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D

esde o último processo
assemblear da Certel,
que englobou os dias
14 de março para a
Assembleia Geral de
Microrregião, aberta a todos os
associados, e 25 de março para a
Assembleia Geral Ordinária, para
os delegados da Cooperativa,
contamos com novos associados
nos Conselhos de Administração e
Fiscal, e também como delegados.
Esta democracia que é exercida
em cooperativas como a Certel
tem um papel fundamental para
que este sistema obtenha êxito. É
a grande diferença existente em
relação aos demais modelos econômicos. O associado é dono da
Cooperativa e, caso queira, pode
integrar mais amplamente o processo decisório da sua instituição.
Queremos dar as boas-vindas
e desejar muito sucesso ao novo
vice-presidente, Daniel Luis Sechi,
que já exerceu diversas funções e
também continua como diretor,
e ao secretário, Rainer Büneker.

Certamente, o conhecimento e
o dinamismo de ambos serão
essenciais para a Cooperativa, e
conseguirão cooperar para que
tenhamos uma Certel cada vez
mais forte e bem representada em
nossa região.
Saudamos também os conselheiros administrativos Plinio
Caliari, Nelson José Werner, Silvo
Landmeier, Pedro Afonso Klein,
Luisa Bauer e Imério Gonzatti, da
Certel Energia; Lauro Baum, Irani
Guaragni, Silvério Brune, Ademir
Sipp, Roberto Carlos Wegner e Rosita Schneider, da Certel; os conselheiros fiscais Carmo Both, Carlos
Alberto Walter, Martim Rhein,
Daiane Munique Knecht, Arlei
Antônio Zimmer e Sadi Reis da
Silva, da Certel Energia; e Delmar
Augusto Colombo, Lili Beckenbach,
Augusto Domingos Favaretto, Graziela Cândida Petry, Jair Antônio
Schneider e Luis Carlos Felício,
da Certel. Os conselheiros têm
uma função primordial dentro do
cooperativismo, pois participam

mensalmente das tomadas de
decisões, contribuindo substancialmente com o desenvolvimento
e o sucesso da Certel.
E nossas boas-vindas também
aos novos delegados e suplentes
de delegados, João Inácio Leindecker (Salvador do Sul), Talita
Halmenschlager Rhein (Teutônia),
Rosane Jasper (Teutônia), Luana
Sabrina Petry (Lajeado), Olavo Reinoldo Schneider (Lajeado), Mirdes
Kern Weissheimer (Lajeado) e Erci
Beckenbach Sipp (Salvador do Sul),
eleitos para representarem nossas
cooperativas junto as suas comunidades e participarem de reuniões quadrimestrais e das nossas
assembleias. Vocês, juntamente
com todos os demais delegados
e suplentes, também são fundamentais para que estejamos cada
vez mais atentos ao que acontece
na região e às necessidades de
todo o quadro social.
A todos, parabéns por terem
sido eleitos e obrigado por acreditarem na sua Cooperativa.

Editorial

Q

ueremos estar cada vez
mais próximos dos nossos associados e clientes.
Para isso, procuramos oferecer
um atendimento excelente, com
produtos e serviços de qualidade
e uma atenção diferenciada, com
respeito, cordialidade e ética acima de tudo. Além de contarmos
com ótimos fornecedores, que nos
fornecem as melhores soluções a
serem disponibilizadas ao mercado, também investimos substancialmente na qualificação dos
nossos profissionais, com cursos,
treinamentos e reciclagens constantes. Está no propósito da Certel
garantir um atendimento cada vez
mais humano, cordial e eficiente,
a fim de que associados e clientes
sintam-se prestigiados e retornem
sempre a nossa Cooperativa.
Mas, para isso é necessário
investir em tecnologia. E a Certel
tem feito a sua parte para que o
moderno e o virtual também contribuam para bem atender e aproximar. Além da tecnologia de ponta que é empregada nas diferentes

formas de atendimento, seja na
geração e distribuição de energia
elétrica, na comercialização de
eletromóveis e na industrialização
de postes e demais artefatos de
cimento, também a comunicação
precisa ser valorizada e, nesse sentido, as formas digitais de contato
estão cada vez mais presentes.
Como exemplos, na Certel,
temos a Loja Virtual (www.lojascertel.com.br), a aquisição de
serviços, o Fala Certel (pelo WhatsApp 51 992887463), a assinatura
digital de compras parceladas

perativa de forma digital, há também o WhatsApp (08005106300)
e o APP Certel Energia, a Agência
Virtual (em www.certel.com.br),
o pagamento de fatura por aplicativo, o SMS para comunicação
de serviços e desligamentos programados de energia, as reuniões
e as assembleias digitais, o jornal
e o programa de rádio disponíveis
no site, as redes sociais (Facebook,
Instagram, Linkedin e Youtube),
entre outros. A tecnologia nos
assegura maior facilidade e segurança, favorecendo para que
tenhamos uma vida de qualidade
e com mais tempo para outras
tarefas.
“São os princípios
São os princípios cooperativiscooperativistas postos tas postos em prática pela Certel
em prática pela Certel.” para que haja uma harmonia e o
desenvolvimento de boas ações
mútuas entre Cooperativa e Coatravés do crediário, o encarte munidade. Entre estas e muitas
mensal promocional, a solicita- outras implementações também
ção de boleto ou chave Pix para ligadas à tecnologia, continuarepagamentos e as redes sociais mos nos mantendo muito focados
(Facebook e Instagram). Na Certel para que a nossa região seja semEnergia, além da associação à coo- pre muito bem atendida.
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Em visita à Certel, secretária Marjorie anuncia
R$ 11 milhões para modernização do setor
A secretária
estadual destacou
o Programa
Energia Forte no
Campo e seus
investimentos

R

ecém empossada, a
secretária estadual de
meio ambiente e infraestrutura, Marjorie Kauffmann, que exerceu o cargo
de presidente da Fepam até
o dia 3 de abril, visitou a sede
administra�va da Certel, no
dia 18 de abril. Acompanhada de sua assessora, Isa
Carla Osterkamp, Marjorie
reuniu-se com o presidente,
Erineo José Hennemann e o
superintendente Ilvo Edgar
Poersch, e colocou-se à disposição para auxiliar com o
desenvolvimento regional.
Marjorie recebeu do
presidente um capacete assinado pelos diretores da
Certel, em reconhecimento
a sua trajetória. “É sempre
um prazer estar com a Certel e, hoje, em especial, aqui
na matriz. Conseguimos um
momento na agenda para
conversar um pouco sobre
nossa atuação na Fepam e,
agora, em frente à Secretaria
de Meio Ambiente e Infraes-

Secretária ganhou um capacete da Cooperativa
trutura. Tratamos sobre as
perspec�vas da Coopera�va
para os próximos anos. Fiz
questão de estar aqui, pois
é importante que as pessoas nos conheçam e que nós
conheçamos também o trabalho das pessoas”, relatou.
Ela enfa�zou o Programa Energia Forte no Campo, ação com reﬂexo imediato para a população do
meio rural, cujos primeiros

Em 2020 foram
investidos
R$ 700 mil
Em 2021
R$ 1,18 milhão
Em 2022 a
previsão é de
R$ 11 milhão

Visita ao Centro de Operação do Sistema Elétrico

contratos aconteceram em
2020 e 2021. Em 2020, foram inves�dos R$ 700 mil;
em 2021, R$ 1,18 milhão e,
para 2022, a previsão é de
R$ 11 milhões para que se
possa ter uma energia mais
forte e segura.
“Entendemos que a
área rural também precisa desse aporte ﬁnanceiro
para poder produzir. A Certel tem se mostrado inovadora, pois auxilia também
os seus associados a aderi-

rem a este programa. É um
bom exemplo a ser seguido,
e acredito muito no coopera�vismo como a forma de
crescimento que consegue
dar condições para que as
pessoas e as regiões prosperem. O Vale do Taquari deve
muito ao coopera�vismo, e
os meus votos são de que se
possa ampliar ainda a rede
de coopera�vados e os serviços que usufruem desse
modelo”, aﬁrmou.

Agradecimento
Acompanhado por diretores da Coopera�va,
Hennemann agradeceu pela
visita e frisou a importância
do papel que vem sendo desempenhado por Marjorie
em prol do desenvolvimento. “Foi uma honra tê-la recebido em nossa sede, e desejamos muito sucesso em
sua nova missão. Certamente, conseguirá muitos feitos
como secretária estadual, e
as coopera�vas, como a Certel, con�nuarão recebendo
uma atenção muito especial
dela. Quanto ao Programa
Energia Forte no Campo, seguiremos inves�ndo e auxi-

liando na transformação de
redes mono ou bifásicas em
trifásicas que garantam um
excelente
abastecimento
energé�co ao agronegócio”,
pontuou.

“

Entendemos que
a área rural também precisa desse
aporte ﬁnanceiro
para poder produzir. A Certel tem se
mostrado inovadora, pois auxilia
também os seus
associados a aderirem a este programa.”
MARJORIE KAUFFMANN
Secretária estadual do meio
ambiente e infraestrutura
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Daniel Luis Sechi
Vice-presidente

C

Erineo Hennemann recebe
título de Cidadão Teutoniense

Uma nova
trajetória

om muita sa�sfação e espírito de cooperação, iniciamos uma nova trajetória em prol
da nossa Coopera�va. Depois de alguns
anos atuando na área técnica da Certel, pudemos exercer funções como de analista, supervisor, coordenador e diretor. Acumulamos muitas
experiências e absorvemos muitos aprendizados em todos os negócios da Certel, o que nos
permite, agora, assumirmos a vice-presidência,
sem dúvida, com novos grandes desaﬁos.
Vamos con�nuar trabalhando, com muito empenho e dedicação, no cumprimento dos
nossos obje�vos e pela busca constante da sa�sfação dos nossos associados. Contamos com
uma equipe extremamente capaz e determinada, com muito conhecimento, garra e ap�dão
para, juntamente com os conselhos de Administração e Fiscal, movermos esta importante
coopera�va em busca de conquistas cada vez
maiores, sempre com simplicidade e humildade
nas relações.
Os índices da úl�ma pesquisa de sa�sfação
a�ngiram pontuação igual ou superior a 97%,
em todos os quesitos avaliados, e é isso que
queremos possibilitar cada vez mais para a nossa
Certel. Um atendimento humano, ágil, cordial,
é�co e que garanta um leque de diferenciadas
soluções às necessidades do quadro social, favorecendo o desenvolvimento das nossas diversas
comunidades. Que associados e clientes possam
ter na Coopera�va um alicerce de conﬁança,
com condições ideais para que tenhamos sempre segurança e crescimento em nossa região.
Um agradecimento muito especial a todos
que acreditam no nosso empenho, e que depositaram seu voto de conﬁança para que pudéssemos alcançar esta importante função. Um
abraço em cada colega que auxilia para que tenhamos uma coopera�va atuante e comprome�da, sempre enxergando os associados como os
grandes protagonistas desta história de cooperação que vem sendo construída há 66 anos.

“Esse título não é merecido só por mim, mas por todos que, de alguma forma,
me incentivaram a chegar onde cheguei.”

