 cenoura cortada em rodelas
• 250 ml de água
• 1 colher (sopa) de amido de milho, 
dissolvido em 50 ml de água
• acelga a gosto

Modo de Preparo 
1. Cozinhe o macarrão em ponto al 
dente e reserve
2. Em uma panela, adicione o azeite, 
a cebola, a carne e refogue bem
3. Adicione o molho shoyu e cozinhe 

por 3 minutos em fogo médio
4. Acrescente mais água, aguarde 
levantar fervura e adicione o amido 
de milho
5. Mexa até engrossar, abaixe o fogo e 
adicione o champignon, a couve-flor, 
o brócolis e a cenoura
6. Cozinhe por 8 minutos e acrescen-
te, por último, a acelga e o macarrão
7. Misture bem, acerte o sal e tampe 
a panela por mais 1 minuto
8. Está pronto para servir!
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A satisfação dos nossos associados consumidores é que nos liga.

Com o objetivo de facilitar e agilizar a comunicação entre associados consumidores e a Certel Energia em relação 

a eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica, a cooperativa disponibiliza a opção de realizar o 

registro via internet, através da Agência Virtual no endereço .

Como informar interrupção no fornecimento?

 Depois de acessar no navegador do seu dispositivo o endereço www.certel.com.br, clique em “Falta de Energia”. 

Depois, digite o número da Unidade Consumidora (UC), que aparece na conta de luz identificada como “Seu Número 

de Conta Conosco”, e o número de CPF do Titular ou CNPJ da conta de luz.

 A seguir, aparecerá o formulário de falta de energia. Confira seus dados cadastrais, e se quiser, também poderá 

descrever maiores informações sobre o defeito no fornecimento.

 Será gerado um número de protocolo do registro, e através dele você poderá acompanhar o andamento do serviço.

www.certel.com.br

>

>

>

0800 516300
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Agência virtual disponível nas plataformas:

CAÇA-PALAVRAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

1

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

Reformando a casa
Há momentos em que se torna uma necessidade ver a CASA da GENTE com cara 
NOVA. Mas, dependendo do caso, uma redecoração não resolve. Se o problema 
se dá por RAZÕES funcionais e não estéticas, é preciso um gerenciamento 
maior da iniciativa a ser tomada e que se configura em uma REFORMA. As 
razões invariavelmente estão associadas a falhas nas instalações, na estrutura 
ou nas dimensões do IMÓVEL. Portanto, alguns proce-
dimentos garantem a satisfação com a obra preten-
dida. Vejamos as medidas a serem tomadas, então. 
Uma delas é colocar na PONTA do LÁPIS todo o CUSTO 
empregado para esse empreen-
dimento, desde a compra de 
materiais até a contratação 
de PESSOAL  especializado. 
Também precisam ser estabe-
lecidas etapas para otimizar o 
tempo em PROL das alterações 
na propriedade. Por fim, ao pôr o 
projeto em prática, deve-se deixar o CÔMODO 
a ser trabalhado LIVRE de MOBÍLIAS.
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 M M B T O H D H H Y T N C T T G E N T E M R
 R A Z Õ E S L T E D H L S T A A B O M Y R T
 N C M N T Y L Y L P N I A A I N R O C E H N
 I N L O M E S G N O O V B H S D S D O N M L
 I M T T E I I O C N L R N N T A F G M T M B
 M Y S S T S P B E T S E B H T I C H O F A I
 O O D U N S A T M A D E S A C S H T D O I D
 V O H C Y D L D N O C T I M P E S S O A L E
 E R O E A I L S S M I E H I E D I D E N F A
 L M A I N E E F P L A M O B I L I A S L C R
 D I O A R T E I M R R E F T Y H H A E S M E
 D R E F O R M A H R O O E R A V O N D N O B
 C I E M L M G O L L L L E E C T H R D L O A

