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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Os benefícios de ser associadoO maior legado que 
os pioneiros de Rochdale 
deixaram para o mundo

O cooperativismo é um modelo econômico diferen-
ciado, único, porque zela pelo ser humano, por seu 
desenvolvimento, sua segurança, sua tranquilidade, 

sua qualidade de vida. Não se trata de um sistema interes-
sado em lucrar, em obter resultados unicamente econômi-
cos. É uma corrente do bem focada em oferecer soluções, 
inovações e fortalecimento constante, sempre primando 
por um atendimento ético, respeitoso, cordial, amigo e 
amplamente profissional. Onde existe uma cooperativa, 
há também uma comunidade harmoniosa, integrada, com 
pessoas imbuídas em colaborar para um mundo melhor, 
mais justo, humano, fraterno, menos desigual.

E o diferencial de uma cooperativa em comparação às 
empresas mercantis se deve principalmente a um fator, que 
é a existência de princípios que doutrinam a melhor maneira 
de as cooperativas se relacionarem com as comunidades. 
São os sete Princípios do Cooperativismo que norteiam 
as condutas destas empresas que tanto contribuem com o 
desenvolvimento social e econômico: adesão voluntária 
e livre; gestão democrática pelos membros; participação 
econômica dos membros; autonomia e independência; edu-
cação, formação e informação; intercooperação; e interesse 
pela comunidade. Estas podem ser consideradas as linhas 
orientadoras através das quais as cooperativas levam os 
seus valores à prática.

É preciso relacionamento para haver confiança e, 
principalmente neste aspecto, os sete princípios exercem 
um papel fundamental por aproximarem o cooperativismo 
dos anseios sociais. Logo, quanto mais engajamento houver 
para que esses preceitos sejam cumpridos, maior será o 
crescimento das cooperativas e também o entendimento das 
pessoas sobre a importância deste sistema não apenas para 
atender aos anseios da comunidade, mas para a elevação 
do bem-estar de todos os seus envolvidos.

Como o fator “ameaça” é essencial para que uma 
cooperativa exista - haja vista que, normalmente, é uma 
dificuldade que leva à criação de uma cooperativa -, os 
princípios tornam-se também uma espécie de regramento, 
de normatização a ser seguida, pois orienta e aconselha o 
que é preciso para que não se infrinja a ética e a cidadania. E 
isso contribui sensivelmente para que a cooperativa consiga 
posicionar-se e inserir-se, mesmo diante de adversidades 
que, comumente, podem prejudicar o desenvolvimento de 
uma organização.

Estatísticas mundiais apontam que, depois da Igre-
ja Católica, o Cooperativismo é o maior movimento do 
mundo. E como cooperar é juntar forças, os sete princípios 
favorecem muito para que o cooperativismo seja um pro-
tagonista da pujança socioeconômica, com performances 
que fazem jus à segunda colocação ocupada pelo sistema 
nesse ranking.

Uma prova incontestável de que o cooperativismo 
faz bem foi o reconhecimento da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 2012, que classificou este como o Ano 
Internacional das Cooperativas. É a chancela de uma das 
instituições mais respeitadas no mundo. Com isso, a ONU 
elevou ainda mais o conceito e a credibilidade do cooperati-
vismo, afirmando que este sistema é um grande responsável 
por melhorar a qualidade de vida da humanidade.

Oferecer um serviço diferenciado aos asso-
ciados é a grande missão da nossa coopera-
tiva. Garantir alternativas que valorizem e 

apresentem soluções ao quadro social, em cada um 
dos seus negócios. Estamos cada vez mais focados 
em priorizar um atendimento de qualidade, zeloso 
e cordial, sempre alinhado às reais necessidades da 
região. Temos um compromisso acentuado com o 
desenvolvimento socioeconômico e com a melho-
ria do bem-estar de nossos cooperados. Para tanto, 
nossos profissionais, gestores e diretores, seguem 
firmes no propósito de disponibilizar aos associados 
as melhores soluções. Investimos maciçamente na 
capacitação de nossos colaboradores, bem como na 
aquisição de tecnologias que favoreçam a realização 
de um bom trabalho.

O foco principal está em garantir um forneci-
mento de energia elétrica confiável e que seja parceiro 
do desenvolvimento. Nossas equipes estão sempre 
muito atentas às condições da infraestrutura ener-
gética da Certel, sendo que as redes da cooperativa 
contam com modernos dispositivos que asseguram 
estabilidade na distribuição. Posteação totalmente de 
concreto na rede de distribuição, quatro subestações 
rebaixadoras, investimento em novos transformado-
res e no transporte ágil e seguro das equipes, e um 
centro de operações moderno e atento a tudo que 
acontece nos mais de 4,5 mil quilômetros de redes que 
levam a nossa energia para 48 municípios gaúchos, 
em prol de mais de 65 mil associados. Estes são os 
principais fatores que contribuem com a fórmula de 
sucesso da Certel.

Através de nossas hidrelétricas, que geram parte 
da energia fornecida aos associados, conseguimos 
oferecer a tarifa mais barata do Estado, 33% inferior 
ao valor cobrado pelas concessionárias. Com isso, 
além de receber uma energia de qualidade e confiável, 
o nosso associado acaba pagando muito menos pela 

conta de luz. Em média, computando o montante 
investido em um ano e comparando com um cliente 
de concessionária, o associado deixa de pagar quatro 
faturas de energia no ano. E a tendência é de que nos-
sa tarifa permaneça inferior, visto que continuamos 
investindo em geração própria, incluindo também a 
possibilidade de mais fontes alternativas, como solar, 
eólica e biomassa.

Paralelamente, queremos estimular uma condu-
ta mais consciente em relação ao consumo da energia 
elétrica. Nesse sentido, o Programa de Eficiência 
Energética colabora para formar no associado uma 
mudança comportamental. A comprovação de tal fato 
está na fantástica repercussão que teve a edição mais 
recente do programa, incluindo escolas, hospitais e 
clínicas geriátricas de 22 municípios. Foram substi-
tuídas mais de 21 mil lâmpadas de tecnologia LED, 
e 119 refrigeradores. Também foi incentivada uma 
maior conscientização sobre esta temática, sendo 
que os educandários desenvolveram trabalhos sobre 
sustentabilidade e uso racional da energia com seus 
estudantes, e os mesmos estão multiplicando esse 
conhecimento entre seus familiares e amigos, coo-
perando para um mundo melhor.

Nosso varejo também está cada vez mais co-
nectado às necessidades dos associados e clientes. As 
27 lojas, uma delas virtual, oferecem condições dife-
renciadas que atendem aos anseios das comunidades. 
Queremos, também através das Lojas Certel, que o 
associado perceba a vantagem de ser associado a uma 
cooperativa. Nesse sentido, destacamos iniciativas 
como o aperfeiçoamento e a capacitação permanente 
da força de vendas, as promoções exclusivas para 
associados, o programa de fidelidade Clube Certel, 
a possibilidade de pagamento da primeira parcela 
para 120 dias, crédito consignado para aposentados 
e pensionistas do INSS e incremento substancial do 
mix de produtos ofertados.
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Copa Certel Sicredi Aslivata reedita 
integração esportiva para a região

Foi aberta oficialmente no dia 26 de julho, na 
sede social do Clube dos Quinze, em Lajeado, 
a 21ª Copa Certel Sicredi Aslivata de Futebol 

Amador. Em sua saudação, o presidente da Associa-
ção de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), Volnei 
Kochhann, destacou a necessidade do esporte para o 
desenvolvimento das comunidades.

Serão 64 times, e todos receberão um troféu de 
participação. “O prêmio maior, contudo, é o momento 
de integração que será proporcionado as nossas co-
munidades. Não há momento igual a um espetáculo 
esportivo nos moldes da Copa Certel Sicredi Aslivata”, 
avaliou Kochhann.

A importância social do campeonato também foi 
reforçada pelo secretário da Cultura, Esporte e Lazer 
de Lajeado, Carlos Rodrigo Reckziegel; prefeito 
de Marques de Souza, Edmilson Dörr; presidente 
da Sicredi Vale do Taquari, Adilson Carlos Metz; e 
pelo diretor-superintendente da Certel, Ilvo Edgar 
Poersch.

Na Série A, participam: Flor de Maio (atual cam-
peão), de Venâncio Aires; Esperança, de Rui Barbosa, 
Arroio do Meio; Estudiantes, de Lajeado; Rudibar, de 
Bom Retiro do Sul; Juventude de Westfália; Juventude 

de Brochier; Imigrante, de Estrela; Palanque, de Ve-
nâncio Aires (atual vice-campeão); Sete de Setembro, 
de Arroio do Meio; Taquariense, de Taquari; Sete 
de Setembro, de Capitão; Cruzeiro, de Vespasiano 
Corrêa; Brasil, de Marques de Souza; Independente, 
de Cruzeiro do Sul; Assespe, de Venâncio Aires; Rui 
Barbosa, de Arroio do Meio; São Cristóvão, de Laje-
ado; Ouro Verde, de Encantado; Boavistense, de Boa 
Vista do Sul; Pouso Novo, de Pouso Novo; e Atlético 
Gaúcho, de Teutônia.