Cooperativa
também foi
homenageada
pelos seus 66 anos

N

o dia 29 de março, a
sede administra�va
da Certel serviu de local para a Sessão Ordinária
da Câmara de Vereadores
de Teutônia, presidida neste mandato pelo vereador
Vitor Ernesto Krabbe. Realizada em comemoração aos
66 anos da Certel, celebrados em 19 de fevereiro, o
evento também concedeu o
�tulo de Cidadão Honorário
de Teutônia ao presidente
da Coopera�va, Erineo José
Hennemann, com homenagem proposta pelo vereador
Evandro Biondo. Aproximadamente 200 pessoas par�-

ciparam presencialmente da
sessão, e toda comunidade
também pôde assis�r pela
transmissão virtual.
Todos os vereadores,
bem como o prefeito de Teutônia, Celso Aloísio Forneck,
enfa�zaram o protagonismo
da Coopera�va, que realiza
um atendimento de qualidade, e também agradeceram pela cedência do espaço para a sessão legisla�va.
Paralelamente, cumprimentaram o presidente, Erineo
José Hennemann, pelo recebimento do �tulo de Cidadão Teutoniense. Salientaram a grande contribuição
dada por Hennemann, que
tem 46 anos de dedicação
à Certel, sempre engajado
para que o atendimento às
comunidades seja cumprido
com excelência.
Visivelmente emocionado, Hennemann agrade-

Aproximadamente 200 pessoas participaram
presencialmente do evento

ceu pela honraria, e compar�lhou-a com toda equipe
da Certel que, segundo ele,
não mede esforços para garan�r o melhor atendimento
à comunidade. Acompanhado também por sua família,
ele lembrou sobre o início
de suas a�vidades, destacando o espírito de cooperação que sempre esteve
presente.
“Vocês todos têm um
signiﬁcado muito importante e um lugar especial
no meu coração. Esse �tulo
não é merecido só por mim,
mas por todos que, de alguma forma, me incen�varam
a chegar onde cheguei. Esta
homenagem é para a maior
e mais an�ga coopera�va
de energia do País, com 66
anos de história e mais de
76 mil associados, 16 mil
dos quais são moradores
em Teutônia. É, sem dúvida,
uma empresa de referência
no atendimento em todas
suas a�vidades, com geração de aproximadamente
830 empregos. E o resultado
da Certel não acontece em
função do presidente, mas
das pessoas que executam
seu trabalho, independente
da a�vidade. Estamos, cada
vez mais, nos antecipando
às demandas do futuro”, assinalou, agradecendo pela
honraria recebida.
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Usinas da Certel evitam
desligamento de energia
em obra programada
Hennemann agradeceu a particapação nas assembleias

Hidrelétricas de
Salto Forqueta e
Rastro de Auto
atuaram durante
operação

Assembleia com delegados
conﬁrma a reeleição de Hennemann
Demonstrações contábeis de 2021 estão
publicadas nesta edição

A

A

s obras na linha de
transmissão da subestação da Certel de
Forque�nha, previstas para
os dias 26 e 27 de março,
ocorreram normalmente, e
a interrupção programada
do fornecimento de energia não se fez necessária
para 99% dos associados
envolvidos, visto que a Coopera�va contou com a
força das hidrelétricas Salto
Forqueta e Rastro de Auto
para manter o associado
com energia.
Isso é resultado de
muito esforço, com estudos, equipamentos e engenharia de alta tecnologia,
para que as usinas Salto
Forqueta e Rastro de Auto
possam energizar toda a
subestação de Canudos do
Vale, sem a necessidade de
energia provinda das subestações de Costão e Lajeado.
Antes, as usinas só
podiam atender Canudos
do Vale se houvesse energia também vinda de Lajeado. É a Certel buscando

Hidrelétrica Salto Forqueta, localizada entre
os municípios de São José do Herval e Putinga
alterna�vas graças as suas
usinas hidrelétricas, que
conseguem atender toda a
carga da subestação de Canudos do Vale, que engloba
os municípios de Boqueirão
do Leão, Gramado Xavier,
Progresso, Sério, Venâncio
Aires, Forque�nha, Pouso
Novo e Canudos do Vale.
“Com muita alegria e
sa�sfação, a Certel conseguiu realizar esta manobra. Foi possível deixar em
carga as duas hidrelétricas
funcionando sem necessitar da tensão de referência
das linhas de transmissão.
É um desaﬁo na engenharia, mas a Coopera�va
conseguiu garan�r que em
torno de 14 mil associados
não ﬁcassem sem energia.
Estamos muito atentos e

Não sabe o que
fazer com as
lâmpadas
queimadas?

focados em proporcionar
o melhor atendimento aos
associados, e muitas outras conquistas tecnológicas também estão prestes
a acontecer”, assinala o vice-presidente, Daniel Luis
Sechi.
Para que tudo isso
fosse possível, segundo o
supervisor de engenharia,
Felipe Drebes, foram realizados diferentes estudos
de proteção e controle,
planejamento de carga,
com manobras no sistema
de distribuição e segurança. “Houve um estudo minucioso, com envolvimento
de todas as áreas técnicas
da Coopera�va, permi�ndo
a metodologia de operação
que evitou o desligamento”, aﬁrma.

Certel realizou na noite de 25 de março,
em formato digital, a
Assembleia Geral Ordinária
com os delegados de suas
seis microrregiões - Taquara, Salvador do Sul, Alta do
Vale, Marques de Souza,
Lajeado e Teutônia. Esta assembleia teve por obje�vo
apresentar aos delegados e
ra�ﬁcar os resultados aprovados na Assembleia Geral
de Microrregião, realizada
dia 14 de março.
Em 2021, o Grupo Certel apresentou o melhor resultado de sua história, com
uma sobra à disposição dos
associados no valor de mais
de R$ 36 milhões. Desta sobra, R$ 16 milhões foram
des�nados para o Fundo
de Expansão e Manutenção
do Sistema Elétrico, para
melhoria das redes, subestações, hidrelétricas e da infraestrutura como um todo;
R$ 6,5 milhões couberam
às cotas-partes dos associados; R$ 6,7 milhões para o
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), para atender projetos
sociais, principalmente de
en�dades mais carentes; e
R$ 6,5 milhões foram para a

recomposição do Fundo de
Reserva da Certel.
Também houve eleição
do Conselho de Administração, sendo que Erineo Hennemann foi reeleito para
mais quatro anos como presidente, ao lado de Daniel
Luis Sechi como vice-presidente e de Rainer Büneker
como secretário.
Para a Certel Energia,
também foram eleitos os
conselheiros
administra�vos Plinio Caliari, Nelson
José Werner, Silvo Landmeier, Pedro Afonso Klein,
Luisa Bauer e Imério Gonza�, e os conselheiros ﬁscais Carmo Both, Carlos Alberto Walter, Mar�m Rhein,
Daiane Munique Knecht,
Arlei Antônio Zimmer e Sadi
Reis da Silva.
Para a Certel, também
foram eleitos os conselheiros administra�vos Lauro
Baum, Irani Guaragni, Silvério Brune, Ademir Sipp,
Roberto Carlos Wegner e
Rosita Schneider, e os conselheiros ﬁscais Delmar Augusto Colombo, Lili Beckenbach, Augusto Domingos
Favare�o, Graziela Cândida
Petry, Jair Antônio Schneider e Luis Carlos Felício.

Somos
ponto gratuito
de coleta.
Traga tuas lâmpadas
tubulares e
compactadas e faça
o descarte consciente.
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Amor de mãe:

um sentimento inexplicável

A

Inspiração que
gerou resultados

Realizações
de mãe para ﬁlha

Com muitas visitas durante a
infância na Loja Certel de Wes�ália,
Luize Victoria Tirp Sacks, já demonstrava uma forte ligação com a Coopera�va. Indo no trabalho buscar a
sua mãe, Mabel Tirp, a ﬁlha aproveitava para pegar alguns itens, como
caneta e lápis de cor e, então, se
diver�r com a pintura de desenhos
coloridos no local. “Eu falava para
a minha mãe que um dia queria
ser igual a ela e trabalharia na Certel, pois aquele ambiente era muito aconchegante. Hoje, estou aqui
também e pretendo seguir a minha
carreira, conforme os exemplos da
minha mãe”, comenta.
Mabel destaca que naquele
tempo obteve muito apoio de suas
colegas para iniciar na área de vendas. Mesmo com o nascimento recente da Luize, ela conseguiu conciliar as tarefas do lar e do trabalho.
“Foi um período bem turbulento,
mas essencial. Em casa, nem sempre estamos dispostas, tenho que
dar atenção para as minhas duas
ﬁlhas, mas sempre nos ajudamos”,
ﬁnaliza.

quela que está sempre pronta
para ajudar, ser mãe é amar
incondicionalmente. Compar�lhando vivências e presente em todos os momentos, ela é sinônimo de
carinho, dedicação e, mesmo com as
suas mul�tarefas do dia a dia, sabe
ser forte e doce ao mesmo tempo.
Convidamos você a conhecer a
história de mães e ﬁlhas que fazem
parte da Coopera�va. Mulheres
que, juntas, se incen�vam, dando o
melhor de si e mostrando o seu potencial no ambiente de trabalho.

Marcieli e Civoni
Para Civoni Musskopf Allebrandt,
uma das maiores realizações como
mãe, foi ver a ﬁlha, Marcieli Allebrandt Costa, trabalhando na Certel.
Civoni resume que a sua felicidade
é ver que os seus ﬁlhos estão sendo valorizados proﬁssionalmente.
“Fico feliz pela Certel dar a primeira oportunidade de trabalho para a
minha ﬁlha. Admiro o potencial dela
e, como mãe, estou muito orgulhosa
em ver que todo apoio que proporcionei, gerou bons resultados.”
Uma surpresa para as duas,
foi quando Civoni também recebeu
uma oportunidade de trabalho na
empresa. Marcieli, que já comentava em família sobre a importância
do coopera�vismo e a valorização da
Certel, agora pode dizer que a sua
mãe também faz parte da área. “Ela
é uma pessoa muito esforçada e trabalhadora, tenho muito orgulho pela
mulher dedicada que é”, comenta
Marcieli.