Em março de 2017, está previsto um novo leilão de energia das obras não rea-
lizadas pelo consórcio MGF- Energy Transmissora de Energia Ltda., que teve 
decretada a caducidade da Concessão (Portaria 60 do Gabinete do Ministro 

de Minas e Energia, dia 03/03/2016). 
Estas obras deveriam ter sido concluídas em maio de 2016. Para que a região 

não tenha problemas com o suprimento de energia até que as obras do novo leilão 
sejam concluídas, foram realizadas reuniões envolvendo a EPE - Empresa de Pesquisa 
Energética, ONS - Operador Nacional do Sistema, as Concessionárias CEEE-GT e 
Eletrosul, bem como as distribuidoras RGE Sul e Certel Energia. 

O que está previsto é o aumento da capacidade com a instalação de mais um 
transformador de 83 MVA na subestação Lajeado 2 (CEEE-GT), bem como a constru-
ção de uma linha de 69 kV, entre as subestações Lajeado 2 à Lajeado 1/Certel 2, para 
atender as distribuidoras RGE Sul e Certel Energia. Para que as obras emergenciais 
sejam realizadas em tempo hábil, devem ser autorizadas com a maior brevidade pela 
Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica, após a realização dos estudos de via-
bilidade, elaborados em colaboração pelos demais agentes envolvidos.

O suprimento de energia elétrica no Vale do Taquari (conectada na subestação 
Lajeado 2), como pode ser observado no mapa, está sendo realizado por meio das 
linha de transmissão de 230 kV, provenientes de Passo Real e Nova Santa Rita. Este 
sistema elétrico atual é muito precário e somente será resolvido com implantação das 
obras previstas no novo Leilão, no ano de 2021. O aumento de capacidade está sendo 
de 160 MW.

Ernani Aloísio Mallmann
Diretor operacional da Certel Energia

Leilão de energia favorece 
Vale do Taquari e o suprimento 

da Certel Energia
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Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Seguro 
Residencial de outubro, 

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

Outubro
57.956
50.426
80.631
04.377
68.963
66.173

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Boavistense é contemplado no sorteio da 
campanha em benefício do Hospital Ouro Branco

Scheibler recebeu o prêmio da colaboradora do HOB,Elke Staggemeier

Divulgação

No sorteio da Campanha Mãos Dadas 
com a Saúde do mês de setembro, o 
contemplado foi Douglas Fernando 

Scheibler, de Teutônia, premiado com um vale-
presente das Lojas Certel.

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

Para saber mais, contate a recepção do 
HOB pelo fone (51) 3762-1222 ou diretamente 
com a Certel Energia, pelo 0800 51 6300.

O lutador profissional e professor de MMA Dirlei 
“Mão de Pedra” Broenstrup efetuou recen-
temente a entrega de R$ 3 mil à Associação 

Beneficente Ouro Branco (Abob), mantenedora do 
Hospital Ouro Branco, de Teutônia. A doação é fruto 
de parte do valor arrecadado no 1º Teutofight, evento 
de artes marciais mistas ocorrido dia 15 de outubro, 
no ginásio da Associação da Água, em Teutônia, e 
organizado pelo atleta. “Agradeço aos patrocinadores 
e a todos que possibilitaram trazer esse mega evento 
perto de nós, ajudando também o nosso hospital”, 
enfatiza Mão de Pedra que, acompanhado do treinador 
Fabiano Boxer e do advogado Edson Leandro da Silva, 
entregou o cheque ao presidente da Abob, Francisco 
de Abrahão.