Na categoria Veteranos: Águia Azul, de Fazenda 
Vilanova; União, de Palmas, Encantado; Ribeirense, 
de Teutônia; Gaúcho, de Teutônia; Quinze de No-
vembro, de Sério; Pinheiros, de Taquari; Assespe, de 
Venâncio Aires; Juventude, de Linha Frank, Teutônia; 
Estudiantes, de Lajeado; Internacional, de Lajeado; 
Concórdia, de Roca Sales; Santa Clara, de Santa 
Clara do Sul. 

Na Série B: Toma Dez, de Roca Sales; Interna-
cional, de Conservas, Lajeado; Montanha, de Lajeado; 
Minuano, de Canudos do Vale; Imigrante, de Nova 
Bréscia; Alto Taquari, de Teutônia; União, de Linha 
Germano, Teutônia; Largados, de Bom Retiro do Sul; 
e Colorado, de Taquari.

A Certel adquiriu um novo caminhão para agilizar o atendimento aos seus associados, principalmente 
no que se refere à construção e manutenção de redes elétricas. Trata-se de um veículo de grande 
porte e capacidade para atender qualquer contingência, que muito contribuirá para manter o ótimo 

fornecimento de energia elétrica aos associados.
Segundo o presidente, Erineo José Hennemann, o investimento na ampliação da frota demonstra a 

atenção da cooperativa para garantir ao quadro social uma distribuição de energia com cada vez mais quali-
dade e confiabilidade. “Já temos a tarifa mais barata do Estado, e queremos que nossos associados sintam-se 
tranquilos e seguros em relação à energia que consomem. Com este novo caminhão, nossos profissionais 
terão condições para um atendimento ágil, garantindo aos associados um abastecimento contínuo e, em 
situações mais críticas, com rápido restabelecimento”, assinala. 

A cooperativa também conta com 17 caminhonetes para o atendimento dos plantões, distribuídas em 
Teutônia (4), Lajeado (4), Boqueirão do Leão (2), Marques de Souza, Progresso, Sério, São Pedro da Serra, 
Barão, Cazuza Ferreira e Taquara.

Novo caminhão eleva agilidade no atendimento aos associados

Representantes de clubes prestigiaram a abertura

Poersch enalteceu o benefício social do futebol

Viatura contribui para agilização do atendimento
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Postos de 

atendimento da 

Certel Energia

Lajeado (na Rua Julio de 
Castilhos, 1.145), Marques 
de Souza, Westfália, Santa 
Clara do Sul, Progresso e 

Boqueirão do Leão, o 
atendimento ocorre junto às 

Lojas Certel

São Pedro da Serra

Ao lado do Conselho Tutelar, às 
4ª-feiras, das 7h30 ao meio-dia 

e às 5ª-feiras, das 13h30 às 
17h48

Poço das Antas

Na Prefeitura, às 2ª-feiras, 

das 7h30 às 11h30 e das 

13h às 17h

Travesseiro

Na Rodoviária, às 5ª-feiras, 
das 7h30 ao meio-dia e das 

13h às 16h30

Pouso Novo

Na Secretaria da Agricultura, 
às 3ª-feiras, das 7h30 ao 

meio-dia e das 13h às 16h30

Canudos do Vale
Na Prefeitura, às 5ª-feiras, 
das 7h30 às 11h30 e das 

12h45 às 16h45

Gramado Xavier 

Na Câm. de Vereadores, às 
3ª-feiras, das 8h às 11h45 

e das 12h30 às 16h45

Sério

Na Casa Paroquial, às 6ª-
feiras, das 8h às 11h45 e 

das 12h30 às 16h45

Taquara 

Ao lado da Receita Federal, às 

3ª-feiras, das 13h30 às 17h30, 

e sextas, das 8h às 12h

Barão

Na Rua Felippe Wily Heidrich, 

71, sala 1, das 7h30 ao meio-

dia e das 13h30 às 17h48

Salvador do Sul

Na Rua Duque de Caxias, 418, 

sala 5, das 7h30 ao meio-dia e 

das 13h30 às 17h48, exceto 

quartas de manhã e quintas à 

tarde

Capitão

Na Câm. de Vereadores, às 
4ª-feiras, das 8h ao meio-dia 

e das 13h às 16h20

Forquetinha

Na Secr. da Agricultura, às 
2ª-feiras, das 7h30 às 

11h30 e das 13h às 17h

Em Lajeado (na Avenida 
Benjamin Constant, 3492, 

Sala 01) e nas Lojas 
Certel de Marques de 

Souza, Westfália, Santa 
Clara do Sul, Progresso e 

Boqueirão do Leão

Cooperativa reuniu-se 
com os líderes de núcleo

A Certel realizou, nos dias 16 e 
17 de agosto, reuniões com os 
líderes de núcleo das microrre-

giões de Lajeado, Progresso, Teutônia 
e Salvador do Sul. Os encontros ocor-
reram no salão de eventos da Acil, em 
Lajeado, e no auditório da sede admi-
nistrativa da Certel, em Teutônia.

Na oportunidade, o presidente, 
Erineo José Hennemann, trouxe 
uma explicação detalhada sobre os 
itens votados na Assembleia Geral 
Extraordinária do dia 30 de agosto, 
que deliberou sobre a revogação e 
aprovação do novo Estatuto Social e 
sobre a restituição de capital da Certel 
Energia para imediata integralização 
na respectiva cota capital do associa-
do na Certel Desenvolvimento. “A 
atualização estatutária permite, prin-
cipalmente, uma maior organização 
e participação do quadro social nos 
eventos assembleares, visto que se 
prevê a realização de pré-assembleias 
em microrregiões, oportunizando o 
comparecimento de um maior nú-
mero de associados nos eventos que 
decidem os rumos da cooperativa. Já 
a restituição de capital da Certel Ener-
gia para a Certel Desenvolvimento é 
importante para fortalecer esta segun-
da cooperativa, através da redução de 
juros bancários”, explicou.

A Loja Certel de Progresso 
completa 33 anos no dia 
15 de setembro. Para co-

memorar o aniversário de forma 
mais especial, a filial preparou 
condições de pagamento em 
até 10 vezes sem juros e preços 
diferenciados para associados e 
clientes. 

“Além da diversidade de 
produtos, temos consórcio, em-
préstimos pessoais, seguro pro-
teção financeira e seguro garantia 
estendida. O programa de fideli-
dade Clube Certel gera uma pon-
tuação a cada compra realizada, 
que concede descontos para a 
próxima aquisição, e os associa-
dos ganham pontos dobrados. Ve-
nha comemorar o 33º aniversário 
com a gente, estamos esperando 
você”, convida a gerente, Susi 
Nara Lazzaron, juntamente com 
os colegas Tabata Imperatori, 
Laura Mantelli, Fernanda Morari, 
Debora Zanon e Lesio Deitos.

Promoção marca os 33 anos da loja de Progresso

“Temos diversidade de produtos, consór-
cio, empréstimos pessoais, seguro proteção 

financeira, seguro garantia estendida e o 
programa de fidelidade Clube Certel. Venha 

comemorar o 33º aniversário com a gente, 
estamos esperando você”, convida a gerente, 

Susi Nara Lazzaron

Reunião com lideranças das microrregiões de Lajeado e Progresso, na Acil

Reunião com lideranças das microrregiões de Teutônia e Salvador do Sul, na Certel

São Pedro da Serra
Na Rua Duque de Caxias, 1850, 

Sala 3, próximo à Biblioteca, 
às 4ª-feiras, das 7h30 ao 
meio-dia e às 5ª-feiras, 

das 13h30 às 17h48

Travesseiro
Na Avenida 10 de novembro, 

941, ao lado do Conselho 
Tutelar, em frente ao Sicredi, 

às 5ª-feiras, das 7h30 ao 
meio-dia e das 13h30 às 17h

Pouso Novo
Na Secretaria da Agricultura, 

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

Canudos do Vale
Ao lado da Rádio Verde Vale, às 

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

Capitão
Na Rua Augusto Ritt, 150, Sala 

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

Sério
Na Casa Paroquial, às 

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

Poço das Antas
Na Prefeitura, às 2ª-feiras, das 

7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Gramado Xavier
Na Câmara de Vereadores, 

às 3ª-feiras, das 7h30 às 11h30 
e das 13h às 17h

Forquetinha
Na Secretaria da Agricultura, às 
2ª-feiras, das 7h30 às 11h30 e 

das 13h às 17h

Taquara
Ao lado da Receita Federal, às 
3ª-feiras, das 13h30 às 17h30, 
e 6ª-feiras, das 8h ao meio-dia

Barão
Na Rua Felippe Wily Heidrich, 
71, Sala 1, lateral ao Correio, 
das 7h30 ao meio-dia e das 

13h30 às 17h48

Salvador do Sul
Na Rua Duque de Caxias, 418, 
Sala 5, das 7h30 ao meio-dia 

e das 13h30 às 17h48, 
exceto quartas de manhã 

e quintas à tarde
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Certel compartilha experiências 
com cooperativas matogrossenses

Com o intuito de aprender mais sobre o 
cooperativismo de infraestrutura, re-
presentantes de cooperativas do Mato 

Grosso visitaram, no dia 8 de agosto, a sede 
administrativa da Certel, em Teutônia. O grupo, 
que participa de uma pós-graduação em Ges-
tão do Cooperativismo, numa parceria com a 
Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo 
do Rio Grande do Sul (Escoop-RS) e a Facul-
dades Integradas de Taquara (Faccat), esteve 
acompanhado pelo presidente do Sistema OCB/
MT e membro do Conselho de Administração 
da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), 
Onofre Cezário de Souza Filho. Estiveram 
representadas as cooperativas Unimed, Sicredi, 
Sicoob, Unicred, Cooperverde, Cooptrans e 
Primacredi.