“Devo tudo a ela, minha
maior inspiração, minha
melhor amiga, a melhor
mãe desse mundo todo.”
Luize Victoria Tirp Sacks

Uma amizade
verdadeira
“Uma amizade verdadeira”,
é assim que Natasha Gabriele Fusiger, explica a relação com a sua
mãe, Eliane Alves da Silva. Sempre
com muita cumplicidade e presenSigrid e Ana Paula
ça, Natasha lembra que a mãe foi a
maior incen�vadora para que ela se
inscrevesse no Programa Aprendiz
Coopera�vo. “Quando fui selecioEnsinamentos
nada, tentei dar o meu melhor em
cada tarefa. Não é porque minha
para a vida
mãe trabalha na mesma empresa,
que vou deixar de desempenhar alDeﬁnida como uma mãe que gumas funções”, relata.
sempre foi muito organizada, Sigrid
Juliana Haas, lembra que na infância
cobrava da ﬁlha Ana Haas Renner,
muita dedicação com os seus itens
pessoais e tarefas escolares. “Eu me
recordo que sempre passei esses
ensinamentos para ela, como deixar
o quarto arrumado e os temas em
dia.”
Orientações que geraram bons
resultados para a Ana. Hoje a ﬁlha
reconhece que todos os momentos de disciplina foram importantes
para a vida proﬁssional. “Tem coisas
que a gente não esquece, lembro
que quando fui entrevistada para
uma oportunidade na Certel, o contrato era de dois meses. Pensei ‘tenho que dar o máximo de mim para Natasha e Eliane
permanecer aqui’ e já faz 11 anos
que estou na empresa”, recorda.
Sigrid comenta que, como mãe,
“Teria muitas coisas para
sempre dedicou bons ensinamentos
para a ﬁlha. “Eu sempre digo para
falar, mas quero dizer que
ela que o mais importante é realizar ela é meu tudo. Tudo que eu
um trabalho honesto e é�co. Levei
me tornei foi graças a ela.
isso para a minha carreira proﬁssioMuito obrigada por tanto”.
nal e tento passar isso para a Ana
sempre que posso”, ﬁnaliza.
Natasha Gabriele Fusiger

“Agradeço por tudo que
minha mãe faz por mim,
me sinto muito feliz e
orgulhosa. Temos uma
ligação muito forte.”
Luize e Mabel

Ana Paula Haas Renner

O sen�mento de orgulho emociona Eliane, ao acompanhar o desenvolvimento proﬁssional da ﬁlha.
Para a mãe, a felicidade da Natasha
é o mais importante. “Sempre digo
para que ela seja uma pessoa humilde e que saiba respeitar as pessoas,
nunca se esquecendo de onde ela
veio”, comenta.

Camila Eidelwein
* Cirurgiã-dentista - CRO/RS 28.237

Bianca Fraga Bithencorte
* Nutricionista - CRN 16.298
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Você tem um intestino saudável?

saúde intestinal influencia
no funcionamento de todo o
corpo humano. O intestino é
considerado o nosso segundo cérebro e tem funções importantíssimas
para nossa nutrição e para as defesas
do organismo.
Entretanto, cerca de 30% da
população brasileira sofre com a
temida constipação intestinal, caracterizada por dificuldade em evacuar,
evacuação incompleta ou com fezes
petrificadas. As pessoas que sofrem
com esse mal, podem chegar a ficar
dias e até mesmo semanas sem ir
ao banheiro. Além das dores e desconfortos no abdômen, a prisão de
ventre pode causar vários outros
danos ao organismo.
Mas qual a importância do
intestino? Ele é responsável pela
absorção de grande parte dos nutrientes que ingerimos nas refeições.
Esse processo acontece no intestino
delgado, enquanto o intestino grosso
fica com a responsabilidade de absorver a maior parte de água.
Quando o intestino funciona
normalmente, os alimentos percorrem todo o sistema digestivo a uma
velocidade metabólica ideal. Assim,
a massa alimentar e o bolo fecal não
ficam retidos em qualquer parte do
trajeto por um tempo maior que o
necessário e são eliminados no momento adequado.
O bom funcionamento do intestino também garante uma boa
imunidade. Cerca de 70% a 80%

de todas as células imunológicas
presentes em todo o corpo se encontram no intestino. Esse órgão
colabora ainda com a produção de
vitaminas, como a vitamina K e outras vitaminas do complexo B, que
desempenham importante papel
protetor ao organismo.
Outra função do intestino consiste em ajudar no bom funcionamento do cérebro, 90% do triptofano é sintetizado no intestino. Esse
aminoácido essencial é utilizado
pelo cérebro junto com a vitamina
B3 para ajudar o corpo a produzir a
serotonina, que coordena diversas
funções no organismo, incluindo a
melhora do humor e nossas sensações, tanto físicas, quanto emocionais.
O fato é que um intestino desregulado influencia a saúde de todo
o corpo. Mas, o que provoca esse
mau funcionamento? O segredo de
um intestino saudável está em nossos hábitos. Má alimentação, pouca
atividade física, pouco consumo de
água e um sono desregulado prejudicam a saúde intestinal e, consequentemente, todo o corpo e a mente.
Para manter a saúde do intestino é fundamental manter uma
dieta saudável. Para isso, evite alimentos processados, embutidos e
enlatados. Procure ingerir alimentos
ricos em fibras como cereais, frutas
e verduras, além de investir na hidratação (cerca de 2 litros de água
diariamente).

Cuidados com a prótese dentária

V

ocê faz uso de algum tipo
de prótese (dentadura/
chapa) dentária removível
com todos os dentes, ou parcial,
com somente alguns? E sabe
como cuidar e higienizar adequadamente? Afinal elas são muito
importantes e estão substituindo
os dentes que foram perdidos.
Por vezes pode demorar um
tempo para se acostumar com
a prótese dentária, e a sensação
não é a mesma de ter os dentes
naturais. Porém, com a evolução
dos materiais, as próteses estão
cada dia mais modernas, confortáveis e com aparência natural.
Cuide bem de seus dentes,
mas se precisar de uma substituição protética tenha consciência
que a próteses precisa dos mesmos cuidados que seus dentes.
Sempre observe se a sua
prótese está bem adaptada, pois
a má adaptação pode causar úlcera ou ferida que, no começo,
pode até não doer, cresce continuamente e pode levar a um
câncer bucal. Além disso, a placa
e tártaro podem se formar nas
próteses da mesma forma que
nos dentes naturais, por isso a
sua higiene é tão importante. Se
não higienizada com frequência,
pode acabar perdendo o brilho e
ficando com manchas.
Confira alguns cuidados:
● Após cada uma das refeições, retire a prótese e enxágue

bem debaixo de água corrente
removendo qualquer resto alimentar;
● Na sequência, utilize uma
escova de cerdas macias ou escova para higiene de próteses,
especialmente para esta finalidade, para realizar uma limpeza
mais profunda e por toda sua
extensão removendo toda placa
bacteriana;
● Escove a prótese com
sabão neutro (evite o uso de
creme dental para escová-la,
pois são muito abrasivos), depois
enxágue muito bem em água
corrente;
● Faça sua higiene bucal
normalmente, escovando principalmente a língua, a gengiva e
o céu da boca com o seu creme
dental de costume. Esse procedimento ajudará a manter o seu
hálito puro, sua boca limpa e livre
de resíduos;
● Repita este mesmo processo realizado após as refeições
também ao se deitar, pela noite.
Porém, o indicado é dormir sem
as próteses na boca. Coloque
a prótese em uma solução de
limpeza específica – sendo encontrado em farmácias (ou água
filtrada), deixando-a sem uso,
para descansar por um período
de 6 a 8 horas;
● Ao acordar, remova a prótese da solução de limpeza e lave-a com bastante água corrente.

Suco de couve e frutas

Delícias

Ingredientes
Couve manteiga (2 folhas);
Laranja (1 unidade);
Maçã com casca (1 unidade);
Gengibre (1 pedaço pequeno);
Linhaça (1 colher de sopa);
Água gelada (200ml).

Modo de Preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador e
tome o suco sem coar, assim você garante um
maior consumo de fibras no seu dia, o que irá
auxiliar na saúde do intestino.

Fonte: nutricionista Bianga Fraga Bithencorte

Créditos: Reprodução/Internet
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O perigo do conforto
Ah o conforto, tem coisa melhor do que o conforto? Um bom
sofá, uma cama gostosa, uma
cadeira boa e um bom chimarrão,
dirigir com o ar condicionado ligado na temperatura ideal, passear
num ritmo agradável com um tênis
macio, trabalhar num ritmo bom
podendo usar diferentes opções
de maquinário para facilitar as tarefas, comer uma comida suculenta,
macia e saborosa, na temperatura
ideal... e por aí vai tantas situações
de conforto que gostamos tanto.
Acredito que, em boa parte de
nossas vidas, é isso que procuramos. Mas... será que é disso que
precisamos?
Pois é, lendo o livro “A história do corpo humano” de Daniel
Lieberman (recomendo), o autor
aborda este tema que é de extrema
importância e um tanto conﬂitante.
Veja bem, nossa biologia é moldada
para dispender o mínimo de energia possível, ou seja, “a lei no menor
esforço”. Por que reuniões, aulas e
outras a�vidades de escritório sempre são realizadas sentadas? Quando pensamos em ir a um lugar, obviamente que a opção ir de carro é
a primeira a ser considerada, e tem
mais, de preferência estacionando
em frente ao ponto desejado, não
é? E quando for a pé, já percebeu
que você sempre seleciona o i�nerário mais curto para chegar até o
ponto? Pois é, usar elevadores, ir de
carro, e outras formas de redução

de nosso gasto energé�co é natural,
mas, pode não ser a melhor opção.
Muitas têm sido as disfunções
em nosso organismo por conta desta economia. Considerando séculos
e milênios de evolução e comportamento do ser humano, e apesar de
vivermos por mais tempo, a falta de
es�mulo �sico ao nosso corpo tem
gerado uma grande quantidade
de sequelas: dores nas costas, pés
chatos, obesidade, encurtamentos
musculares, disfunção nos parâmetros sanguíneos de glicose e gorduras, arteriosclerose, osteoporose,
mudança na arcada dentária, e
tantas outras caracterís�cas associadas a falta de a�vidade e ap�dão
�sica. Gosto muito da frase: “a vida
é como andar de bicicleta, para
mantermos em equilíbrio, precisamos estar em movimento”. Então o
seguinte, a ideia não é acabar com
o conforto, mas sim, reduzir a sua
quantidade. Para que possamos
ter uma boa saúde, é fundamental
permitir que nosso corpo tenha
“cargas” maiores no seu dia a dia.
Ir para a academia 3-4 vezes por
semana é ó�mo, mas passar o resto dela sentado ou fazendo quase
nada, não é o suﬁciente. Caminhar
descalço, pegar sol, movimentar-se
mais fazendo força, alongando nossos músculos, melhorando nossa
resistência... tudo isso é determinante para nossa saúde. Ache a
dose adequada, e lembre-se: nem
tão pouco, nem tão demais!
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Grasiela Michels
Enfermeira do Capa - Santa Cruz do Sul