Para o diretor executivo do Hospital Ouro Branco, 

André Emílio Lagemann, a instituição sente-se muito 
grata por todas as ações desenvolvidas pela comuni-
dade em geral em prol do hospital, neste momento tão 
delicado de crise e falta de recursos para o custeio da 
saúde pelo Estado. A sensibilidade das pessoas para com 
a causa do hospital é, segundo Lagemann, fundamental 
para manter a porta da casa de saúde aberta. “E a ação 
do Dirlei, que também permitiu o uso de sua imagem 
profissional para relançar a Campanha Mãos Dadas com 
a Saúde no ano passado, com o evento recém realizado, é 
mais uma demonstração do profissionalismo e da preocu-
pação dele com a comunidade onde vive, estando atento 
à necessidade do hospital e divulgando seu trabalho e 
a importância do desenvolvimento do esporte. Só nos 
resta agradecer a ele e a todos os demais engajados nesta 
ação”, destaca Lagemann.

Mão de Pedra entregou doação do Teutofight ao Hospital Ouro Branco

Aprendizes cooperativos das cooperativas 
Certel e Languiru e da empresa Elebat visi-
taram, em novembro, a sede administrativa 
da Certel Energia, em Teutônia. O grupo 

conheceu principalmente o Centro de Operação do 
Sistema e o Departamento de Medições Especiais, áreas 
que gerenciam o controle do fornecimento de energia 
elétrica da cooperativa.

“A visita foi muito proveitosa, pois podemos en-
tender como é a prática de muitos conteúdos aprendidos 
em sala de aula, em especial, no que tange à distribuição 
de energia”, mencionou Alex Felipe Nabinger, 18 anos. 
“Avalio o programa Aprendiz Cooperativo como im-
portante, por possibilitar o nosso ingresso no mercado 
de trabalho de uma maneira muito bem organizada”, 
completou.

“A experiência é muito importante para a evo-
lução do nosso conhecimento, tanto pessoal como 
profissional”, destaca Adriane de Souza Rodrigues, 15 

anos. “Em casa, dificilmente falta energia elétrica, e 
nesta visitação podemos entender porque isso acontece, 
pois a cooperativa se empenha em fazer o melhor aos 
associados”, frisou.

Para Bruna Pletsch, 16 anos, a visita integra um 
vasto diferencial que é proporcionado aos jovens através 
do programa. “Como estamos iniciando a introdução ao 
mercado de trabalho, é uma ótima oportunidade de, além 
de termos a parte teórica, podermos vivenciar também 
a prática para vermos como realmente funciona uma 
empresa”, avaliou.

No entender de Gabriel Luft, 16 anos, visitas como 
essa são fundamentais aos jovens que desejam ter um 
bom posicionamento no mercado de trabalho. “Vemos 
que a equipe da cooperativa é qualificada, e é muito 
bom viver na área de atuação da Certel Energia, onde o 
fornecimento praticamente não sofre interrupções. Com 
o Aprendiz Cooperativo, temos a chance de iniciar bem 
a carreira profissional”, observou.

Aprendizes visitaram a matriz da cooperativa

Abrahão recebeu cheque do lutador teutoniense

Visita ao Departamento de Medições Especiais
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O incentivo ao ensino supe-
rior que a Certel possibi-
lita aos associados e filhos 

de associados vem contemplando 
um número cada vez maior de 
interessados. Com descontos de 
10% na Faculdade La Salle e nas 
universidades Unopar e Unisinos, 
a crescente solicitação do bene-
fício oferecido pela cooperativa 
revela o quão fundamental é se 
qualificar atualmente, bem como 
é a forma de enxergar as oportu-
nidades de crescimento pessoal e 
profissional dos jovens de hoje. Ao 
todo, 46 pessoas são beneficiadas 
com o desconto nas três institui-
ções de ensino.

Um exemplo é Luana Vanes-
sa de Souza, 20 anos, de Teutônia, 
que cursa Processos Gerenciais na 
Unopar. “Esse desconto que a Certel concede me ajuda bastante, principalmente 
agora, em meio à crise nacional, sendo um incentivo a mais para ingressar no ensino 
superior. O valor da mensalidade fica acessível e, com o dinheiro que sobra a partir 
do desconto concedido, posso utilizar para outros investimentos, como cursos e 
livros, além de cobrir outras despesas pessoais”, avalia.