A comitiva foi recepcionada no auditório 
da Certel pelo presidente, Erineo José Henne-
mann, acompanhado pelos diretores Ilvo Edgar 
Poersch, Julio Cesar Salecker e Ernani Aloísio 
Mallmann, e pela consultora, Rosane Jasper. 
Foi destacado o rol de atividades desenvolvi-
das, que envolvem geração e distribuição de 
energia elétrica, varejo de eletrodomésticos 
e indústria de artefatos de cimento. “Somos 
uma cooperativa comprometida com o forta-
lecimento dos 48 municípios em que estamos 
inseridos, fornecendo soluções para os mais 
variados setores da economia e, em especial, 

para a melhoria da qualidade de vida dos mais 
de 65 mil associados e seus familiares. Seja 
pelas atividades desenvolvidas ou pelos di-
versos projetos sociais já realizados, estamos 
comprometidos em bem atender a nossa gente”, 
enalteceu Hennemann.

Onofre Filho observou que Mato Grosso 
conta com somente uma cooperativa de energia. 
Considerou fundamental a visita de estudos, 
visto que a Certel é a maior e mais antiga do 
setor no País, sendo uma referência em gestão 
e planejamento estratégico. “Encerramos nossa 
visitação ao Rio Grande do Sul conhecendo os 
serviços desta cooperativa que tanto contribui 
para o desenvolvimento gaúcho. Prova é que, 
além de oferecer serviços excelentes, possui 
uma tarifa mais barata em relação às demais 
distribuidoras. Conheço boa parte do Brasil e do 
mundo, e a intercooperação estabelecida com a 
Certel nos abastece com um conteúdo de qua-
lidade elevada e reconhecida por seus sócios. 
Certamente, isso favorecerá o desenvolvimen-
to do sistema cooperativista matogrossense, 
considerando-se a ampla representatividade de 
ramos presentes nesse intercâmbio”, conclui o 
presidente da OCB/MT.

Os visitantes também conheceram o Cen-
tro de Operações do Sistema Elétrico, departa-
mento que controla e gerencia o fornecimento 
de energia aos associados da Certel.

O associado Antenor Cândido de Moura, 71 anos, de Picada 
Cruzinha, Sério, é o mais novo contemplado pelo Número 
da Sorte do Energia Seguro Residencial. Acompanhado 

pela esposa Silma Maria, 67, seu Antenor veio recentemente a 
Teutônia para buscar o cheque de R$ 10 mil (com Imposto de 
Renda a deduzir) referente ao sorteio do Número da Sorte 97.398, 
de maio deste ano. A entrega foi efetuada pela Poolseg Corretora de 
Seguros, representando a Axa Seguros, e pela direção da Certel.

Emocionado, o casal observa a importância dessa premiação. 
“A sorte está realmente do nosso lado. Demoramos um pouco 
para acreditar quando nos ligaram, mas depois, uma alegria mui-
to intensa tomou conta de toda nossa família. Além de termos a 
sorte de ser associados à Certel, que fornece uma energia de muita 
qualidade e se preocupa com seu quadro social, disponibilizando 
também um seguro para as residências, agora ganhamos este 
grande presente. Não há palavras que traduzam o tamanho da 
nossa emoção”, assinala Antenor.

Associado de Sério ganha R$ 10 mil do Número da Sorte

Hennemann destacou o comprometimento da Certel

Integração entre os estados marcou a visita

Seu Antenor retirou o prêmio na sede administrativa da Certel, em Teutônia
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Certel reúne entidades contempladas
A Certel promoveu na manhã do dia 22 de agos-

to, no auditório de sua sede administrativa, 
em Teutônia, um café com representantes das 

117 instituições beneficiadas pela edição mais recente 
do Programa de Eficiência Energética, que substituiu 
21.323 lâmpadas e refletores usados por novos, de mo-
delo LED, além de 119 refrigeradores. A cooperativa 
aplica recursos em eficiência energética desde 2011, 
devido a sua regulamentação como permissionária, que 
ocorreu em 2010. “Desde então, englobando todas as 
edições, foram trocadas mais de 23 mil lâmpadas, 308 
refrigeradores, 27 condicionadores de ar e doados 167 
sistemas de aquecimento solar de água, num investi-
mento de R$ 3,1 milhões”, assinalou o coordenador do 
programa, Henrique Fensterseifer.

Abrangência
Na última edição, foram beneficiados seis hospitais 

de pequeno porte, três clínicas geriátricas, 27 escolas 
estaduais, 39 escolas municipais, três escolas comunitá-
rias, 26 creches municipais, nove creches comunitárias, 
duas escolas de turno inverso e duas escolas de educação 
especial (Apae). Entre os municípios atendidos, estive-
ram Barão, Boqueirão do Leão, Capitão, Canudos do 
Vale, Carlos Barbosa, Forquetinha, Gramado Xavier, 
Igrejinha, Lajeado, Marques de Souza, Paverama, Poço 
das Antas, Pouso Novo, Progresso, Salvador do Sul, 
Santa Clara do Sul, São Pedro da Serra, Sério, Taquara, 
Teutônia, Travesseiro e Westfália.

Benefícios
O diretor da AFG Engenharia e Arquitetura, Rainer 

Büneker, consultor no programa, elencou os principais 
benefícios, como economia de energia, melhoria dos 
níveis de iluminamento e de uniformidade da ilumina-
ção, redução dos serviços de manutenção, padronização 
da iluminação, facilidade na manutenção, redução da 
carga instalada, melhoria no fator de potência (liberação 
de carga), durabilidade e melhoria na conservação de 
alimentos. 

Com a energia anual de 1.097.320 kilowatts/hora 
economizada pela última edição do projeto, segundo 
Rainer, é possível abastecer 435 residências urbanas, 
usar um chuveiro durante 15.240 horas, ligar 2.822 
lâmpadas de iluminação pública, dar 12 voltas ao redor 

da terra com carro elétrico, produzir 221.700 frangos 
de corte e 1.660.000 litros de leite.

Avaliações
Diversas manifestações destacaram a importância 

do programa. O prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, 
citou a criatividade da Certel. Segundo ele, a iniciativa 
contribui para que sobrem recursos nas escolas e dentro 
do orçamento do município, para que se possa investir 
em diversas áreas primordiais para a população. “E a co-
operativa, com esse programa, faz justamente isso. Que 
possamos, através dos recursos que sobram, investir na 
qualidade de vida dos teutonienses”, avaliou.

A diretora do Hospital Santa Isabel, de Progresso, 
Maria Inês Brancher, agradeceu e enalteceu os relevan-
tes serviços prestados pela Certel. “Seja no que tange 
ao consumo consciente da energia ou no rápido resta-
belecimento em eventuais interrupções, vemos que as 
equipes arregaçam as mangas e, com muita dedicação 
e comprometimento, não medem esforços para o pronto 
atendimento. Somos gratos e orgulhosos em fazer parte 
da família Certel”, sublinhou.

O diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rückert, 
frisou que o educandário foi um dos que recebeu os 
maiores aportes na troca de luminárias. “Somos muito 
gratos à Certel por este movimento, mas também por 
todas as demais parcerias, como a partir dos cursos 

técnicos de eletrotécnica e eletromecânica, do Centro 
de Treinamento em Eletricidade e tantas outras. É uma 
alegria ver nossas escolas mais iluminadas, mais vivas. 
É a essência do cooperativismo que mais uma vez se 
manifesta”, observou.

O representante da 3ª Coordenadoria Regional 
de Educação, professor Hugo Landmeier, cujo avô 
auxiliou nos trabalhos do fundador e primeiro presi-
dente da Certel, Reinoldo Aschebrock, emocionou-se 
pela inserção da cooperativa nas comunidades. “Tudo 
começou com um pequeno gerador, exposto em frente 
à Certel, e hoje temos mais de 65 mil associados em 
48 municípios. Que as demais distribuidoras sigam o 
exemplo da nossa Certel, beneficiando também escolas 
das suas respectivas regiões”, destacou.

Segundo Claudiomir Battisti, diretor da Escola Es-
tadual de Ensino Médio Margit Kliemann, de Gramado 
Xavier, o educandário mais distante da cooperativa aten-
dido pelo programa, a Certel assume importância cada 
vez maior para uma fatia do município. “O atendimento 
é incomparável, pois, como há outra distribuidora que 
também atende Gramado Xavier, sabemos o quanto a 
falta de energia pode prejudicar uma comunidade. Atra-
vés deste magnífico programa, otimizamos as fontes 
de energia e também preservamos o meio ambiente. 
Parabéns a todos que trabalharam de forma brilhante e 
muito responsável”, sinalizou.

Em todas as edições, foram trocadas mais de 23 mil lâmpadas, 308 refrigeradores, 27 condicionadores de ar e doados 167 sistemas de aquecimento solar de água

Hennemann destaca que Certel pretende dar continuidade ao Programa de Eficiência Energética



Certel impulsiona eficiência 
energética em escolas da região

Beneficiadas pelo Programa 
de Eficiência Energética da 
Certel, a Escola Estadual de 
Ensino Médio de Capitão e a 

Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Severino José Frainer, de Linha Atalho, 
Marques de Souza, oportunizaram a seus 
estudantes uma palestra sobre o uso ra-
cional e seguro da energia elétrica. Mi-
nistrada pelo coordenador do programa, 
Henrique Fensterseifer, e pelo projetista 
de redes de distribuição da Certel, enge-
nheiro eletricista Jeferson Nascimento 
Miranda, a palestra estimulou nos jovens 
e também nos professores e diretores 
uma reflexão aprofundada sobre o com-
portamento que se tem no dia a dia em 
relação ao consumo da eletricidade.