Nem tão doce lar: uma vida sem violência
é um Direito Humano

P

ara essa edição, estamos divulgando a car�lha “Nem tão
doce lar: uma vida sem violência é um direito humano”, disponível
no h�ps://ﬂd.com.br/publicacao/
nem-tao-doce-lar-uma-vida-sem-violencia-e-um-direito-humano/.
Elaborada pela Fundação Luterana
de Diaconia – FLD, e distribuída pelo
Centro de Apoio e Promoção da
Agroecologia, núcleo Santa Cruz do
Sul, para grupos do Projeto Saúde
Comunitária de Mulheres Rurais
e Urbanas, trabalho realizado em
parceria com Sínodo do Vale do
Taquari e assessorados pelo CAPA,
e também para mulheres atendidas
pelo Centro de Referência em Assistência Social – CRAS de Teutônia,
totalizando 237 exemplares.
Essa cartilha é inspirada na
exposição criada pela antropóloga
alemã Una Hombrecher, chamada
Rua das Rosas, a “Nem tão doce
lar” foi adaptada à linguagem e
metodologia ao contexto sociocultural brasileiro e la�no-americano. A
exposição é uma amostra i�nerante,
levando ao espaço público a representação de uma casa familiar, com
informações e elementos su�s ou
evidentes que denunciam a violência sofrida por mulheres, crianças,
adolescentes, jovens, pessoas idosas
e pessoas com deﬁciência.
O obje�vo da car�lha é levar
informações, sensibilizar e alertar
a população frente à violência domés�ca e familiar, a qual precisa ser

vista como um crime e um problema
de saúde pública. Precisamos desconstruir o ditado popular de que
em “briga de marido e mulher não
se mete a colher.” É necessário e
urgente que se fale sobre a violência
domés�ca e familiar para superar
as diﬁculdades, estabelecer estratégias, fortalecer as redes de apoio
e acabar com a violência contra as
mulheres e meninas.
A car�lha aborda ainda sobre a
legislação que conﬁgura a violência
domés�ca e familiar contra mulher,
pautada na Lei Maria da Penha, lei
11.340, as novas alterações desta
lei, assim com os �pos de violência,
a lei 13.104 do feminicídio, o ciclo
da violência, as principais redes de
apoio ao atendimento as ví�mas de
violência domés�ca, telefones de
atendimento e de denúncia.
Par�lhar as informações e falar
de algo que diz respeito à vida das
mulheres é um compromisso para
além do social, é se responsabilizar pela vida e saúde de todas as
pessoas, em especial das mulheres.
A agroecologia preza pela vida e
respeito a todos os seres vivos e
não compactua com a violência domés�ca familiar, onde há violência
não há agroecologia. Assim, o FLD
- CAPA e Sínodo do Vale do Taquari,
em parceria com outras en�dades
da sociedade civil, governamental
e religiosas, vem atuando para a
superação da violência contra as
mulheres.
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Modernização da suinocultura
requer energia de qualidade
No total, cinco mil
suínos estão alojados
no local em fase de
creche

I

nsumo essencial para o desenvolvimento, a energia elétrica é
necessária nos mais variados setores, haja vista sua importância
para que a economia prospere. Um
grande exemplo vem de segmentos como o agronegócio, onde ela
desempenha uma função cada vez
mais fundamental, por garan�r que
se produza, com eﬁciência, alimentos a toda sociedade. Em Linha Cairu, Travesseiro, a família Fucks trabalha com a suinocultura e entende
que o abastecimento energé�co é
fundamental, principalmente, considerando-se toda modernização
envolvida na criação.
Com mais de duas décadas
dedicadas ao setor, seu Delmar, 53
anos, conta com a parceria da esposa, Maria Gore�, 53, e do ﬁlho,
Leonardo, 29, para o trato de cinco
mil suínos, em fase de creche. Ele
recorda do ano de 1999, quando
migraram da avicultura para a suinocultura, na condição de que houvesse um reforço da infraestrutura
elétrica da propriedade. “Já naquela época, procuramos a Certel e
fomos prontamente atendidos. So-

mos muito gratos por sermos associados, pois energia é algo que não
pode faltar, ainda mais quando se
fala em agronegócio. De lá para cá,
promovemos outras ampliações,
com incremento do plantel, e a
Coopera�va sempre foi nossa aliada, colocando-se à disposição para
auxiliar na modernização, principalmente com a disponibilização de
energia trifásica. Não temos palavras para agradecer”, assinala.
O ﬁlho Leonardo, 29 anos, que
já se dedicou à vida espor�va, tendo atuado em clubes nacionais e até
estrangeiros, além de outras funções, comemora seu retorno à pro-

“

Temos a sorte e
a felicidade de
contar com uma
distribuidora de
energia como a
Certel.”
LEONARDO FUCKS
Filho do associado e suinocultor

Certel presente no 4º Fórum
de Biogás e Biometano
esteve representada, entre os
dias 12 e 14 de abril, no 4º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e
Biometano, em Caxias do Sul.
Sempre atenta às inovações
vinculadas às fontes alterna�vas de geração de energia,
a Coopera�va par�cipou do
evento e agregou conhecimento, uma prá�ca comum que
possibilita ampliar a produção
de energia limpa e renovável.
Ricardo, Julio e Jeferson
No evento, es�veram o
diretor de geração e comerciaFórum abordou energia
lização de energia, Julio Cesar
limpa e renovável
Salecker; o coordenador de
ntegrante do Grupo Técnico meio ambiente, Ricardo Jasde Biodigestores da Assem- per; e o analista de engenhableia Legisla�va, a Certel ria, Jeferson Miranda.

I

Em família, o trabalho é realizado com muita dedicação
priedade dos pais. Com muito orgulho, depois de ter agregado amplo
conhecimento externamente, ele
auxilia na administração dos negócios. “Somos uma empresa rural, e
nossos esforços se concentram em
oferecer um produto de qualidade
ao mercado. Para tanto, implantamos uma tecnologia que contribui
sensivelmente para que a produção
seja ideal. Antes, quando meus pais
�nham menos estrutura, eles trabalhavam muito mais, e hoje há mais
qualidade de vida. Temos a sorte e a
felicidade de contar com uma distribuidora de energia como a Certel,
que sempre está atenta às necessi-

dades de seus associados. Em casos
de temporais, por exemplo, quando
árvores costumam cair sobre a rede
elétrica, podemos ﬁcar tranquilos,
pois sabemos que a energia logo vai
voltar”, detalha.

Painel de controle da granja

Visita institucional

O

diretor de geração e comercialização de energia elétrica da Certel, Julio Cesar Salecker, visitou,
no dia 28 de março, o novo reitor da
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), Luciano Schuch. Tendo já atuado como professor na Univates, em

Lajeado, Schuch também já auxiliou a
Certel em diferentes projetos. “Ele é
gente nossa e já esteve presente em
muitas ações da Coopera�va, então,
aproveitamos a ocasião para desejar
muito sucesso em sua nova trajetória,
agora como reitor”, frisou Salecker.
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Lembranças do primeiro casamento
com energia elétrica da Certel
Quando ocorriam
eventos na localidade,
a Cooperativa era
contatada para gerar
mais energia

O

primeiro casamento com
energia elétrica da Certel
aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1960. Foi do casal Nelson e
Ilse Wink Stapenhorst, atualmente
com 89 e 86 anos, respec�vamente,
moradores do Bairro Teutônia, em
Teutônia. Eles recordam ni�damente do quão bonita e emocionante
foi a festa, que ocorreu no an�go
Salão Horst, defronte à atual Padaria Schmitz, do Bairro Teutônia. Na
época, Teutônia era um distrito de
Estrela.
Nelson lembra que seu sogro,
Osvino Wink, era muito amigo do
fundador e primeiro presidente da
Certel, Reinoldo Aschebrock, e o auxiliava nos serviços junto à Lagoa da
Harmonia, onde a Coopera�va gerava energia. “Como era uma época
de muita seca, eles aproveitaram
a “tromba d’água” da quinta-feira
anterior ao sábado do meu casamento, e guardaram esta água para
que nossa festa pudesse se estender noite a dentro. A comemoração
terminou às 4h da madrugada de
domingo, e teve energia suﬁciente
para este momento tão especial da

minha vida. O casamento foi animado pelo conjunto musical em que
eu também tocava trombone, juntamente com outros sete colegas, e
contou com a presença de 280 pessoas”, recorda.
Nelson destaca que a energia
gerada pela Certel abastecia o Bairro Teutônia, e as demais localidades eram abastecidas por algumas
usinas par�culares que exis�am no

Casal segura registros fotográﬁcos que contam a história do casamento

“

A nossa Certel é pioneira e,
como ela, não tem outra.”
Nelson Stapenhorst
Associado Certel

Ao contemplar família de Venâncio
Aires, Certel reedita a campanha
Caminhão de Prêmios

Mascote Xoquinho auxiliou na entrega dos prêmios

M

município. Essa energia durava até
às 23h, quando ocorriam três piscadas que anunciavam o seu apagar.
“Mas, quando ocorriam bailes ou
demais eventos, o proprietário do
salão solicitava à Certel para que
gerasse um pouco mais à noite, podendo chegar a até quatro ou cinco
horas a mais.”
Ele também lembra que Reinoldo Aschebrock era um tanto
persistente, para não dizer teimoso, e que sempre queria fazer tudo
ao seu modo, de acordo com o conhecimento que adquiriu de seus
estudos. “Ele provavelmente não
imaginava que a Certel chegaria ao
patamar de qualidade de hoje, sendo a maior e mais an�ga coopera�-

uito além dos diversos produtos que
disponibilizam, proporcionando conforto e pra�cidade para a ro�na das
famílias, as Lojas Certel oferecem também diversos serviços, entre eles, o e-book (leitura
virtual com mais de 200 opções de conteúdo). Numa parceria entre Certel e a empresa Woli Bis Tecnologia Educacional Ltda, o
e-book possibilita, ao valor de R$ 29,90, que
o cliente opte por um curso online, com mais
de 200 opções de conteúdo. No período de
1º de agosto de 2021 a 31 de janeiro deste
ano, a Certel lançou uma campanha exclusiva, onde quem adquiriu um e-book concorreu a um Caminhão de Prêmios, no valor
bruto de R$ 15 mil, sendo a premiação, em
produtos da Certel, de escolha do cliente.
Entre os milhares de clientes de todo o
Estado que concorreram, o felizardo foi o senhor Oly Ornélio Pressler, 67 anos, de Venâncio Aires, que comprou um aparelho celular

va de energia do País, e um desejo
de muitos moradores da região que
são atendidos por outras distribuidoras. A nossa Certel é pioneira e,
como ela, não tem outra”, assinala.
Dona Ilse conﬁrma as citações
de seu Nelson, e acrescenta. “Fomos para a Igreja às 16h e a festa
durou até às 4h da manhã do outro
dia. Lembro de tudo ainda, como se
fosse ontem. A dança dos cozinheiros, a comida deliciosa e os muitos
familiares e amigos que lá es�veram conosco. Foi o evento mais importante das nossas vidas, e sempre
agradecemos muito ao Reinoldo e à
Certel por terem conseguido garan�r a energia até de madrugada”, enfa�za.

para presentear sua aﬁlhada, Ágatha Larissa
Pressler Keller, além de e-books. “Passamos
por todas as lojas da cidade, e o celular que
ela mais gostou foi o oferecido pela Loja Certel. Aliás, é o local em que sempre vamos
para comprar os itens da casa, e onde sempre
somos muito bem atendidos. E, pelo visto, a
sorte nos acompanhou ao também adquirirmos os e-books”, comemora Oly.
Devido ao sucesso da promoção, Certel
e Woli anunciam a 2ª edição da campanha
Caminhão de Prêmios. Até agosto deste ano,
o cliente também pode realizar a compra de
um e-book em uma das lojas �sicas da Certel, por apenas R$ 29,90 à vista, agregar ainda mais conhecimentos e concorrer ao novo
sorteio de um Caminhão de Prêmios exclusivo da Certel. “Quanto mais e-book você
comprar, maiores são as chances de ganhar”,
assinala o assistente administra�vo das Lojas
Certel, Douglas Eloi de Castro.
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Der Muttertag
Liebe Leserin, lieber Leser, der Mai
ist da und der Herbst zeigt sich jeden
Tag deu�ger, die Natur und viele Tiere
bereiten sich für den Winter vor. Im
Mai ist auch Mu�ertag, der zweiter
Sonntag im Monat, an dem wir uns
ganz speziel an unseren Mü�ern wenden und errinern. Wisst Ihr, wer der
Mu�ertag eingeführt hat? Das war die
Tochter von Ann Maria Reeves Jarvis,
die Anna Marie, eine engagierte Chris�n, in den USA im Jahr 1907. Es war
urprünglich ein Gedenktag für ihre

verstorbene Mu�er. Heute möchten
wir die Gelegenheit ausnutzen um unseren Mamas ganz herzlich zum Muttertag gratulieren. “Danke, liebe Go�,
das wir Euch als Mü�ern haben!” Wir
hoﬀen dass sie immer gesund und
fröhlich sein können. So, wünschen
wir alle Mamas auf der Welt
“Frohe Mu�ertag!” Das alle Mü�ern
einen spezielen Tag haben können,
genau so wie sie sich es wünschen,
egal ob zu Hause, unterwegs, mit der
Familie oder alleine! “Sag dankeschön
mit roten Rosen zu deiner Mu�er so
ab und zu einmal. Sie ist deine gute
Fee.” Bis zum nächsten Mal!