Luana sonha em ser uma excelente profissional, com um amplo conhecimento 
em diversas áreas. “Quero realizar vários cursos para aperfeiçoar meu conhecimento. 
O ensino superior abre novos caminhos e oportunidades”, pontua a jovem.

Associados e filhos de associados interessados pelo desconto de 10% na Fa-
culdade La Salle, Unopar ou Unisinos, podem enviar e-mail para comunicacao@
certel.com.br.

Cooperativa estimula crescimento 
pessoal e profissional dos associados

Os gerentes das 34 Lojas Certel distribuídas pelo Estado reuniram-se, no dia 25 
de outubro, com a direção da cooperativa, em Teutônia. Na sala de reuniões do 
Centro de Distribuição, os profissionais definiram estratégias para fortalecer 

os resultados no varejo, principalmente considerando-se as vésperas do Natal.
Uma palestra motivacional, proferida pelo empresário Márcio Dal Cin, da 

Pizzaria Chef Leon, fez parte da programação e causou muita emoção e reflexão 
ao grupo. “Mesmo sem poder ficar em pé e caminhar, levanto todo dia e escrevo 
minha história sem lamentar as rasteiras que a vida me deu”, afirmou Dal Cin, que 
é tetraplégico em decorrência de um acidente de trânsito.

Gerentes das Lojas Certel 
definiram estratégias

Luana, de Teutônia, estuda na Unopar

Foto: Arquivo pessoal

Gerentes assistiram palestra do empresário Márcio Dal Cin

A qualificação continuada foi tema da palestra 
do segundo Café Empreendedor organizado 
pela Faculdade La Salle, em novembro. Ges-

tores de RH, educadores e profissionais de comu-
nicação e marketing ouviram o professor Rogério 
Kober e trocaram ideias sobre o assunto. O encontro 
serviu também para que a Faculdade apresentasse 
às empresas parceiras uma série de ações que visam 
estimular a capacitação dentro das organizações e 
incrementar o desempenho das equipes. “O fato 
de termos a Faculdade localizada no Vale, abre a 
possibilidade de um processo de desenvolvimento 
das equipes focado de acordo com a demanda das 
empresas, seja aproveitando os cursos de graduação 
e extensão ou desenvolvendo projetos in company. 
A Faculdade La Salle pode apoiar os gestores de RH 
na construção de um conhecimento que vá ajudá-
los na conquista dos resultados desejados em suas 
organizações”, salienta assessor de Marketing da 
instituição, Sergio Sant’Anna. 

No evento, foi apresentado o Centro de Em-
preendedorismo do Vale (CEV), um espaço que 

funcionará como incubadora para novos projetos 
empresariais. Os empreendedores poderão contar 
com orientação técnica de mestres e profissionais do 
mercado,  direcionando o processo de gestão destes 
novos negócios. “Além de uma ideia motivadora 
e um espaço para coworking (compartilhamento 
de ideias e trabalhos), o CEV poderá proporcionar 
às empresas da região a possibilidade de projetos 
em pesquisa e desenvolvimento que beneficiem a 
cadeia produtiva do Vale”, explica Sant’Anna. O 
potencial da parceria entre a Faculdade La Salle e 
as empresas não se restringe a segmentos ou merca-
dos. A área do agronegócio, por exemplo, já vem se 
beneficiando por meio da formação de gestores que 
o Curso Superior em Agronegócio oferece. 

O objetivo do Café Empreendedor é trazer 
gestores para dentro da Faculdade para troca de 
ideias e compartilhamento de experiências organi-
zacionais. Os gestores que quiserem se aproximar 
da La Salle e participar dos eventos que acontecerão 
em 2017 podem entrar em contato pelo e-mail: 
juliano.petry@lasalle.gov.br

Faculdade La Salle promove Café Empreendedor

Faculdade é uma das conveniadas com desconto aos associados
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

* Angelita Lohmann
DEUTSCH Luiz A. Radaelli ITALIANO

Irma Norma 
Metz Spell-
m e i e r ,  d o 
Bairro Teutô-
nia, Teutônia, 
faleceu dia 25 
de setembro, 
aos 93 anos.