Na abertura, Fensterseifer destacou 
que, por ser uma cooperativa, a Certel re-
aplica seu excedente (sobras) na melho-
ria do ciclo operacional e na qualidade de 
vida das comunidades. Para tanto, aplica 
um percentual de sua receita operacional 
líquida em Projetos de Eficiência Ener-
gética, atendendo à Lei 9.991. Na edição 
mais recente e que contemplou as duas 
escolas, orçada em R$ 1,9 milhão, foram 
substituídas mais de 21 mil lâmpadas de 
modelo LED, além de 119 refrigeradores 
e congeladores ineficientes de 117 insti-
tuições, entre escolas, hospitais e clínicas 
geriátricas. 

Foram beneficiadas diretamente 
mais de 20 mil pessoas, com economia 
de 1.097.320 kWh/ano, nos municípios 
de Barão, Boqueirão do Leão, Capitão, 
Canudos do Vale, Carlos Barbosa, For-
quetinha, Gramado Xavier, Igrejinha, 
Lajeado, Marques de Souza, Paverama, 
Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, 
Salvador do Sul, Santa Clara do Sul, São 
Pedro da Serra, Sério, Taquara, Teutônia, 
Travesseiro e Westfália. “Com o progra-
ma, estimulamos o melhor desempenho 
na produção de um serviço com o menor 
gasto de energia. Ou seja, ele visa produ-
zir mais com menos”, explicou.

Além de relacionar várias dicas de 
economia de energia elétrica, Miran-
da destacou as fontes da energia, como 

hidrelétrica, solar, eólica, nuclear e bio-
massa, e os riscos que a energia elétrica 
pode oferecer. “Entre os equipamentos 
considerados ‘vilões’ no consumo de 
energia, estão o chuveiro e torneira elé-
tricos, condicionador de ar e aquecedor. 
Reduzir o tempo do banho de 10 para 
cinco minutos já é uma atitude que con-
tribuirá para reduzir o valor na conta de 
luz”, exemplificou.

Avaliações
Para a diretora da Escola Estadu-

al de Ensino Médio de Capitão, Karine 
Matte, o programa trouxe bons resulta-
dos. “Nossos alunos perceberam uma 
grande diferença na melhoria da ilumi-
nação, principalmente os do noturno, e 
isso reflete sensivelmente na melhoria 
da aprendizagem. A palestra simboliza 
a culminância do projeto, mas a escola 
continua a abordagem sobre o tema de 
diversas maneiras devido à elevada im-
portância. Agradecemos à Certel, que 
desenvolve um papel social muito neces-
sário, trabalhando sempre para o bem das 
comunidades”, mensura.

Na avaliação de Alexandra Regina 
Koempfer, coordenadora pedagógica da 
Escola Estadual de Ensino Fundamen-
tal Severino José Frainer, a eficiência 
energética estimulada pela Certel rendeu 
muitos benefícios. “Além da economia 
em valores na fatura de energia, também 
percebemos que o estudante começa a 
ter melhor consciência e cuidado com a 
energia elétrica, dando o exemplo não 
somente na escola, mas em casa. Traba-
lhamos a temática desde novembro do 
ano passado, e a palestra que assistimos 
reforça muito do que ensinamos a eles. 
Como escola do campo, acreditamos 
que, com esses ensinamentos, eles se tor-
narão cidadãos melhores. A iniciativa da 
Certel é muito válida, porque foi a partir 
daí que começamos a repensar a energia 
elétrica em benefício da comunidade e 
das futuras gerações”, avalia Alexandra, 
que também é diretora da Emei Peque-
nos Passos, igualmente beneficiada pelo 
programa.

Palestra na Escola Estadual de Ensino Fundamental Severino José Frainer

Palestra na Escola Estadual de Ensino Médio de Capitão

Escola presenteou palestrantes com legumes produzidos na horta pelos alunos
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Curso destaca excelência no atendimento

Atitudes comportamentais e etiqueta profissional pautaram o curso “Atendimento de excelência”, oferecido pela CIC Teutônia no final do mês de julho e que con-
tou com 31 participantes, entre os quais, as colaboradoras da Certel, Ana Paula Haas Renner, Dioni Haas Wiprich e Andréia Ohlweiler. O curso, ministrado pela 
instrutora e consultora Cláudia Peruzzato, destacou a história da etiqueta, imagem pessoal, dicas para não “sabotar” sua imagem em redes sociais, vestimenta, 

comunicação, relacionamento, postura em eventos fora da empresa, comportamento no cotidiano, como atender ao cliente com elegância, o que agrada e desagrada o 
cliente, a forma correta de cumprimentar, brindando e presenteando corretamente, atitudes em reuniões de trabalho, postura adequada em festas empresariais, caracterís-
ticas de um profissional de sucesso, entre outros temas relacionados. Uma nova turma do curso está prevista para este mês.

Em sua 12ª edição e com o tema “A 
solidariedade desperta a espiritu-
alidade e a harmonia entre as par-

cerias”, o Show Beneficente Conexões 
beneficiou novamente o Hospital Ouro 
Branco (HOB), de Teutônia. O total arre-
cadado com a venda de ingressos foi de 
R$ 15. 427,00. Na noite do espetáculo, 
ainda foram comercializados trufas, co-
nes e sacolas recicláveis. Houve também 
a doação espontânea em dinheiro.

A prestação de contas do Conexões 
12 foi feita recentemente no Hospital 
Ouro Branco e contou com a presença 
da professora Sônia Gomes, da coorde-
nadora do Setor Financeiro/Contábil/
RH do HOB, Sidemia Musskopf, da 
contadora do HOB, Márcia Leonhardt, 
e da secretaria de Juventude, Cultura, 
Esporte e Lazer, Rosana Schneider 
Rührwiem.

O Conexões 12 foi realizado no 
dia 29 de junho, na Associação Pró-
Desenvolvimento do Bairro Languiru. 
O evento, anualmente organizado pela 
professora Sônia Lúcia de Souza Gomes, 
tem como marca a inclusão de pessoas 
portadoras de deficiência e o objetivo 

principal de contribuir, revertendo todo 
o valor arrecadado durante o espetáculo, 
em prol de entidades que necessitam de 
ajuda. A edição deste ano reuniu cerca 
de 800 pessoas.

Para Sônia, uma das principais 
virtudes do ser humano é saber trabalhar 
em grupo. “Trabalhar em grupo significa 
ouvir o outro, aprender e ensinar diver-
sas coisas no dia a dia. É saber respeitar 
e ser respeitado. Trabalhar em equipe é 
unir várias formas de pensar para atingir 
um objetivo. É focar a meta”, frisa.

Segundo a idealizadora do evento, 
o Conexões é um exemplo de trabalho 
em equipe, em que, somente com o apoio 
de todos, é possível atingir um propósito. 
“As maiores realizações na vida não são 
alcançadas por um indivíduo apenas, 
mas por um grupo de pessoas que busca 
um bem comum. E esse bem comum é o 
objetivo do Conexões, que é beneficiar 
pessoas e/ou entidades a realizarem seus 
sonhos. Em nome da equipe envolvida 
nesse espetáculo, faço um agradecimen-
to especial a todos que participaram 
direta e indiretamente na realização de 
mais um show da vida”, conclui.

Conexões 12 arrecada mais de R$ 15 mil 
em prol do Hospital Ouro Branco

Hospital agradece a todos que contribuíram com a doação

Divulgação

Divulgação

Colaboradoras da Certel, Ana Paula Haas Renner, Dioni Haas Wiprich e Andréia Ohlweiler, participaram do evento



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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Pare de ter preocupações 
insignificantes.

Estipule e escreva seu objetivo.
 
Descubra o que é importante para 
você e foque nisso.

Modo de preparo
Para a massa, bata todos os ingredientes no 
liquidificador até a mistura ficar homogênea. 
Coloque a massa numa assadeira para pizza 
redonda e leve ao forno, já preaquecido por 20 
minutos. Retire do forno e cubra a massa com  
o molho de tomate, coloque o presunto (picado) 
como segunda camada, depois o queijo, os ovos 
e, por último as cebolas, as azeitonas e o oréga-
no. Leve a pizza ao forno por mais 15 minutos, 
ou até o queijo derreter.

Pizza portuguesa
Ingredientes

Para a massa:
1 xícara de chá de leite.
2 ovos.
1 colher de sopa de mar-
garina.
1 colher de chá de sal.
1 colher de sopa de fermen-
to em pó.
Para o recheio:
1 xícara de chá de molho 

de tomate.
150g de presunto.
200g de queijo mussarela.
2 ovos cozidos.
2 tomates cortados em 
rodelas.
150g de cebola cortadas 
em rodelas.
Azeitona e orégano a gos-
to.
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Grasiela Michels
*Enfermeira do Capa - Santa Cruz do Sul

Projeto Saúde Comunitária comemora 
15 anos de atuação no Vale do Taquari

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

POLÊMICA: Cachorrada

No dia 09 de agosto de 2018, o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia 
(CAPA), em parceria com o Sínodo Vale do Taquari, promoveu o encontro 
anual dos grupos de saúde comunitária no município de Teutônia, na sede 

do Sínodo. Estiveram presentes representantes dos 16 grupos que integram o Pro-
jeto Saúde Comunitária, abrangendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Westfália, 
Paverama e Teutônia, além das autoridades municipais locais e de Westfália e do 
Pastor Sinodal Gilciney Tetzner do Sínodo Vale do Taquari que realizou a cele-
bração inicial do encontro. 