Prof. Dra. Cristiane Horst an der Universidade Federal da Fronteira Sul – Chapecó – SC
Prof. Ma. Aline Horst - Deutschlehrerin in Colinas und am ColégioTeutônia und am Colégio
Martin Luther – RS
Prof. Dr. Marcelo Krug an der Universidade Federal da Fronteira Sul – Chapecó – SC

El parol
Parol, cagliera o pignata per la polenta. Sia qual sia el nome, questa ze
pròprio la pignata par coser la polenta. La ze na pignata de fero gusa, col
fondo tondo, la ga due reciete sbusade, e per mànego un fer ﬁneto e
archià. Questa pignata la ga diverse
altre serven�e che nò sol par coser la
polenta. La serve par cosinar i ovi co
la scorsa, patate, panoce de mìlio col
late, i grostoli e le frìtole in tea bagna, ros�r i pessi e i polastri al primo
canto passadi tea farina de formento.
Tei primi tempi i tegnea el parol nte
na cadena ntel fogoler e no lera mia
fàssile de tègnerla parche la sgorlea.
Dopo ga scominsià a vegner i fogoni
a legna, de color negro e sensa ﬁori.
Pi tardi ga scominsià a vegner i fogoni
smaltadi e ﬁori� e i zera un produto
de lusso.
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Luiz A. Radaelli - Lajeado
(51) 99702-8250
www.radiobrasiltalian.com.br

Nte quel tempo se �rea le rodele dela siapa par meter la
pignata insima, drita, e se fea la
polenta scoasi tu� i dì dela s�mana, manco al sabo, perche a
la ma�na la mama la fea el pan.
Questo el zera cosinà ntel forno
de matoni. Na cosa strània che
feven col parol dopo trar fora la
polenta lera ndar ciapar sardele
tel rieto, pena van� note. Meteven el parol soto àqua e se postea un ramo verdo co le foie par
sora e ogni tant lo �reven fora,
pien de sardele. Fin che ghenera
groste de polenta lo urteven, ﬁn
che i gavessa snetà la pignata. A
casa la mama fea nantra polenta
par magnarla con i pessi freschi
e pena ciapadi. Magineve che
bone magnade che se fea mescolando ceole e radici verdi consadi col aseo.

ANÚNCIOS FÚNEBRES

Alicia da Silva,
de Barra da
Forquetinha,
Forquetinha,
faleceu no dia
11 de julho de
2021, aos 57
anos.

Éder Ely, de
Boa Vista,
Poço das Antas, faleceu
no dia 10 de
fevereiro, aos
43 anos.

Elemar Etvino
Wink, de Baixo Canudos,
Canudos do
Vale, faleceu
no dia 25 de
dezembro de
2021, aos 80
anos.

Benno Scheer,
de Paissandu,
Wes�ália, faleceu no dia 10
de dezembro
de 2021, aos 89
anos.

Alzira Conrad,
de Felipe Essig, Travesseiro, faleceu no
dia 21 de fevereiro, aos 98
anos.

Erno Leonhardt, do
Bairro Alesgut, Teutônia,
faleceu no dia
16 de fevereiro, aos 85
anos.

Helia Markus,
de Westfália,
faleceu no dia
09 de março,
aos 79 anos.

Gilda Grave Graebin
(Ilga), de Lª
Imhoff, Imigrante, faleceu no dia 04
de fevereiro,
aos 69 anos.

Ernesto Wartha, de Santa
Luiza, Carlos
Barbosa, faleceu no dia 26
de fevereiro,
aos 68 anos.

Iloni Antoni,
de Canabarro,
Teutônia, faleceu no dia 03
de janeiro, aos
84 anos.

Leandro Luis
Schneider, do
Bairro Universitário, Lajeado, faleceu
no dia 12 de
fevereiro, aos
33 anos.

Ruben Valter
K r ü g e r, d e
Marques de
Souza, faleceu
no dia 18 de
novembro de
2021, aos 74
anos.

Mansuetto
Bettio, de
Três Saltos,
Travesseiro,
faleceu no dia
20 de março,
aos 93 anos.

Ivoni Erica
Haas Marcus,
de Marques de
Souza, faleceu
no dia 24 de
março, aos 84
anos.

Claudio Afonso Ludvig, de
Salvador do
Sul, faleceu
no dia 25 de
março, aos 84
anos.

Elsa Krummenauer Johann,
de Santa Clara
do Sul, faleceu no dia 02
de novembro
de 2021, aos
90 anos.

Anilda Bergjohann, do
Bairro Alesgut,
Teutônia, faleceu no dia 12
de fevereiro,
aos 82 anos.

Helmgart Hilda
Krabbe Auler,
de Lª Ribeiro,
Teutônia, faleceu no dia 22
de janeiro, aos
88 anos.

Laurindo Luiz
Gerhardt, de
Travesseiro, faleceu no dia 07
de março, aos
89 anos.

Ginesio Henrique Becker, do
Bairro Montanha, Lajeado,
faleceu no dia
24 de agosto
de 2021, aos
55 anos.

Demonstrações contábeis
Certel Energia
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA
CNPJ 09.257.558/0001-21

Ocultar AV e AH? (S/N)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

Legislação Societária

(Valores expressos em reais)

TOTAL DO ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos c/Associados Consumidores
Tributos e Contrib.Soc.a Compensar
Devedores Diversos
Serviços em Curso
Almoxarifado Operacional
Despesas Pagas Antecipadamente
Ativos Financeiros Setoriais

2021

AV

2020

AV
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312.063.587,05
68.107.369,82
13.555.976,26
36.390.957,20
2.225.412,83
2.431.400,76
83.616,24
4.183.828,78
353.324,14
8.882.853,61

100,00
21,82
4,34
11,66
0,71
0,78
0,03
1,34
0,11
2,85

286.279.572,75
65.328.557,71
17.706.749,04
30.099.473,77
1.484.478,42
2.393.636,22
190.822,85
3.826.678,79
176.499,92
9.450.218,70

100,00
22,82
6,19
10,51
0,52
0,84
0,07
1,34
0,06
3,30

11
7
12
8
13.f
13.a

243.956.217,23
41.952.317,98
12.811.170,75
2.421.345,44
26.642.796,51
77.005,28
15.244.058,19
186.759.841,06

78,18
13,44
4,11
0,78
8,54
0,02
4,88
59,85

220.951.015,04
32.915.207,73
16.233.610,20
1.605.776,56
15.034.196,87
41.624,10
15.204.963,24
172.830.844,07

77,18
11,50
5,67
0,56
5,25
0,01
5,31
60,37

312.063.587,05

100,00

286.279.572,75

100,00

21,69
4,41
1,08
2,51
0,89
3,55
3,80
5,45

59.122.013,63
9.840.876,63
2.915.848,89
8.250.269,96
4.427.144,17
4.023.756,16
16.974.891,71
12.689.226,11

20,65
3,44
1,02
2,88
1,55
1,41
5,93
4,43

5
6
7
8
9

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Tributos e Contrib.Soc.a Compensar
Outros Ativos Indenizáveis
Devedores Diversos
Investimentos
Intangível
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de Pagamento e Obrigações Estimadas
Empréstimos e Financiamentos
Tributos e Contribuições Sociais a pagar
Taxas Regulamentares
Passivos Financeiros Setoriais
Outras Contas a Pagar

14
15
16
7
17
10
19

67.673.047,48
13.752.470,07
3.377.291,60
7.820.656,16
2.773.571,25
11.063.257,76
11.870.128,59
17.015.672,05

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Provisões para Contingências
Obrig.Vinc. à Permissão do Serv.Pub. de Ener. Eletrica
Tributos e Contribuições Parcelados
Outras Contas a Pagar

16
11
18
7
19

101.507.250,64
44.198.781,69
14.352.039,91
19.078.162,34
2.018.304,67
21.859.962,03

32,53
14,16
4,60
6,11
0,65
7,00

78.766.723,02
31.629.670,01
17.742.676,82
17.664.694,12
3.382.762,96
8.346.919,11

27,51
11,05
6,20
6,17
1,18
2,92

142.883.288,93
30.090.910,11
0,00
84.038.200,52
28.754.178,30

45,79
9,64
0,00
26,93
9,21

148.390.836,10
20.773.996,01
33.109,96
86.103.185,28
41.480.544,85

51,83
7,26
0,01
30,08
14,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Reavaliação
Reservas de Sobras
Sobras à Disposição da AGO

20
22

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Teutônia, 31 de dezembro de 2021

-

Teutonia RS, 31 de dezembro de 2021.

Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

-

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA
CNPJ 09.257.558/0001-21
CPF 215.132.010-34

Ocultar AV e AH? (S/N)
Contador CRC RS 054302/O

Demonstração do Valor Adicionado do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021
(Valores Expressos em reais)

Legislação Societária
2021

Receitas
Venda de energia e serviços
Uso do sistema de distribuição
Serviços e outras receitas
Receita de construção
Perdas Estimadas com créditos de liquidação duvidosa
( - ) Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros
Materiais
Outros
Insumos Consumidos
( = ) Valor adicionado bruto
( - ) Quotas de reintegração
Depreciação, amortização e exaustão
Amortização das Obrigações Especiais
( = ) Valor adicionado líquido produzido pela entidade
( + ) Valor adicionado recbido em transferência
Receitas financeiras
( = ) Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Remuneração dos Administradores
Auxílio alimentação
Assistência médica/Plano de saúde
Encargos sociais exceto INSS
Outros
Governo
Federais
INSS ( Folha de pagamento )
PIS/COFINS
Encargos do consumidor
IRPJ
CSLL
Estaduais
ICMS
IPVA
Municipais
ISSQN
IPTU
Remuneração de capital de terceiros
Outras despesas financeiras
Remuneração de capitais próprios

(351.813.134,18)
(173.345.264,06)
(112.513.006,95)
(30.958.705,00)
(35.710.254,27)
714.096,10
181.471.532,94
14.344.250,28
2.955.581,58
51.968.062,47
112.203.638,61
(170.341.601,24)
8.410.511,49
9.162.377,87
(751.866,38)
(161.931.089,75)
(4.299.151,46)
(4.299.151,46)
(166.230.241,21)
(166.230.241,21)
18.437.911,80
10.883.048,18
689.714,67
1.584.233,80
402.191,39
1.960.203,03
2.918.520,73
124.295.324,77
61.720.562,06
4.990.721,28
2.636.111,75
52.552.573,23
1.126.849,85
414.305,95
62.477.362,92
62.357.138,18
120.224,74
97.399,79
58.011,29
39.388,50
8.310.102,22
8.310.102,22
(15.186.902,42)