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

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

Morte Natural: R$ 3.000,00

Morte Acidental do associado: R$ 6.000,00

Morte Acidental do cônjuge: R$ 3.000,00

Auxílio
   Pecúlio

Energia

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

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

- Cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

EM CASO DE MORTE NATURAL:
 

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

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

EM CASO DE MORTE 
ACIDENTAL VÍTIMA DE 
CRIME, ACRESCENTAR: 
 

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

Morte Natural

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

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

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

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

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

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

* Deutschlehrerin am Col. Teutônia und Fachbetreuerin der Region West

Mich würden auch Rückmeldungen und Kommentare freuen: angelitalohmann@gmail.com

Attilio Pari-
sotto, de Li-
nha Pontes Fi-
lho, Teutônia, 
faleceu dia 15 
de julho, aos 
72 anos.

Enedina Nu-
nes, de Ola-
rias, Lajeado, 
faleceu dia 8 
de junho, aos 
69 anos.

Fredolino An-
toni, de Ca-
nabarro, Teu-
tônia, faleceu 
dia 2 de julho, 
aos 80 anos.

Egon Walter 
Dienstmann, 
de Boa Vista, 
Teutônia, fa-
leceu dia 13 
de julho, aos 
78 anos.

Hi lda  Feld-
mann, de Li-
nha Schmidt 
Fundos, West-
fália, faleceu 
dia 23 de julho, 
aos 85 anos.

Sena Wiebusch 
Wink, do Bairro 
Alesgut, Teutô-
nia, faleceu dia 
13 de agosto, 
aos 84 anos.

He lga  Ana 
Mendel, de 
Morro Zim-
mer, Salvador 
do Sul, fale-
ceu dia 15 de 
agosto, aos 90 
anos.

Ervino Schnei-
der, de Linha 
Atalho, Mar-
ques de Souza, 
faleceu dia 28 
de agosto, aos 
94 anos.

Arno Fries, 
de Canabar-
ro, Teutônia, 
faleceu dia 4 
de setembro, 
aos 92 anos.

L o v a n i 
Bernstein, de 
Marques de 
Souza, fale-
ceu dia 5 de 
setembro, aos 
48 anos.

Wi l l i b a l d o 
B r u n e ,  d e 
Linha Clara, 
Teutônia, fa-
leceu dia 7 de 
setembro, aos 
84 anos.

Nelsi Jura-
ci Naher, de 
Baixo Canu-
dos, Canudos 
do Vale, fale-
ceu dia 9 de 
setembro, aos 
70 anos.

José Gilberto 
Reis, do Bair-
ro Montanha, 
Lajeado, fale-
ceu dia 11 de 
setembro, aos 
66 anos.

Edgar Albino 
Schmitz, de 
Arroio Ale-
gre, Forque-
tinha, faleceu 
dia 11 de se-
tembro, aos 
86 anos.

Wilma Sand 
Hamester, de 
Linha Har-
monia Baixa, 
Teutônia, fa-
leceu dia 11 
de setembro, 
aos 88 anos.

Sérgio Anto-
nio Meyer, de 
Picada Flor, 
Marques de 
Souza, fale-
ceu dia 12 de 
setembro, aos 
59 anos.

Erna Scheibe, 
de Canabarro, 
Teutônia, fa-
leceu dia 14 
de setembro, 
aos 91 anos.

Lucila Weber, 
de Alto Con-
ventos, Laje-
ado, faleceu 
dia 21 de se-
tembro, aos 
79 anos.

Nelcy Hage-
mann, de Li-
nha Geraldo, 
Estrela, fale-
ceu dia 21 de 
setembro, aos 
79 anos.