O encontro teve como tema a Palestra e Oficina Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCS): Identificação, nutrição e gastronomia. A temática foi 
trabalhada pela Engenheira Agrônoma Dra. em Horticultura Fernanda Ludwig e a 
gastrônoma e Mestre em Desenvolvimento Regional  Ana Claudia Guske, ambas 
professoras da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, unidade 
Santa Cruz do Sul. 

Ocorreu uma palestra para identificar, conhecer e manipular as PANCS, a 
abordagem foi feita no sentido de despertar o público, informar a possibilidade de 
consumir e romper paradigmas de que PANC é “inço, erva daninha”. De acordo 
com a nutricionista e coordenadora do CAPA – Santa Cruz, Melissa Lenz “Esse 
ano o encontro trouxe essa temática cada vez mais presente na vida das pessoas, 
pois são  plantas simples, fáceis de encontrar, muito saudáveis”. Foram realizadas 
ainda oficinas com demonstração de alguns pratos com ingredientes PANC, como 
geleia de trevinho, suco PANC verde, salada de flores e folhas, entre outros.

Além disso, atendendo uma reivindicação dos grupos de saúde comunitária, 
durante o encontro houve o lançamento da Feira da Ecovale que ocorrerá na se-
gunda quinta-feira de todo mês, na Casa Sinodal, com exposição e comercialização 
de produtos da agricultura familiar, orgânicos e integrais. Fortalecendo assim as 
atividades de promoção e educação em saúde, segurança, soberania alimentar e 
nutricional no Vale do Taquari.

Como afirma Melissa, “Esse ano de 2018 é de muita celebração para o 
CAPA, porque comemora 40 anos de criação e também 15 anos do Projeto Saúde 
Comunitária. É gratificante escutar das mulheres as mudanças que ocorreram na 
alimentação, na saúde, autoestima e na vida delas.” Ao final do encontro, houve a 
partilha do lanche comunitário trazido pelos grupos com receitas que aprenderam 
no projeto e também a degustação das receitas elaboradas na oficina de PANCS.

Vamos lá para mais uma da série Polêmica. Hoje, compartilho um episódio baseado 
em fatos verídicos que, claro, não irei compartilhar nomes ou locais específicos. 
Eis o cenário: seu filho de 10 anos volta da escola e desce da topic e caminha em 

direção à sua casa. Seus pais ainda não chegaram, mas o mesmo possui chave e esta con-
duta acontece semanalmente. Eis que ao se aproximar da entrada da casa, a cachorrada do 
vizinho se bota a correr atrás dele. Como qualquer um faria (eu imagino), a criança corre 
em busca de socorro, e felizmente os cachorros não conseguem atingi-lo. Na sequência, 
a criança, chorando aos prantos, consegue ligar para os pais. Passados alguns minutos, 
os pais chegam, acalmam a mesma e tudo fica “tranquilo”, naquelas né, meio assustado, 
aliás, por várias semanas. Além disso, outro ingrediente da história é o fato do pai da 
criança ter sido mordido pela mesma turma canina há uns quatro anos anteriores a este fato. 

 Bem, tudo isto seria um simples caso de se conversar com o vizinho e re-
solver tudo. Porém, aí é que entra a polêmica. Primeiro, que o dono dos cachorros se 
nega a prendê-los, ignora o perigo que os mesmos representam, aliás, cachorros estes 
que já feriram várias pessoas de seu entorno. E agora, o pior de tudo, este sujeito é 
uma pessoa que possui algumas limitações cognitivas e de convívio social, ou seja, 
não compreende exatamente o perigo que representa seus animais. Para piorar, os 
cachorros são tipo assim, a “família” dele, e portanto, existe uma forte ligação emo-
cional entre os mesmos. Além disso, o mesmo senhor é assistido por várias pessoas 
na comunidade e ainda por órgãos da prefeitura, o que gera um círculo de proteção.

 Bem, o que fazer? Três opções bem simples e objetivas: 1) Deixar assim. Foi 
um fato isolado e provavelmente não acontecerá de novo; 2) “Sumir” com os cachorros. 
Sei que é cruel e que muitos vão dizer que “horrível”, mas sim, é uma opção; 3) Ir aos 
setores públicos de proteção e pedir uma intervenção. Para mim, a opção que parece 
mais coerente é a terceira. Contudo, até onde sei, isto foi já feito e nada aconteceu. Bo-
letim de Ocorrência na Polícia Civil foi feito e “nada”. Conversa com o secretário de 
meio ambiente do município e “nada”. Conversa com o secretário de assistência social 
e “nada”. O que fazer? Esperar que os cachorros ataquem outras pessoas novamente e 
aí quem sabe com ferimentos graves ou até podendo acontecer o pior. O que você faria? 

Atitudes preventivas são necessárias para que não entendamos tudo como uma 
fatalidade, ou seja, “pois é, aconteceu e não tinha como evitar”. Sim, podemos evi-
tar muita coisa. Querem outros exemplos? Lembram da ponte de Agudo, que foi 
levada por uma cheia que ocorreu anos atrás? Outra no Rio de Janeiro (da Copa do 
Mundo) que desabou? Pois é, os governos prometeram vistorias nas pontes e até 
onde sei nada fizeram. E a ponte do Arroio Boa Vista, em Estrela, que há mais de 
um ano necessita de reparos no seu corrimão de segurança! Vamos esperar aconte-
cer algo para aí depois chorar pelas “fatalidades”? Não posso compactuar com isso.
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Passatempo
CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Sorriso em dia
Um SORRISO bonito é como um CARTÃO de visita, não é mesmo? Antiga-
mente, era difícil solucionar a perda de DENTES. Mas, atualmente, isso 
deixou de ser um PROBLEMA. O IMPLANTE é um PROCEDIMENTO indicado 
para RECOMPOR dentes que não podem ser APROVEITADOS. Quando há 
uma PERDA inesperada, o PROFISSIONAL faz uma PRÓTESE temporária 
até o implante ficar pronto, assim a pessoa não fica com a “JANELINHA” 
aparente. O tratamento é realizado com pinos de TITÂNIO, que são introdu-
zidos no OSSO da ARCADA dentária. Esse PINO passa a funcionar como uma 
RAIZ postiça, onde a prótese, que pode ter um ou mais dentes, será FIXADA. 
Qualquer pessoa com mais de 17 anos (quando é concluído o processo de 
FORMAÇÃO dos ossos FACIAIS) pode fazer um implante dentário, até quem 
usa DENTADURA.

A agroindústria de queijos coloniais Casa Schneider, de Linha 
Ribeiro, interior de Teutônia, está sendo referência para uma 
fazenda de Montenegro, que pretende aperfeiçoar sua produ-

ção do derivado lácteo. A agroindústria produz e comercializa queijos 
coloniais e despertou a atenção da gerência da Fazenda Gabardo, que 
atua no ramo de piscicultura e criação de gado desde 2010, além de 
trabalhar ainda com citros, leite, gado comercial e de engorda, e trans-
ferência de embrião, com área de abrangência no Vale do Caí. Há dois 
anos, vem trabalhando na inserção da queijaria, com cursos e indo a 
campo pesquisar sobre o produto.

Recentemente, a encarregada dos queijos da Fazenda Gabar-
do, Lira Cristina Milhano Kommers, acompanhada do secretário 
de Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia, Gilson Hollmann, e o 
médico-veterinário da Prefeitura, Gustavo Plautz, visitou a agroin-
dústria teutoniense, de Osmar Levinus Schneider. Na oportunidade, 
houve troca de conhecimentos e foi possível entender melhor sobre os 
equipamentos, as questões ligadas à Vigilância Sanitária e Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM) e as análises que são constantemente feitas 
no leite e na água usadas no processo do queijo.

Lira Konners comentou que a ideia é trazer para a Gabardo a mes-
ma linha colonial, com produtos de qualidade e embalagens adequadas. 
“A estrutura industrial da Casa Schneider trouxe comodidade. Fiquei 
deslumbrada com a limpeza e higiene do local. Foi notória a vontade 
dos produtores de entregar um produto que supera as expectativas do 
consumidor”, frisou. Ela ainda apontou a importância da Administra-
ção Municipal dar apoio às agroindústrias. “Fiquei impressionada ao 
ver a dedicação e a preocupação do secretário Gilson e do veterinário 
com essas propriedades. É um olhar técnico, voltado ao agricultor”, 
sublinhou.