%

2020

100%
11,09%
6,55%
0,41%
0,95%
0,24%
1,18%
1,76%
74,77%
37,13%
3,00%
1,59%
31,61%
0,68%
0,25%
37,58%
37,51%
0,07%
0,06%
0,03%
0,02%
5,00%
5,00%
9,14%

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contabeis.
ERINEO JOSÉ HENNEMANN

Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34
Presidente -CRA-23862

Teutonia

Teutônia, 31 de dezembro de 2021
Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

(294.334.079,89)
(126.966.148,50)
(112.633.438,13)
(30.863.543,62)
(23.313.026,03)
(557.923,61)
144.577.931,11
11.404.157,98
2.372.476,21
34.175.913,28
96.625.383,64
(149.756.148,78)
9.003.484,08
9.717.453,61
(713.969,53)
(140.752.664,70)
(2.609.654,09)
(2.609.654,09)
(143.362.318,79)
(143.362.318,79)
15.864.259,62
11.602.434,95
628.694,88
1.060.069,00
355.304,11
1.631.500,99
586.255,69
87.225.775,85
33.536.499,86
4.411.234,73
2.860.540,86
25.356.632,54
661.361,57
246.730,16
53.619.256,12
53.510.347,17
108.908,95
70.019,87
45.981,59
24.038,28
3.240.878,75
3.240.878,75
(37.031.404,57)

%

100%
11,07%
8,09%
0,44%
0,74%
0,25%
1,14%
0,41%
60,84%
23,39%
3,08%
2,00%
17,69%
0,46%
0,17%
37,40%
37,33%
0,08%
0,05%
0,03%
0,02%
2,26%
2,26%
25,83%

Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021

Legislação Societária

(Valores Expressos em reais)

2021
Ingresso/Receita Operacional
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Fornecimento de Energia Elétrica
Disponibilização do Sistema de Transmissão e Distribuição
e Passivos Regulatórios
COOPERATIVA Ativos
DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA TEUTÔNIA
CNPJ 09.257.558/0001-21
Serviços

Cobraveis

Ocultar AV e AH? (S/N)

Doações, contribuições e subvenções vinc. ao serv.público
Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício
Findo emdos
31 deIngressos/Receita
Dezembro de 2021
Deduções

(Valores Expressos em reais)

Impostos Incidentes
Encargos do Consumidor

Operacional

Legislação Societária
2021

AV

2020

AV

315.038.596,92
168.591.398,14
Dispêndios/Custos do Serviço de Energia
Eletrica
Disponibilização do Sistema de Transmissão e Distribuição
117.468.203,04
Energia elétrica comprada para revenda
Ativos e Passivos Regulatórios
5.800.173,01
Serviços Cobraveis
188.912,05
Encargos de Transmissão, conexão e Distribuição
Doações, contribuições e subvenções vinc. ao serv.público
22.989.910,68
Dispêndio/Custo de Operação
Deduções dos Ingressos/Receita Operacional
117.422.742,57
Pessoal e Administradores
Impostos Incidentes
64.870.169,34
Material
Encargos do Consumidor
52.552.573,23

100,00
53,51
37,29
1,84
0,06
7,30
37,27
20,59
16,68

268.396.755,19
25126.966.148,51
112.633.438,13
4.975.426,30
317.155,13
23.504.587,12
81.624.054,38
26 56.267.421,84
25.356.632,54

100,00
47,31
41,97
1,85
0,12
8,76
30,41
20,96
9,45

Dispêndios/Custos do Serviço de Energia Eletrica

35,62
29,99
5,63
20,53
7,28
0,94
4,55
0,10
0,33
0,23
(0,08)
0,27
2,91
15,86
(12,21)
0,37
(1,27)
2,64
1,36
0,49
4,82

96.625.383,65
79.249.269,09
17.376.114,56
51.576.596,20
20.875.688,94
2.372.476,21
11.404.157,98
246.414,40
752.248,45
27 (557.923,61)
28 (210.595,29)
29 233.615,92
9.003.484,08
32.495.081,45
30(25.378.935,91)
31 340.883,58
(631.224,66)
3.240.878,75
2.609.654,09
908.091,73
37.031.404,57

Ingresso/Receita Operacional

24

Fornecimento de Energia Elétrica

Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de Transmissão, conexão e Distribuição

Dispêndio/Custo de Operação
Pessoal e Administradores
Material
Serviços de Terceiros
Seguros
Doações, Contribuições e Subvenções
Provisões
(-) Recuperação de Despesas
Tributos
Depreciação e amortização
Gastos Diversos
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais

Resultado Financeiro
Dispêndios/Despesas Financeiras
Ingressos/Receitas Financeiras
Provisão p/CSLL e IR
Resultado Líquido do Exercicio

Serviços de Terceiros
25

112.203.638,61
94.471.302,04
17.732.336,57
64.673.206,76
Provisões
26
22.919.155,12
(-) Recuperação de Despesas
2.951.541,76
Tributos
14.340.837,94
312.903,76
Depreciação e amortização
1.035.207,53
Gastos Diversos
714.096,10
Outras Receitas Operacionais
(266.081,09)
844.941,84
Outras Despesas Operacionais
9.162.377,87
Resultado Financeiro
27
49.957.591,70
Dispêndios/Despesas
Financeiras (38.471.666,58)
28
29
1.172.300,81
Ingressos/Receitas
Financeiras
(4.010.950,76)
Provisão p/CSLL e IR
30
8.310.102,22
Resultado Líquido
31 do Exercicio
4.299.151,46
1.541.155,80contábeis.
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações
15.186.902,42

Seguros

Doações, Contribuições e Subvenções

36,00
29,53
6,47
19,22
7,78
0,88
4,25
0,09
0,28
(0,21)
(0,08)
0,09
3,35
12,11
(9,46)
0,13
(0,24)
1,21
0,97
0,34
13,80

AV

Depreciação e Amortização
Ajuste Participação Financeira-Consumidores
112.203.638,61
35,62
Resultado Líquido na Alienação de Bens e Direitos

94.471.302,04
29,99
Baixas do Imobilizados
Provisões para Contingências
17.732.336,57
5,63
Perdas Estimadas C/Cred.Liquidação Duvidosa
64.673.206,76
20,53
Ajustes/Variações
do Ativo e Passivo Operacional
Creditos p/Fornecimento de Energia
22.919.155,12
7,28
Tributos e Contrib.Soc.a Compensar
2.951.541,76
0,94
Devedores
e Creditos Diversos
Serviços em Curso
14.340.837,94
4,55
Estoques
312.903,76
0,10
Despesas
Pagas Antecipadamente
Depósitos
Judiciais
1.035.207,53
0,33
Fornecedores
714.096,10
Folha
de Pagamento e Obrigações Estimadas0,23
Tributos
e Contrib.Sociais a Pagar
(266.081,09)
(0,08)
Taxas Regulamentares
844.941,84
0,27
Outras
Contas a Pagar
Ativos
e Passivos Regulatórios
9.162.377,87
2,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
49.957.591,70
15,86
Empréstimos
Baixa Bens Reavaliados
(38.471.666,58)
(12,21)
Participação Financeira - Consumidores
1.172.300,81
0,37
Distribuição de Sobras
Aumento/diminuição de Capital pelos Sócios
(4.010.950,76)
(1,27)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
8.310.102,22
2,64
Aquisição e baixa de novos Investimentos
Ajuste
do Ativo Financeiro Indenizado
4.299.151,46
1,36
Aquisições de Intangíveis/Almox do Intangível
1.541.155,80
0,49
Variação
Líquida do Caixa e Equivalentes de4,82
Caixa
15.186.902,42

Metodo Indireto.
Legislação Societária

9.162.377,87
(751.866,38)
96.625.383,65
36,00
742.484,90

79.249.269,09
29,53
61.049.025,98
(3.390.636,91)6,47
17.376.114,56
714.096,10
51.576.596,20
19,22
16.057.040,68
(7.005.579,53)7,78
20.875.688,94
(1.556.503,29)
2.372.476,21(73.145,72)0,88
107.206,61 4,25
11.404.157,98
(357.149,99)
246.414,40
(176.824,22)0,09
3.422.439,45 0,28
752.248,45
3.911.593,44
(557.923,61)
461.442,71(0,21)
(3.018.031,21)
(210.595,29)
(0,08)
7.039.501,60
233.615,92
17.839.488,86 0,09
(4.537.398,03)3,35
9.003.484,08
(6.389.617,11)
32.495.081,45
12,11
12.139.497,88
(11.363,69)
(25.378.935,91)
(9,46)
2.165.334,60
340.883,58
0,13
(20.000.000,00)
(683.085,90)
(631.224,66)
(0,24)
(96.530.580,33)
3.240.878,75
1,21
(39.094,95)
(11.608.599,64)
2.609.654,09
0,97
(84.882.885,74)
908.091,73
0,34
(4.150.772,78)
37.031.404,57
13,80

Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa

Teutonia RS, 31 de dezembro de 2021.

17.706.749,04
13.555.976,26
(4.150.772,78)

31/12/2020
37.031.404,57
12.809.350,44
9.717.453,11
713.969,53
247.787,94
2.832.075,52
(1.989.493,61)
1.287.557,95
(7.451.490,23)
(5.056.224,96)
(474.269,00)
14.948,55
(46.157,00)
(2.404.776,16)
(77.596,21)
(3.119.282,58)
(634.923,18)
(148.270,37)
(2.863.817,84)
1.069.519,04
(6.780.157,18)
13.069.516,66
(7.702.192,18)
12.882.324,17
(16.101,92)
(203.675,04)
(20.000.000,00)
(364.739,39)
(27.847.747,37)
(26.113,19)
(5.619.005,60)
(22.202.628,58)
6.839.325,23
10.867.423,81
17.706.749,04
6.839.325,23

Teutônia, 31 de dezembro de 2021

Erineo José Hennemann Lilian Cristiane Brönstrup
Presidente - CRA 23862 Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30
CPF 215.132.010-34

Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

AV

315.038.596,92
100,00
268.396.755,19
100,00
168.591.398,14
53,51
126.966.148,51
47,31
117.468.203,04
37,29
112.633.438,13
41,97
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA
5.800.173,01
1,84
4.975.426,30
1,85
CNPJ 09.257.558/0001-21
188.912,05
0,06
317.155,13
0,12
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021
22.989.910,68
7,30
23.504.587,12
8,76
(Valores
expressos em reais)
117.422.742,57
37,27
81.624.054,38
30,41
31/12/2021
64.870.169,34
20,59
56.267.421,84
20,96
Sobra/Lucro Líquido do Exercício
15.186.902,42
52.552.573,23
16,68
25.356.632,54
Ajustes a Sobra/Lucro Líquido do Exercício
67.525.481,56 9,45

Teutonia RS, 31 de dezembro de 2021.
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contabeis.