  “Warst du ein liebes Kind?” Das hört man 
in dieser Zeit vor Weihnachten oft. Den Kindern 
erzählt man die Geschichte vom Nikolaus, der 
jedes Jahr am 6. Dezember kommt und einem 
etwas am Fenster liegen lässt. 

  Nikolaus hatte reiche Eltern. Mit 19 Jahre, 
wurde er Priester (sacerdote). Später erbte Niko-
laus ein großes Vermögen, das er an die Armen 
verteilte. Daher kommt die Tradition der Nikolaus, 
die noch bis heute weiter erzählt wird.

 Vom Nikolaus haben wir auch einige 
Gedichte gelernt:

                 “Nikolaus ist ein braver Mann
  bringt den kleinen Kindern was,
	 	 die	groβen	lässt	er	laufen,
  die können sich was kaufen” 

 
 Papa und Mama haben uns oft gewarnt: 

“Wenn du lieb bist und zuhörst, dann bringt euch 

der Pelznickel etwas”. Wer kennt das Gedicht vom 
“Ich	bin	klein,	du	bist	groβ...”	nicht?	

Hier noch ein schönes Gedicht zu dieser 
Weihnachtszeit:

 “Wenn die Kinder artig sind,
 kommt zu ihnen das Christkind;
 wenn sie ihre Suppe essen
 und das Brot auch nicht vergessen
 wenn sie, ohne Lärm zu machen,
 still sind bei den Siebensachen,
 beim Spazierengehen auf den Gassen
 von Mama sich führen lassen,
 bringt es ihnen Gut’s genug
 und ein schönes Bilderbuch”
Kennt ihr auch ein paar Gedichte? Frohe 

Weihnachten!

Vom Buch “Die schönsten Kinderlieder und 
Kinderreime”

Le feste de na volta
Noantri steven te un postesel dea colônia e li ghenera la bode-

ga dea ciesa,  na casa de comèrsio, na fabricheta de erba de quele 
de bever simaron e tea  banda de fora ghenera na cànsia de boce e 
pi insù stea la ciesa, el posto par copar bèstie ndove mi dele volte 
ndea tor carne. Tel paese feven due feste al ano: una festa de San 
Gioanni e altra dela Madona dea Salute. Nela stimana vanti dela 
festa, la mama prontea le cuche e i biscoti. Nel vendre e sabo el 
pupà e la mama i ndea tel saloto dela ciesa giutarghe a prontar le 
cose par el giorno dela festa. A la domenega, leveven su bonora, 
meteven le robe de festa come se disea e la prima cosa zera la messa. 
Sonea le campane trè volte. La prima volta par scoltar, la seconda 
par ndar rento in cesa e la tersa par scominsiar la messa.

Gera tanto bele le messe tei giorni de festa. Fenia la messa 
darente al mesogiorno, el pupà ndea tor el sorasco che lo gavea bel-
che comprà e noantri cateven un posto soto le piante. Magneven el 
sorasco, cuche, biscoti con carne e el pupà bevea vin, squasi sempre 
de quel negro e noantri na gasosa in sete o oto. Dopo ndeven veder 
i altri giugar tei cavalini, in tela tombola e altri giughi che ghe zera. 
Scoasi sempre èren sensa soldi o dele volte gaveven sol par bever 
na gasosa. Fenio la festa ne tochea tornar a casa sempre prima par 
sarar i vedèi, spacar legna, portar rento aqua dela fontana, monzer 
le vache e darghe da magnar ai porchi. E così se fenia nantra festa, 
contenti e belche drio pensar sora quelaltra che ndea vegner.

Bald kommt der Nikolaus
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Nossa Terra, Nossa Gente

Cristofer Fries 
Fiegenbaum, de Morgland, 
Teutônia, completou oito 
anos no dia 23 de setembro, 
e seu irmão Nicolas com-
pletará seis anos no dia 10 
de fevereiro de 2017. São 
homenageados pelos pais 
Adenir e Carla e avós Nelson 
e Leni. Parabéns, Cristofer e 
Nicolas!!