O gerente da Fazenda Gabardo, Daniel Guizzardi, solicitou a visita 
à Teutônia, pois a intenção é agregar valor ao leite produzindo queijos 
no empreendimento. “Queremos manter estabilidade na matéria-prima 
e, com isso, conseguimos produzir um produto com identidade própria. 
É importante a busca de conhecimento para isso”, afirmou. Guizzardi 
ressalta a importância de incentivar o agricultor e sua família a conti-
nuar produzindo. “Temos muitos produtos bons, que estão escondidos 
no interior, muitas vezes por falta de incentivo ou informação dos 
órgãos públicos. Por isso, parabenizo a Administração de Teutônia por 
valorizar e apoiar estes produtores”, enalteceu.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gilson Hollmann, 
não escondeu a sua felicidade em saber que Teutônia serve como ins-
piração a outras cidades no que se refere às agroindústrias. “Me senti 
honrado ao saber que as pessoas veem nosso município como um 
modelo a ser seguido. A Fazenda Gabardo pretende fazer uma estrutura 
de agroindústria regularizada com base nas agroindústrias da nossa 
cidade. Isso é motivo de orgulho para todos nós”, salientou.

Agroindústria de queijos 
de Teutônia é referência 

para fazenda de Montenegro

Casa Schneider é referência na produção de queijos para a Fazenda Gabardo

Foto: Matheus Prates/divulgação



Vales-presentes da Campanha Mãos Dadas com a Saúde vão para Poço das Antas e Teutônia
Divulgação

Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Segu-
ro Residencial de julho, 

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

Julho
80.847
57.097
78.144
51.531
43.245
77.415

Confira 
aqui o
Número
da Sorte
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Nos sorteios da Campanha Mãos Dadas com a Saúde referentes ao meses de junho e julho, moradores de Poço das Antas 
e Teutônia foram contemplados. Irineu Inacio Krindges e Selma Brunilda Scheidt Diersmann foram premiados, res-
pectivamente, com um vale-presente das Lojas Certel.

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

Para saber mais, contate a recepção do HOB pelo fone (51) 3762-1600 ou diretamente com a Certel, pelo 0800 51 6300 
ou 0800 520 6300.

Selma Brunilda Scheidt DiersmannIrineu Inacio Krindges

por programa de eficiência energética

O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, disse 
que esse reconhecimento aumenta a responsabilidade 
da cooperativa. “Nos dá uma consciência de que re-

almente estamos contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida dos associados”, pontuou.

Mesmo com a tarifa de energia mais barata do Estado, 
a Certel estimula seus associados a usarem racionalmente o 
insumo. “Queremos que todos, principalmente os jovens, te-
nham uma maior noção de como utilizar a energia elétrica com 
responsabilidade, sem desperdício. Afinal, eles poderão ser os 
futuros associados da Certel, e lembrarão que a cooperativa 
tem um grande compromisso com o quadro social, inovando, 
melhorando e reinvestindo na qualidade de vida.”

Segundo Hennemann, a legislação do Setor Elétrico 
Brasileiro foi alterada, e isenta a obrigação das permissio-
nárias com até 500 gigawatts/hora, como é o caso da Certel, 
de realizarem programas de eficiência energética. “Mesmo 
assim, queremos dar continuidade a este importante trabalho 
socioambiental. Apresentaremos aos nossos conselheiros e 
também à próxima Assembleia Geral Ordinária a proposta 
de que a Certel destine uma parte de seus próprios recursos 
para continuar levando o Programa de Eficiência Energética 
às comunidades”, afirmou.

Mais responsabilidade

Claudiomir Battisti

Rainer Büneker Maria Inês Brancher Jonatan Brönstrup

Hugo Landmeier Jonas Rückert
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Eficiência energética auxilia formação de base sólida para o futuro

É através do exemplo que, muitas vezes, se consegue evoluir. Com este pensamen-
to, a Certel desenvolve seu Programa de Eficiência Energética que, atendendo 
também ao que determina a legislação do Setor Elétrico Brasileiro, substitui 

lâmpadas ineficientes por lâmpadas eficientes de tecnologia LED, além de refrigeradores 
ineficientes por outros modelos eficientes. Nesta edição do programa, 117 entidades 
da região estão sendo beneficiadas, especialmente as do ramo educacional, visando a 
criação de uma maior consciência sobre o uso racional da energia elétrica.

Uma delas é a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento, de Lajeado, 
agraciada com 217 lâmpadas, 17 refletores e três refrigeradores. Para a diretora, Ana 
Paula Krein Müller, a eficientização gera um amplo benefício que vai da economia na 
conta de luz até a conscientização de toda a comunidade. “O consumo consciente é 
algo que trabalhamos muito com nossos alunos. Todos os ambientes tiveram melhoria 
na iluminação e até no pátio percebemos uma diferença muito significativa. Porém, foi 
a redução das lâmpadas pela metade no ginásio que impressionou a todos, visto que o 
local ficou muito bem iluminado”, assinala.

Ana Paula também enaltece a substituição dos refrigeradores, que proporciona-
rá melhores condições de armazenamento das frutas, verduras e outros ingredientes 
utilizados no preparo das refeições. “Nossa geladeira industrial estava numa situação 
bastante precária, e agora temos uma totalmente nova, de inox por fora e muito bonita”, 
afirma.

A diretora avalia como positiva a atitude da Certel em incluir escolas no Programa 
de Eficiência Energética. “É aqui que buscamos construir uma base sólida para o futuro. 
Além de incentivarmos a separação correta do lixo e a produção do próprio alimento, 
nossos alunos podem entender agora que as lâmpadas LED são muito mais econômicas e 
duradouras, e que a troca de equipamentos com alto consumo é importante para diminuir 
a quantidade de energia elétrica consumida e preservar o meio ambiente”, analisa.

“O consumo consciente é algo que 
trabalhamos muito com nossos 

alunos. Todos os ambientes tiveram 
melhoria na iluminação e até no pátio 

percebemos uma diferença muito 
significativa”, afirma Ana Paula.

No dia 1º de agos-
to, o presidente da 
Certel, Erineo José 

Hennemann, esteve reunido 
com o presidente do Con-
sepro, Frederico Dahmer, o 
tenente da Brigada Militar 
de Teutônia, Radamés Fa-
biano Prediger, e a coman-
dante da Brigada Militar, 
capitã Carmine Brescovic. 
Dentre os assuntos abor-
dados, esteve a questão do 
videomonitoramento que 
será implantando em breve 
no município.

Consepro reúne-se com direção da Certel

Direção recebeu o presidente do Consepro, Frederico Dahmer, o tenente Radamés Prediger e a comandante Carmine Brescovic

Associado!
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

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

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

Morte Natural: R$ 3.000,00

Morte Acidental do associado: R$ 6.000,00

Morte Acidental do cônjuge: R$ 3.000,00

Auxílio
   Pecúlio

Energia

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

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

- Cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

EM CASO DE MORTE NATURAL:
 

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

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

EM CASO DE MORTE 
ACIDENTAL VÍTIMA DE 
CRIME, ACRESCENTAR: 
 

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

Morte Natural

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

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

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

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENERGIA 
SEGURO 
DE VIDA

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

* Angelita Lohmann
DEUTSCH Luiz A. Radaelli - Lajeado

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

ITALIANO

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

CompleanoDie sieben Weltwunder

O líder de núcleo da Certel, Edvino Zang, de Linha 
Araçá, Boqueirão do Leão, faleceu no dia 23 de maio, 
aos 76 anos. A Certel transmite suas condolências 
aos familiares e amigos, e agradece pelo empenho 
e abnegação de Edvino em favor da causa coope-
rativista, sempre contribuindo com a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela cooperativa 
em seu município.

Egydio Igna-
cio Lunkes, de 
Linha Bonita 
Baixa, Salva-
dor do Sul, fa-
leceu no dia 23 
de junho, aos 
88 anos.

Werno Scherer, 
de Linha Leo-
poldina, Teutô-
nia, faleceu no 
dia 03 de julho, 
aos 76 anos.

Mar ia  Luf t , 
de Poço das 
Antas, faleceu 
no dia 11 de 
junho, aos 77 
anos.

G l a c i  B r u c h 
M a r t e n s ,  d e 
Santa Clara do 
Sul, faleceu no 
dia 11 de junho, 
aos 66 anos.

Ademar Fer-
reira, de Santa 
Clara do Sul, 
faleceu no dia 
31 de maio, 
aos 70 anos.

Alvira Man-
telli Frozza, 
de Boa Vista 
do Sul, faleceu 
no dia 01 de 
março, aos 82 
anos.

João  Valmi r 
de Oliveira, de 
Linha Ribeiro, 
Teutônia, fale-
ceu no dia 15 
de junho, aos 
78 anos.

L i r i o  L a g e -
mann, de Linha 
Harmonia, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 17 de 
junho, aos 62 
anos.

Wilma de Sou-
za, de Picada 
May, Marques 
de Souza, fale-
ceu no dia 20 
de maio, aos 82 
anos.

Alzidio de Sou-
za, de Picada 
May, Marques 
de Souza, fale-
ceu no dia 15 
de junho, aos 
83 anos.

R o m i l d a 
S c h w e i k a r t , 
de Santa Clara 
do Sul, faleceu 
no dia 28 de 
junho,aos 82 
anos.

Edy Hepp, de 
Forquetinha, fa-
leceu no dia 28 
de junho, aos 91 
anos.

Maristela Ines 
N i e t z h e ,  d e 
Barra do Fão, 
Travesseiro, fa-
leceu no dia 17 
de abril, aos 43 
anos.

Osvaldo Welter, 
de Santa Inês, 
Poço das Antas, 
faleceu no dia 
08 de julho, aos 
81 anos.