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Lilian
Cristiane Brönstrup
Erineo José Hennemann
Presidente --CRA
23862 CPF
Contadora
CRC/RS-097380/O
215.132.010-34
CPF 018.101.630-30

Demonstração do Resultado Abrangente e da Composição das Sobras à Disposição do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021
Legislação Societária
Demonstração do Resultado Abrangente
e da Composição das

(Valores Expressos em Reais)

2021

(Valores Expressos em Reais)

37.031.404,57
980.185,26
980.185,26
38.011.589,83
3.225.941,69
3.327.853,05
13.c
7.285.296,49

(=) Base para Cálculo das Destinações
35.942.722,88
Realização Bônus Energia
(-) Destinações Estatutárias
7.188.544,58
e Social-FATES
Fundo Assist.Técnica Educacional e Social-FATESRealização Fundo Assist.Téc.Educacional
1.797.136,14
Realização Fundo de Manut.Sist.Distribuição
e Geração
Fundo de Manut.do Sistema de Distribuição e Geração
1.797.136,14
Fundo de Reserva
21.a
3.594.272,29
(=) Base para Cálculo das Destinações 28.754.178,30
(=) Sobras a Disposição da AGO

21.b
2.592.534,05
21.c
2.592.534,05

Resultado Abrangente do Exercício

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

Sobras à Disposição do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021
2020
Legislação Societária

Resultado Líquido do Exercicio
15.186.902,42
21.746,27
(+) Outros Resultados Abrangentes
Realização Deprec.da Reavaliação
13.c
21.746,27
Resultado Líquido
do Exercicio
15.208.648,69
Resultado Abrangente do Exercício
(+) Outros Resultados Abrangentes 9.042.163,44
Realização Bônus Energia
Realização Fundo Assist.Téc.Educacional e Social-FATES
21.b
Realização Deprec.da
Reavaliação 4.099.376,70
Realização Fundo de Manut.Sist.Distribuição e Geração
21.c
7.592.534,05

2021

51.850.681,06
10.370.136,21

5.185.068,11
41.480.544,85

Destinações Estatutárias
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações(-)
contabeis.
Fundo Assist.Técnica Educacional e Social-FATES
Teutônia, 31 de dezembro de 2021
Fundo de Manut.do Sistema de Distribuição e Geração
Lilian Cristiane Brönstrup 21.a
Erineo José Hennemann
Fundo de Reserva
Contadora - CRC/RS-097380/O
Presidente - CRA 23862
(=) Sobras a Disposição da AGO
CPF 215.132.010-34

2020

CPF 018.101.630-30

2020

15.186.902,42
21.746,27
21.746,27
15.208.648,69
9.042.163,44
4.099.376,70
7.592.534,05

37.031.404,57
980.185,26
980.185,26
38.011.589,83
3.225.941,69
3.327.853,05
7.285.296,49

35.942.722,88
7.188.544,58
1.797.136,14
1.797.136,14
3.594.272,29
28.754.178,30

51.850.681,06
10.370.136,21
2.592.534,05
2.592.534,05
5.185.068,11
41.480.544,85

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contabeis.

Teutônia, 31 de dezembro de 2021
Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

Lilian Cristiane Brönstrup
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA - CERTEL ENERGIA
Contadora - COOPERATIVA
CRC/RS-097380/O
Parecer do Conselho Fiscal
CPF 018.101.630-30

COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA
CNPJ 09.257.558/0001-21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 31 Dezembro de 2021

Legislação Societária

(Valores expressos em reais)

Histórico

Capital Social

Saldo em 31/dezembro/2019
21.138.735,40
Sobra Líquida do Exercício
Destinação das Sobras Exerc.2019
24.741,15
Aumento de Capital
(389.480,54)
Baixa de Quotas Ajuste
Realização Reserva de Reavaliação (NE 13.c)
Baixa de Bens Reavaliados (NE 04.j)
Transferencia Coop.Desenvolvimento
Realização do Fundo Bônus de Energia
Realização do FATES (NE 21.b)
Realização do Fundo de Man. Sistema (NE 21.c)
Fundo de Assist.Téc.Educacional e Social - FATES - 5%
Fundo Manut.Sistemas de Distribuição e Geração - 5%
Fundo de Reserva - 10% (NE-21.a)
Saldo em 31/dezembro/2020
20.773.996,01
Sobra Líquida do Exercício
10.000.000,00
Destinação das Sobras Exerc.2020
Aumento de Capital
(683.085,90)
Baixa de Quotas Ajuste
Realização Reserva de Reavaliação (NE 13.c)
Baixa de Bens Reavaliados (NE 04.j)
Transferencia Coop.Desenvolvimento
Realização do Fundo Bônus de Energia
Realização do FATES (NE 21.b)
Realização do Fundo de Man. Sistema (NE 21.c)
Fundo de Assist.Téc.Educacional e Social - FATES - 5%
Fundo Manut.Sistemas de Distribuição e Geração - 5%
Fundo de Reserva - 10% (NE-21.a)
Saldo em 31/dezembro/2021
30.090.910,11
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Reserva de
Reavaliação
1.029.397,14

Fundo de Reserva

Fundo de Assist.
Tec. Educ. Social

68.436.803,49

2.285.296,49
1.564.743,83

(980.185,26)
(16.101,92)

5.185.068,11
73.621.871,60

3.114.721,32
1.480.544,85

10.000.000,00

(3.225.941,69)
(7.285.296,49)
2.592.534,05
2.592.534,05
5.000.000,00

6.774.058,31
5.000.000,00

-

1.797.136,14
3.594.272,29
77.216.143,89

2.293.025,61

(9.042.163,44)
(7.592.534,05)
1.797.136,14
1.797.136,14

2.731.894,87

Teutônia, 31 de dezembro de 2021

Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862 CPF
215.132.010-34

36.564.743,83
37.031.404,57
(16.564.743,83)

(20.000.000,00)
3.225.941,69
3.327.853,05
7.285.296,49
(2.592.534,05)
(2.592.534,05)
(5.185.068,11)
41.480.544,85
15.186.902,42
(21.480.544,85)
21.746,27

(4.099.376,70)

0,00

-

Sobras à Disposição
da A.G.O.

980.185,26

2.592.534,05

(21.746,27)
(11.363,69)

2.285.296,49
5.000.000,00

Fundo Bônus de
Energia

-

(3.327.853,05)

33.109,96

Fundo de Manut.
do Sist. de
Distribuição e
Geração

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

(20.000.000,00)
9.042.163,44
4.099.376,70
7.592.534,05
(1.797.136,14)
(1.797.136,14)
(3.594.272,29)
28.754.178,30

TOTAL
131.740.272,84
37.031.404,57
24.741,15
(389.480,54)
(16.101,92)
(20.000.000,00)
148.390.836,10
15.186.902,42
(683.085,90)
(11.363,69)
(20.000.000,00)
142.883.288,93

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Distribuição de
Energia Teutônia – Certel Energia, no uso das atribuições que nos confere o Artigo 54
do Estatuto Social, tendo em vista observações em reuniões do órgão durante o
exercício de 2021, constatamos que o Balanço Patrimonial e a Demonstração de
Resultado de Exercício, encerrados em 31/12/2021, em conjunto com as demais
Demonstrações e Notas Explicativas que os acompanham, e do Relatório de opinião
dos Auditores Independentes, expressam adequadamente a situação patrimonial,
econômica
e financeira
da cooperativa
naquela
Em razão
disto,
recomendamos
Na qualidade
de membros
do Conselho
Fiscal da Coopera�
va dedata.
Distribuição
de Energia
Teutônia
– Certel Energia, no uso das
a nos
suaconfere
aprovação
parte
dosSocial,
associados
Geral.
atribuições que
o Ar�gopor
54 do
Estatuto
tendo emem
vistaAssembleia
observações em
reuniões do órgão durante o exercício de 2021,

Parecer do Conselho Fiscal

constatamos que o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado de Exercício, encerrados em 31/12/2021, em conjunto com as
demais Demonstrações e Notas Explica�vas que os acompanham, e do Relatório de opinião dos Auditores Independentes, expressam adequadamente a situação patrimonial, econômica e ﬁnanceira da coopera�va naquela data. Em razão disto, recomendamos a sua aprovação
Luísa Bauer
Irani Guaragni
Paulo B. Wagner
por parte dos associados em Assembleia Geral.
Coordenadora

Conselheiro Efetivo

Conselheiro Efetivo

Carmo Both

Carlos Alberto Walter

Pedro Ghisleni

Conselheiro Efetivo

Conselheiro Efetivo

Conselheiro Efetivo

Parecer conforme Ata número 152, transcrita no Livro de Atas do Conselho Fiscal n 002,

página 188.

Para conferir as
notas explicativas
ou o relatório digital,
acesse o QR Code
abaixo.

Demonstrações contábeis
Certel
COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA
CNPJ 89.777.692/0001-92
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais)

s
Nota

ATIVO TOTAL
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber de Clientes
Tributos e Contrib.Soc.a Compensar
Devedores Diversos
Cartões de Crédito a Receber
(-)Estimativa de Perdas c/Créd.Liquidação Duvidosa
Estoques
Despesas Pagas Antecipadamente
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a Receber de Clientes
Tributos e Contrib.Soc.a Compensar
Títulos e Valores Mobiliários
Depósitos Judiciais
Antecipações p/Futuro Aumento Capital
Devedores Diversos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
PASSIVO e PATRIMONIO LÍQUIDO TOTAL
CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de Pagamento
Empréstimos e Financiamentos
Tributos e Contribuições Sociais
Obrigações Estimadas
Outras Contas a Pagar
NÃO CIRCULANTE
Tributos e Contribuições
Empréstimos e Financiamentos
Outras Contas a Pagar
Provisões para Contingências
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Fundo de Reserva
Reservas Estatutárias
Sobras/Perdas à Disposição da AGO

6
8
11
19
12
7
13
14
14

2021
165.987.000,03
59.676.546,55
8.710.817,51
13.388.583,93
925.213,10
11.171.613,77
5.522.479,97
(399.101,09)
20.161.760,19
195.179,17
106.310.453,48
50.467.426,29
806.328,39
13.102.505,20
224.091,62
30.471.711,18
5.862.789,90
35.161.762,87
19.558.467,17
1.122.797,15

20
8
15
16

165.987.000,03
37.450.404,25
11.320.485,79
627.956,57
17.124.552,19
5.156.736,07
1.294.425,36
1.926.248,27

147.385.496,86
40.721.750,93
17.047.521,88
583.666,53
17.945.655,54
2.541.262,60
861.135,95
1.742.508,43

8
20
16
17

47.644.681,94
12.018.905,81
30.794.291,44
3.512.221,79
1.319.262,90

52.433.669,38
8.934.222,14
33.674.946,07
3.512.221,79
6.312.279,38

80.891.913,84
45.292.683,00
10.000.000,00
17.158.851,83
8.440.379,01
-

54.230.076,55
45.411.147,52
20.320.231,11
9.098.219,15
(20.599.521,23)

5
6
8
7
9
4.c
10

22
24.a
24.c

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Teutônia/RS, 31 de Dezembro de 2021.
Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA
CNPJ 89.777.692/0001-92

Representado 2020
147.385.496,86
54.527.615,67
969.728,24
13.003.110,02
896.199,31
12.538.486,67
6.143.158,72
(389.951,78)
21.243.681,32
123.203,17
92.857.881,19
46.632.893,07
577.100,23
125.354,00
17.625.027,51
27.547.955,70
757.455,63
23.456.298,31
21.676.286,08
1.092.403,73