Jucimara Silva, de Xaxim, 
Progresso, comemorou mais 
um aniversário no dia 23 de 
agosto. A homenagem é dos 

pais Valdemir e Jucibeli e, em 
especial, do dindo Alexander. 

Parabéns, Jucimara!

Camila Chassot Sipp, de Linha 
Rodrigues da Rosa, Barão, com-
pletou três aninhos no dia 21 de 

outubro. Recebe a homenagem dos 
pais André e Verenice e dos demais 

familiares. Parabéns, Camila!

Pedro Henrique Schaeffer Marques, 
de Marques de Souza, completou cinco 
anos no dia 8 de novembro. É home-
nageado pelos pais Cintia e Maicon, 
padrasto Gabriel e demais familiares. 
Parabéns, Pedro!

Silvana de Andrade Valer, de Pouso Novo, formou-se 
em Administração de Empresas no dia 24 de setembro. 
A homenagem é dos pais e demais familiares, que de-
sejam muitas felicidades e sucesso. Parabéns, Silvana!

Nathan Isaque, de Linha Harmonia, 
Teutônia, completou seu primeiro 

aninho no dia 20 de outubro. Quem 
homenageia são os pais Jaqueline 
e Daniel Radavelli, avós Cladis e 

Nestor Borghardt e Selga Radavelli, 
dindos e amigos. Parabéns, Nathan!

Eduarda Gabrielly e Larissa 
Emanuelly Nied, de Felipe 

Essig, Travesseiro, completaram 
quatro e oito anos, respectiva-

mente, nos dias 21 de junho 
e 23 de outubro. Recebem a 

homenagem dos pais Roberto e 
Greici, avós e demais familiares. 

Parabéns, Eduarda e Larissa!!

A princesa da foto é 
Camila da Rosa 
Bazanella, de Canabarro, 
Teutônia, que completa 13 
anos no dia 19 de dezem-
bro. É homenageada pelo 
pai Uriel. “Te amo, Fi-
lha!”. Parabéns, Camila!

Mikaela Brackmann, de 
Linha Franck, Westfália, 
está de aniversário no dia 
10 de dezembro. A home-
nagem é dos pais Simone 
e Ilson, irmão Misael e de-
mais familiares. Parabéns, 
Mikaela!

Emma Korte, de Poço das An-
tas, completou mais um aniver-
sário no dia 25 de setembro. É 

homenageada pelo filho Semil-
do, nora Noeli e demais fami-
liares. Parabéns, dona Emma!

Fernanda Eluisa, de Alto 
Conventos, Lajeado, completa 

19 anos no dia 16 de dezembro, 
e Jordana Monique completa 

seu primeiro ano de vida no dia 
22 de dezembro. São home-
nageadas pelos pais Marguit 
e Darci Ferrari, avós Iraci e 

Arno Klein, amigos e demais 
familiares. Parabéns, Fernanda 

e Jordana!!

Edio e Laura Scherer, de Poço das Antas, com-
pletaram Bodas de Diamante no dia 15 de setem-
bro. “Feliz aniversário de 60 anos de casamento 
para seres humanos especiais e maravilhosos que 
merecem noss reconhecimento e gratidão. Uma 
história de vida com respeito e companheirismo. 
Parabéns!”. É o que desejam todos os familiares e 
amigos. Felicidades, Edio e Laura!
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33ª Sipat estimulou segurança e qualidade de vida

Colaboradores da Certel e Certel Energia participaram, 
em setembro e outubro, de atividades vinculadas à 33ª 
Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho 

(Sipat). Com ampla programação, um diferenciado leque de 
informações e orientações foi repassado ao quadro funcional 
de Teutônia. “Há 33 anos que a Sipat é uma realidade na nossa 
empresa, sempre possibilitando novos conhecimentos, estimu-
lando a qualidade de vida de nossas equipes e, principalmente, 
reduzindo a quantidade de acidentes no ambiente de trabalho”, 
afirmou em sua saudação o presidente das cooperativas, Erineo 
José Hennemann.