Melida Loose 
Neumann, do 
Bairro Santo 
Inacio,  Sal-
vador do Sul, 
faleceu no dia 
10 de abril, aos 
92 anos.

Rogelio Erna-
ni Rohrig, do 
Bairro Ales-
gut, Teutônia, 
faleceu no dia 
05 de julho, 
aos 66 anos.

Dalia Schnei-
der, do Bair-
ro Liberdade, 
Salvador do 
Sul, faleceu no 
dia 26 de maio, 
aos 89 anos.

Mario Berg-
mann, de Ar-
roio Alegre, 
Forquetinha, 
faleceu no dia 
26 de junho, 
aos 85 anos.

Tei primi tempi no se costumea far comemorassion de compleano. 
Come far par far la festa de quatòrdase fioi, del pupà e dea mama? Me 
ricordo che volea compir i disdoto ani par poder star sù in filò. Ricordo 
che la nona la ricordea quando se compia disdóto ani. La disea: 

- Incoi Nèno, te deventi paron del to naso. Alora varda de far giudìs-
sio, èh!

E in tute le fameio ghené sempre qualchedun che lé pròpio birbante 
. Alora par schersar na olta ghe gó dimandá:  

- Nona... Elo vero che quando se va a morose se deventa tosatèi? La 
disea: nò lè mia veritá... Chi che stà dìrte sta gran stupidità? 

Nissuini... Ma, mi go visto el Náni, fiol dela zia Catina drio ciuciar 
la teta dela so morosa. No sò mia parché i ghe ciaméa Náni se so nome 
lera Federico. Na cosa que a quel tempo i costumea far lera tirarghe le 
rece a quei de compleano, tante olte quanto i compia. El di de incoi se fa 
feste de compleano con veri sentimenti comersiai. La Prima Comunion e 
la Crésema le zera pròprio na festività. Quel dì magneven dolsi de pasta, 
beveven el cafè col late e par che vegnea el vesco, meteven su la fatiota e 
le scarpe de messa.

Vielleicht könnt ihr schon diese kleine Geschichte, aber man hört es gern immer wieder. Es ist eine Geschi-
chte zum Nachdenken:

  In einer Schulklasse wurden die Schüler gebeten, die Sieben Weltwunder aufzuschreiben. Also was für 
die Schüler die sieben Weltwunder sein könnten. 

  Am nächsten Tag kam folgende Liste vor: Pyramiden von Gizeh, Taj Mahal, Grand Canyon, Panamakanal, 
Empire State Building, St. Peters Dom im Vatikan und die Groβe Mauer in China.

  Die Lehrerin merkte beim Einsammeln, dass eine Schülerin noch am Arbeiten war. Deshalb fragte sie 
das Mädchen, ob sie Probleme mit ihrer Liste hätte. Sie antwortete: “Ja. Ich konnte meine Entscheidung nicht ganz 
treffen.

Es gibt so viele Wunder.”
   Die Lehrerin sagte: “Nun, teile uns das mit, was du bisher hast und vielleicht können wir ja helfen.”
  Die Schülerin zögerte zuerst, aber dann hat sie ihre Liste vor der Klasse gelesen: “Für mich sind das die 

Sieben Weltwunder: sehen, hören, sich berühren, riechen, fühlen, lachen und lieben”.
  In der Klasse wurde es ganz still.
   Diese alltäglichen Dinge, die wir als normal und selbstverständlich betrachten und oft gar nicht schätzen, 

diese Dinge sind wirklich wunderbar. Die kostbarsten Sachen im Leben sind diejenige, die nicht gekauft und nicht 
hergestellt werden können.

 Ist das nicht eine schöne wahre Geschichte?
(Adaptiert aus dem Internet: http://www.lichtkreis.at)
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Nossa Terra, Nossa Gente
Seferino Pedro e El-

frena Teloken, de 
Conventos, Lajeado, 

completaram Bodas de 
Diamante no dia 26 de 
julho. São homenagea-

dos pelos filhos Canisio, 
Irineu, Gisela, Anelise 

e Isabela, os nove netos 
e pelo bisneto que está 

a caminho. Muita saúde 
e felicidade, Seferino e 

Elfrena!

Sofia Luisa Dick, de Ar-
roio Alegre, Forquetinha, 
completou dois aninhos 
no dia 20 de agosto. É 
homenageada pelos pais 
Gilberto e Marciane, mano 
Kauã, avós Noeli e Edi e 
demais familiares. Para-
béns, Sofia!

No dia 4 de agosto, 
realizou-se a Forma-
tura em Nutrição, pela 
Univates, de Bibiana 
Bünecker Martinez, 
de Languiru, Teutônia. 
A formada, juntamente 
com seus familiares, 
namorado, parentes e 
amigos, confraternizou 
a data na Associação 
dos Funcionários da 
Mimi. O desejo de to-
dos são de que Bibiana 
faça uma bela cami-
nhada na profissão es-
colhida, com trabalho, 
dedicação e sucesso. 
Parabéns, Bibiana!

Augusto Domingo Favaretto, 
de Paredão, Sério, completou 

mais um ano de vida no dia 14 
de agosto. É homenageado pelos 
filhos que estão muito felizes por 
comemorar mais um aniversário 

ao lado de seu pai. Querem lhe 
desejar muita saúde, sabedoria e 

felicidade e também agradecer 
pelos conselhos, explicações e 

por toda a dedicação que empe-
nha por eles. Um grande abraço 

de Edila, Adriano, Lilian, Mateus 
e Elisangela. Parabéns, Augusto!

No dia 7 de novembro de 2017, 
Glaci Loiva Ulrich Guntzel, de 

Teutônia, celebrou seus 70 anos. Ela 
recepcionou familiares e amigos na 

Associação Atlética Brasilata, em 
Costão, Estrela, com uma festa mui-

to animada. Parabéns, Glaci!

No dia 30 de junho, o casal 
Semilda e Oterno Ber-
ghahn, de Conventos, Lajea-
do, comemoraram os 50 anos 
de casados. “ Que suas vidas 
sejam repletas de emoção 
e alegria”, são os votos de 
felicidade dos filhos Lisane, 
Lisandra, Ismael e demais fa-
miliares. Parabéns, Semilda e 
Oterno!

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

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

BATIZADO

CASAMENTO

CONFIRMAÇÃOFORMATURA

BODAS
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Calendário de Eventos – Setembro 2018
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus eventos 

podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

BARÃO
08 - Baile de Casais do Esporte Clube União, em Linha General 
Neto Alto;
08 - 6º Jantar Beneficente da E.M.E.F. Senhor do Bom Fim, na 
Comunidade de Arroio Canoas;
08 - Tríduo à Padroeira e Baile de Kerb, Franceskerbfest, na 
Comunidade Nossa Senhora da Natividade, em Linha Francesa 
Alta;
15 - Jantar da E.E.E.F. José Emilio Poersch, em Linha Francesa 
Baixa;
20 - Baile do Grupo Bons Amigos, em Linha General Neto 
Baixo;
22 - Filó, em Vila Rica;
22 - Evento da ABCD;
23 - Tradicional Festa da Comunidade São Luís, em Linha Fran-
cesa Alta;
29 - Festa da Família, na E.M.E.I. Arco-Íris;
29 - Baile do Grupo Esperança, em Linha Francesa Alta;
30 - Costelão, no Centro Comunitário São José.

BOQUEIRÃO DO LEÃO
01 - Fandango da Escola CPM, na Estância Schmidt;
02 - Festa do Clube de Mães, em Linha Moisés;
09 - Festa do Clube de Mães, no Rio Pardinho;
16 - Domingueira do Esporte, em São Roque;
16 - Festa do Clube de Mães, em Vila Schmidt; 
17 a 20 - II Acampamento Farroupilha, no Centro;
19 - Fandango do DTG, no Centro;
23 - Festa do Clube de Mães, em Lajeadinho;
30 - Festa do Clube de Mães, em Pedras Brancas.

CANUDOS DO VALE
1ª Quinzena - Abertão de Futsal, no Esporte Clube Nova Berlim, 
em Nova Berlim;
1 - Festa da 3ª Idade do Grupo Paz e Amor, em Baixo Canudos;
1 - Torneio de Bocha, no Esporte Clube Nova Berlim, em Nova 
Berlim;
2 - Festa do Núcleo de Mulheres Unidas pela Paz, em Pinhei-
rinho;
3 a 8 - Semana da Pátria, na Sede da Secretaria de Educação; 
9 - Baile de Kerb da Comunidade Nossa Senhora Natividade, na 
Sede;
15 - Torneio de Futsal do 3° ano da Escola Estadual, no Ginásio 
Esportivo;
17 a 22 - Semana Farroupilha da Secretaria de Educação, na 
Sede;
22 - 6ª Mateada da Integração, no turno da tarde, da Secretaria de 
Educação, na Sede e Praça;
29 - Festa da 3ª Idade do Grupo Sempre Alegre, no Ginásio 
Esportivo;
30 - Festa do Núcleo de Mulheres Esmeralda, em Baixo Canu-
dos.