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais)
Nota
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Depreciação/Amortização/Ágio
Provisão para Contingências
Reversão da Estimativa Perdas Créditos
Estimativa de Perdas de Créditos
Resultado de Equivalência Patrimonial e Divid.Invest. Avaliados p/ Custo.
Baixas de Investimentos
Baixas de Imobilizado
Baixa do Intangível
Juros trasncorridos e não pagos
RESULTADO AJUSTADO
AJUSTES/VARIAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO OPERACIONAL
Créd.p/Fornec.Energia, Mercad. e Serviços
Tributos e Contribuições Sociais a Compensar
Devedores e Créditos Diversos
Cartões de Crédito a Receber
Estoques
Despesas Pagas Antecipadamente
Títulos e Valores Mobiliários
Depósitos Judiciais
Antecipações p/Futuro Aumento de Capital
Fornecedores
Folha de Pagamento
Tributos e Contribuições Sociais a Pagar
Obrigações Estimadas
Outras Contas a Pagar
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e Financiamentos
Aumento de Capital
Destinação AGO Certel Energia
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Investimentos
Imobilizado
Intangíveis
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Método Indireto

13-14
4.c
13
13
14

(28.043.753,86)
23.925.505,95
1.321.833,91
947.266,23
(663.312,60)
389.951,78
17.410.055,02
2.993.436,73
1.420.889,63
105.385,25
(4.118.247,91)
6.351.857,99
(1.180.543,53)
(24.433,24)
20.793.073,14
(3.145.051,89)
(8.838.874,39)
(40.058,65)
(83.109,79)
63.577,25
(4.045.426,45)
5.967.015,72
73.734,87
(2.192.309,14)
(243.147,58)
(752.588,33)
7.292.862,25
(20.815.514,25)
8.108.376,50
20.000.000,00
(9.543.371,30)
(2.478.720,81)
(7.043.159,45)
(21.491,04)
(16.898,97)
986.627,21

(492.403,65)
(617.083,80)
(614.702,07)
(13.131.518,99)
(3.738.461,37)
620.678,75
1.081.921,13
(71.976,00)
(98.737,62)
17.625.027,51
(2.923.755,48)
(5.727.036,09)
44.290,04
5.700.157,14
433.289,41
183.739,84
16.179.777,50
(3.701.757,98)
(118.464,52)
20.000.000,00
(7.329.200,78)
(3.407.137,23)
(3.849.219,54)
(72.844,01)
7.741.089,27
969.728,24

7
9
10
17
12

16
16
20

13
14
14

8.710.817,51

969.728,24

Variação do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa

7.741.089,27

(16.898,97)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Teutônia/RS, 31 de Dezembro de 2021.
Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA
CNPJ 89.777.692/0001-92
Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores Expressos em reais)
Nota
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL
DEDUÇÕES DOS INGRESSOS/RECEITA OPERACIONAL
Devoluções de Fornec.Mercadorias
Impostos Incidentes
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
DISPÊNDIO/CUSTO C/FORNEC.MERCADORIAS E SERVIÇOS
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS
Dispêndios/Despesas Gerais e Administrativas
Dispêndios/Despesas com Vendas
OUTROS INGR./REC./ DISPÊNDIOS/DESP. OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

29
28

2021
79.754.602,54
(15.641.978,04)
(2.593.575,09)
(13.048.402,95)
64.112.624,50
(40.725.674,12)
23.386.950,38
(37.096.856,70)
(13.248.516,28)
(23.848.340,42)
10.819.222,23
(2.890.684,09)
9.670.985,90
6.780.301,81

78.917.720,88
Representado 2020
76.619.549,12
(15.328.617,45)
(2.298.171,76)
(13.030.445,69)
61.290.931,67
(39.210.000,50)
22.080.931,17
(26.994.931,70)
(6.011.205,16)
(20.983.726,54)
(16.531.028,01)
(21.445.028,54)
(6.598.725,32)
(28.043.753,86)

Teutônia/RS, 31 de Dezembro de 2021.
Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021
Nota

2021

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
6.780.301,81
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Reversão Fundo de Manutenção
24.c
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
6.780.301,81
Demonstração das Destinações Legais e Estatutárias do Exercicio Findo em 31 de dezembro de 2021
Nota
2021

24.a

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

6.780.301,81
(6.780.301,81)
(8.440.379,01)
1.660.077,20
0,00

Representado 2020
(28.043.753,86)
499.507,24
499.507,24
(27.544.246,62)
Representado 2020
(27.544.246,62)
(27.544.246,62)
6.944.725,39
(20.599.521,23)

Teutônia/RS, 31 de Dezembro de 2021.
Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

Representado 2020

6.780.301,81
(7.272.705,46)
1.352.950,45
(4.993.016,48)
4.002.302,89
(3.993.153,58)
(8.440.379,01)
4.798.590,26
0,01

SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS
Fundo de Expansão e Manutenção
Fundo de Reserva
(=) SOBRAS/PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

2021

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

Demonstração do Valor Adicionado do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores Expressos em reais)

2021
RECEITAS/INGRESSOS
Geração Energia/Fornec.Mercadorias/Serviços
Provisão p/Contingências e Créd.Liquidação Duvidosa
Outros Ingressos/Receitas
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Dispêndios/Custos Serv.Energia/Mercad.e Serv.Vendidos
Dispêndios/Despesas Operacionais
RETENÇÕES
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
VALOR ADIC. RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de Equivalência Patrimonial e Divid.Invest. Avaliados p/ Custo.
Distribuição de lucro sobre Capital Social
Ingressos/Receitas Financeiras
Ingressos/Receitas de Aluguéis
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO
EMPREGADOS
Salários, Comissões e Encargos Sociais
Honorários do Conselho Administr.e Fiscal
TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais
FINANCIADORES
Juros
Perda/Prejuízo Líquido

2020 Reapresentado

%

78.208.033,24
77.161.027,45
(515.672,78)
1.562.678,57
54.128.837,35
40.428.488,86
13.700.348,49
1.352.950,45
22.726.245,44
27.421.947,69
8.440.379,01
207.381,17
18.317.029,61
457.157,90
50.148.193,13
50.148.193,13
16.821.120,85
16.763.275,52
57.845,33
17.900.726,76
8.142.902,48
9.419.330,21
338.494,07
8.646.043,71
8.646.043,71
6.780.301,81

%

74.197.464,29
74.321.377,36
(568.309,51)
444.396,44
50.248.369,36
39.095.031,50
11.153.337,86
1.321.833,91
22.627.261,02
(15.547.797,75)
(17.410.055,02)
137.337,11
1.288.999,90
435.920,26
7.079.463,27
7.079.463,27
13.378.028,63
13.323.104,52
54.924,11
13.857.463,28
7.120.362,09
6.398.050,42
339.050,77
7.887.725,22
7.887.725,22
(28.043.753,86)

100%
100%
34%
33%
0%
36%
16%
19%
1%
17%
17%
14%

100%
100%
189%
188%
1%
196%
101%
90%
5%
111%
111%
-396%

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Teutônia/RS, 31 de Dezembro de 2021.
Erineo José Hennemann
Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA
CNPJ 89.777.692/0001-92

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 31 dezembro de 2021

(Valores expressos em reais)

HISTÓRICO
SALDO EM 31/DEZEMBRO/2019

CAPITAL
SOCIAL
37.302.771,02

FUNDO DE
MANUTENÇÃO

FUNDO DE
INCENTIVOS
FISCAIS

4.597.726,39

-

FUNDO DE RESERVA

SOBRAS/PERDAS À
DISPOSIÇÃO DA
A.G.O.

12.264.956,50

(0,00)
(28.043.753,86)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
5.000.000,00

INCORPORAÇÃO DE SOBRAS CERTEL ENERGIA

15.000.000,00

8.108.376,50
-

REALIZAÇÃO DE RESERVAS E DELIBERAÇÕES AGO
Fundo de Manutenção (NE 24.c)

(499.507,24)

Fundo de Reserva (NE 24.a)

(6.944.725,39)
10.000.000,00

INCORPORAÇÃO DE SOBRAS CERTEL ENERGIA

499.507,24

-

6.944.725,39

-

10.000.000,00

20.000.000,00

(118.464,52)

AUMENTO DE CAPITAL (NE 22)

(118.464,52)
-

REALIZAÇÃO DE RESERVAS E DELIBERAÇÕES AGO
(9.098.219,15)

Compensação Fundo de Manutenção (NE 25. a)
Fundo de Manutenção (NE 24.c)

-

8.440.379,01

Fundo de Reserva (NE 24.a)

(13.161.379,28)

SALDO EM 31/DEZEMBRO/2021

45.292.683,00

8.440.379,01

10.000.000,00

9.098.219,15

-

(8.440.379,01)

-

13.161.379,28

17.158.851,83

Teutônia/RS, 31 de Dezembro de 2021.
COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO
TEUTÔNIA
CERTEL
Erineo
José–Hennemann
Parecer do Conselho Fiscal

Presidente - CRA 23862
CPF 215.132.010-34

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa Regional de
Desenvolvimento Teutônia – Certel, no uso das atribuições que nos confere o Art. 59
do Estatuto Social, tendo em vista observações em reuniões do órgão durante o
exercício de 2021, constatamos que o Balanço Patrimonial e a Demonstração de
Resultado de Exercício, encerrados em 31/12/2021, em conjunto com as demais
Demonstrações e Notas Explicativas que os acompanham e do Relatório de opinião
dos Auditores Independentes, expressam adequadamente a situação patrimonial,
econômica e financeira da cooperativa naquela data. Em razão disto, recomendamos
a sua aprovação por parte dos associados em Assembleia Geral.

Lilian Cristiane Brönstrup
Contadora - CRC/RS-097380/O
CPF 018.101.630-30

Parecer do Conselho Fiscal

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Coopera�va Regional de Desenvolvimento Teutônia –
Certel, no uso das atribuições que nos confere o Art. 59 do Estatuto Social, tendo em vista observações em
reuniões do órgão durante o exercício de 2021, constatamos que o Balanço Patrimonial e a Demonstração
de Resultado de Exercício,Plinio
encerrados
em 31/12/2021,
em conjunto com asDelmar
demais
Demonstrações e Notas
Caliari
Arno Luiz Pozzebom
Augusto Colombo
Explica�vas que os acompanham e do Relatório de opinião dos Auditores Independentes, expressam adeCoordenador
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
quadamente a situação patrimonial, econômica e ﬁnanceira da coopera�va naquela data. Em razão disto,
recomendamos a sua aprovação por parte dos associados em Assembleia Geral.

João Batista Weber

Renê João Radavelli

Antonio Jahn

Conselheiro Suplente

Conselheiro Suplente

Conselheiro Suplente

Parecer conforme Ata número 702, transcrita no Livro de Atas do Conselho Fiscal n 007,

página 306.

54.165.453,91
(28.043.753,86)
20.000.000,00

8.108.376,50

AUMENTO DE CAPITAL (NE 20.a)

TOTAL

Para conferir as notas explicativas
ou o relatório digital, acesse o QR
Code ao lado.

(0,00)

80.891.913,84