Curso de podas
As primeiras atividades da 33ª Sipat ocorreram em se-

tembro, com um curso de podas ministrado pelo consultor 
ambiental Ricardo Jasper aos profissionais da área elétrica. Este 
treinamento é fundamental, principalmente considerando-se o 
fato de muitas árvores de grande porte ainda estarem próximas 
às redes elétricas, o que pode oferecer riscos de interrupção 
no fornecimento.

Segurança no trânsito
A segunda palestra, dirigida aos profissionais da sede 

administrativa, foi da instrutora de trânsito Lirian Lagemann, 
do CFC Reichert, com ênfase à segurança no trânsito. “Preci-
samos estar atentos a tudo que está a nossa volta no dia a dia 
enquanto motorista, ciclista ou pedestre. A partir do momento 
em que assumimos a direção, somos responsáveis por nós e 
por todos os demais dentro do veículo”, assinalou, lembrando 
o lema “Eu sou mais um para um trânsito mais seguro”, da 
Semana Nacional do Trânsito deste ano. Segundo Lirian, as 
principais causas de acidentes nas estradas envolvem excesso 
de velocidade, ultrapassagens indevidas, alcoolismo e falta 
de atenção.

Sustentabilidade
Como controlar a sustentabilidade em todas as esferas da 

vida foi o tema da terceira palestra, proferida pela bióloga da 
Univates, Cátia Gonçalves. “A sustentabilidade está bastante 
em voga, e é importante realmente percebermos que ela está 
ao nosso redor e que devemos buscar esse equilíbrio entre o 
social, o ambiental e o econômico, e não só uma das partes. 
Se não estivermos abertos, dispostos a conversar e enxergar as 
outras pessoas, a dar um bom dia, um boa tarde, um obrigado 
ou um eu posso ajudar, também não estaremos dispostos a 
cuidar de questões do meio ambiente”, ponderou.

Estresse e saúde
A influência do estresse na saúde trouxe à Sipat o car-

diologista Paulo Rahmeier, que realizou a quarta palestra. “O 
estresse é bastante comum, mas não deve ser visto como uma 
coisa normal. É necessário cuidarmos bastante desta tendência, 
pois ele causa problemas de saúde importantes, interferindo na 
pressão alta, no peso, nas atividades do cotidiano, originando 
sérias doenças. O estresse deve ser tratado e cada pessoa deve 
saber o que lhe estressa e tomar atitudes quanto a isso. Em caso 
de algum sintoma suspeito, a orientação é procurar logo um 
médico, porque o corpo fala”, alertou. 

Quiropraxia
Os benefícios da quiropraxia, o tratamento e prevenção 

de desordens do sistema neuro-músculo-esquelético e dos 
efeitos destas desordens na saúde em geral através de técni-
cas maunais, levou à Sipat o quiropraxista Franciel Surkamp. 
“Na Quiropraxia, há uma ênfase em tratamentos incluindo a 
manipulação vertebral e várias outras técnicas. O quiropraxista 
tem por princípio localizar disfunções articulares na coluna 
vertebral, que constituem-se em desalinhamentos que sofrem 
as vértebras, associadas com compressão de estruturas do 
sistema nervoso. Com ajustes manuais, tanto a dor como as 
interferências são removidas, permitindo que o sistema nervoso 
tenha plena comunicação com organismo, buscando assim seu 
estado de equilíbrio”, pontuou.

Saudação do presidente, Erineo José Hennemann

Palestra sobre trânsito seguro, com Lirian Lagemann

Palestra sobre sustentabilidade, com Cátia Gonçalves

Palestra sobre Quiropraxia, com Franciel Surkamp

Palestra sobre estresse, com Paulo Rahmeier
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