FORQUETINHA
02 - Festa do Galeto da Congregação Luterana Concórdia;
07 - Desfile Cívico do Município de Forquetinha;
09 - Festa dos Associados do Clube Atlético, na Sede;
14 - Sarau e Tertúlia da E.M.E.F. João Batista de Mello;
19 - Culto Crioulo da Congregação Luterana Concórdia, na 
Sede;
19 - Tertúlia do Ensino Médio;
22 - 4º Evento do Grupo de Jovens Power Party de Forquetinha, 
na Sede da Comunidade Evangélica;
23 - Encontro de Corais Vozes da Paz, na Sede da Comunidade 
Evangélica;
29 - Baile de Kerb, “Kerbball”, na Comunidade Evangélica de 
Arroio Abelha II;
30 - Baile da 3ª Idade do Grupo Alto Astral, no Salão de Pedras 
do Parque Christoph Bauer.

MARQUES DE SOUZA 
1º Chá do Clube de Mãe Santa Ana;   
9 - Setember Fest, da Associação dos Moradores de Linha Pe-
rau; 
20 - Café Anual do Clube de Mães Margaridas; 
23 - Festa do Clube de Mães Mama Rosa; 
29 - Festa Farroupilha da E.M.E.I. Pequenos Passos.

PROGRESSO
01 – Festerê do Jovem, em São Luiz;
01- Chá Santa Ana, em Fão;
01 - Jantar-Baile, em Forqueta Alta;  
02 - Festa Campeira, em Alto Honorato;  
02 - Festa de São Roque, em Arroio do Leite;  
07- Caminhada Cívica da Secretaria da Educação;                
07- Baile de Enceramento de Curso de Dança, em Linha do 
Meio; 
08 - Fandango, em Campo Branco;                                         
08 - Jantar-Baile, em Forqueta Alta;
09 - Romaria da Santa Cruz;
09- Festa do Clube de Mães, em Xaxim;
16 - Festa da Padroeira, em Alto Constantino; 
15 - Semana Farroupilha, na Matriz, em Progresso;
15 - Festa da 3ª Idade, em Campo Branco, à tarde;   
15 - Baile da Primavera, da GEG;
15 e 16 - Cavalgada com almoço, do CTG; 
22 - Jantar-Baile, em Tiririca;    
22 - Venda de Almoço da Creche Gente Miúda;
23 - Festa de São Miguel, em Lagoa Dutra;
23 - Festa de Celebração Campeira, em Xaxim;  
23 - Festa do Clube de Mães, em Alta Picada Serra;
30 - Festa do Padroeiro, em Constantino; 
30 - Festa de São Miguel, em Barro Preto; 
30 - Festa do Padroeiro, em Laranjeiras. 

SALVADOR DO SUL
07 - Galinhada do Coral Bom Progresso, no Salão Pacini;
07 - Baile da 3ª Idade Sempre Viva, na Sociedade Estrela da 
Manhã, em Linha Comprida;
07 - Caminhada Cívica Municipal; 
08 - Encontro de Corais, em Linha São Francisco;
01 - Janta da E.E.E.M. São Salvador, no Salão Paroquial;
14 - Cachorro-Quente dos Bombeiros Voluntários, no Parque;
13 a 20 - Semana Farroupilha do CTG Querência da Serra;
15 - Dia da Família da E.M.E.F. Selma Wallauer;
15 - Jantar de Confraternização da Paróquia, no Salão Paro-
quial;
15 e 16 - Congresso da Juventude da Igreja Assembleia de 
Deus;
19 - Jantar, Orgulho de Ser Gaúcho da Aaoma, no CTG Querência 
da Serra;
22 - Festa da 3ª Idade do Grupo Serrano, no Ginásio Municipal;
28 - Confraternização entre Família e Escola, da E.M.E.F. Santo 
Inácio de Loyola;
29 - Missa, às 14h30min e, após, confraternização para doentes e 
PNE Pastoral da Saúde, no Salão Paroquial;
30 - Festa de Sociedade Concórdia, em Linha São João.

SANTA CLARA DO SUL
Início do 12º Campeonato Moleque Bom de Bola;
02 - Setember Fest, no Clube Esportivo Santa Clara;
08 - Baile dos 11 Amigos, no Clube Centro de Reservistas;
08 - Baile do Grupo de SCFV para Idosos “Viva a Vida” de 
Sampaio; 
09 - Festa do Associado do São José, em Nova Santa Cruz;
20, 21, 22 e 23 - Programação da Semana Farroupilha;
22 - Baile do Grupo de SCFV para Idosos “Querência Amada” 
da RS 413;
22 - 8º Encontro de Corais, no Cruzeiro de Nova Santa Cruz;
23 - 3º Pedal MTB Cidade das Flores;
27 - Festa Municipal da Pessoa Idosa;
29 - Baile, no Clube Centro de Reservistas;
30 - 4º Torneio Municipal de Volei Feminino e 2º Torneio Muni-
cipal de Vôlei Masculino.

SÃO PEDRO DA SERRA
01 - Momento Cívico, na Praça da Matriz;
14 a 20 - Semana Farroupilha, com programação do CTG Estância 
do Imigrante;
27,28 e 29 - 14ª Feira do Livro e da Arte e RecreArte Sesc, no 
Ginásio Municipal de Esportes Reinaldo Ermino Mombach.

SÉRIO
01 a 07 - Semana da Pátria;
02 - Início do Campeonato de Futebol Sete;

07 - Festa da Independência, na Comunidade Sampaio;
08 e 09 - Evento do Departamento de Jovens da Assembléia de 
Deus;
09 - Festa do Clube de Mães Sempre Bem Vindas, no Esporte 
Cube, em Alto Sampaio;
09 - Romaria Diocesana Santa Cruz;
13 a 20 - Semana Farroupilha;
16 - Início do Campeonato de Futebol Sete;
23 - Festival do Peixe e Ecoturismo;
28 - Festa do Vovô, no Ginásio Municipal;
30 - Festa do Padroeiro São Francisco, no Salão Paroquial.

TEUTÔNIA
01 - Início do 9º Concurso de Fotografias de Teutônia;
01 - Galeto Beneficente, no CTG Rincão das Coxilhas, às 
11h30min;
01 - Festa em homenagem às Crianças Calçadistas, no Pavilhão 
Multiuso, às 14h;
01 - Festa de Aniversário dos 31 Anos do Grupo da Melhor Idade 
Sonnenlicht, na Casa da Comunidades Paz de Teutônia, às 14h;
01 - Jantar-Baile Homens na Cozinha, na Associação Pró-Desen-
volvimento de Languiru, às 20h;
02 - Festa da Comunidade Católica de Teutônia, no S.E.R. Gaú-
cho, às 12h;
07 a 09 - 2ª Copa Teutônia de Voleibol Mirim e Infantil, no Colégio 
Teutônia, das 9h às 18h;
08 - Baile da Melhor Idade Roda Alegre, no Centro Comunitário 
São Jacó, às 13h;
09 - Festa da Comunidade Católica de Posses, no Pavilhão Co-
munitário de Posses, às 12h;
09 - Desfile Cultural do CCT Querência Amada, no Loteamento 
8 de Canabarro, das 9h30min às 12h;
10 a 14 - Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio, no Centro 
de Atendimento em Saúde Mental;
13 a 20 - 2º Acampamento Farroupilha de Teutônia, no Centro 
Administrativo;
15 - Dia Nacional da Cachaça (alusivo ao 13 de Setembro), Drinks 
e Cerveja, em São Jacó, às 18h;
15 - Festa da Família e Formatura dos Bombeiros Mirins, na E.E.I. 
Azaléia, das 14h às 17h;
16 - Festa da Comunidade Católica do Bairro Alesgut, no Ginásio 
da Escola, às 12h;
20 - Baile da Melhor Idade, em Linha Catarina, às 13h;
23 - Festa da Comunidade Católica, em Vila Esperança, às 12h;
23 - Baile do Grupo da Melhor Idade Reencontro, em Linha 
Harmonia, às13h;
27 - 34° Encontro Municipal do Idoso; 
30 - Tiro Local, na Sede da Associação de Linha Clara, às 
9h30min.

WESTFÁLIA
1º - Festa Anual do Coro de Senhoras Rosa Branca, às 13h30min, 
no Ginásio Municipal, em Linha Paissandu;
02 - Baile do Grupo de Idosos Vergissmeinnicht, às 13h, no Fla-
mengo Futebol Clube;
4, 5 e 6 - X Feira Municipal do Conhecimento;
09 - Festa Anual da Oase de Linha Frank, às 13h30min, no Centro 
Comunitário;
09 - Chegada da Chama Crioula e programações diversas do CTG 
Querência Westfaliana, no Parque Municipal de Eventos;
15 - Jantar-Baile de Kerb da Comunidade Evangélica Bom Pastor 
de Vila Schmidt, na A.C.E. Fluminense;
23 - Desfile Farroupilha do CTG Querência Westfaliana, no Parque 
Municipal de Eventos;
26 - Festa Anual da Pessoa Idosa de Westfália, atividade alusiva 
à Semana da Pessoa Idosa, através da Assistência Social, no 
Flamengo Futebol Clube;
28 - 3º Jantar-Baile do Flamengo Futebol Clube.

POÇO DAS ANTAS
07 - Missa e Festa Tradicional da Comunidade Mãe de Deus;
08 - Baila da Cuca e da Linguiça, na Sascpa;
09 - Festa da Comunidade Católica de Santa Inês;
14 - Sorteio da Campanha Minha Nota Vale Prêmios, na Prefeitura 
Municipal;
16 - Festa Anual da Sociedade Esperança;
28 - Último Dia para entrega do Bônus Agrícola, na Prefeitura.
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