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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTE

Diversos são os elementos que con-
tribuem para o desenvolvimento da 
nossa sociedade. É um conjunto de 

fatores que, harmonicamente integrados, ge-
ram resultados positivos e colaboram com o 
progresso dos nossos Municípios, Estados e 
Nação. São variadas especialidades que agem 
como a mola propulsora que movimenta tudo 
à nossa volta.

Um dos importantes agentes, voltamos 
a frisar, é a energia elétrica. Uma área que, 
em nível nacional, necessita de atenção cada 
vez maior para conseguir atender plenamente 
o crescimento do consumo e a satisfação do 
consumidor. Ainda mais, no momento em que 
a economia voltar ao seu aquecimento, à sua 
estabilidade.

Na área de atuação da Certel, estamos 
focados em oferecer uma energia que garanta 
as melhores condições de aplicabilidade aos 
nossos associados, sempre apostando em re-
cursos tecnológicos que possibilitem um aten-
dimento ágil, eficiente e cordial. Sem esquecer 
dos demais negócios da nossa cooperativa, que 
dão um importante suporte à área energética, 
viabilizando investimentos em melhorias. 
Neste sentido, precisamos estar cada vez mais 
determinados a apresentar bons resultados, 
fazendo com que o desenvolvimento volte a 
crescer no País.

Mas, outros elementos também são es-

senciais, e todos necessitam de um melhor 
direcionamento. Por exemplo, as estradas são 
fundamentais por permitirem o nosso desloca-
mento e a movimentação do que é produzido 
pelas empresas. Sem acessos rodoviários 
condizentes com o que realmente necessita-
mos e merecemos, um obstáculo, literalmente 
falando, se coloca à frente das estratégias que 
farão o País voltar a crescer. Se novamente im-
plantados, os pedágios não podem ter valores 
exorbitantes, e sim, cobrar valores módicos, 
para que não sejam mais um risco à vida dos 
brasileiros.

A qualidade do leite e da carne, que atu-
almente estão em xeque em algumas partes do 
território, devido à existência de práticas inade-
quadas que oferecem riscos aos consumidores, 
também merece ampla atenção. São matérias-
primas que, quando trabalhadas por empresas 
idôneas, como as do sistema cooperativista, 
proporcionam uma grande movimentação eco-
nômica, refletindo em significativos ganhos. 
Logo, os dois setores, através de seus órgãos 
regulatórios, precisam encontrar mecanismos 
para que os produtores e consumidores não 
sejam lesados.

Num mundo em constante transformação, 
devemos nos dedicar a fim de que o melhor 
sempre seja oferecido. Como pessoas físicas ou 
jurídicas, o ser humano é o grande agente que 
precisa se adaptar às novas realidades.

Que o desenvolvimento 
volte a crescer em nosso País

Mais energia 
para os associados

Uma importante ação está sendo realizada pela 
Certel em benefício da melhoria na qualidade do 
fornecimento de energia. Depois de contemplar 

as subestações rebaixadoras de São Pedro da Serra e Teu-
tônia, com dois novos transformadores, com potências 
de 20.000 kVA e 26.600 kVA, respectivamente, agora, 
a cooperativa passa a beneficiar também as subestações 
de Lajeado e Canudos do Vale.

O novo transformador em Teutônia substituiu ou-
tro de 15.000 kVA, que foi instalado na subestação de 
Lajeado. Este, por sua vez, substitui um transformador 
de 6.250 kVA, que foi transferido para a subestação de 
Canudos do Vale. Desta forma, as quatro subestações 
da cooperativa passam a contar com mais potência e, 
consequentemente, capacidade para oferecer segurança 
aos consumidores, principalmente em manutenções pre-
ventivas, sem precisar interromper o fornecimento.

Mais uma prova de que a Certel não para de investir 
na qualidade da sua energia. Queremos, cada vez mais, 
que você, prezado associado, sinta-se satisfeito com o 
nosso serviço. Em caso de dúvidas, entre em contato com 
o 0800 516300, com a Agência Virtual no site www.
certel.com.br ou através de nossos postos de atendi-
mento presencial.
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Resultados do exercício de 2016 foram 
apresentados aos líderes de núcleo

Foi realizada nos dias 13, 14, 16 
e 17 de março, a nova série de 
reuniões microrregionais com 

os líderes de núcleo da Certel. Os en-
contros ocorreram, respectivamente, 
no salão de eventos da Acil, em La-
jeado, no Hotel Candeeiro da Serra, 
em Salvador do Sul, na Câmara de 
Vereadores de Progresso e no auditó-
rio da matriz da Certel, em Teutônia.

Na ocasião, o presidente, Erineo 
José Hennemann, acompanhado dos 
diretores Ernani Aloísio Mallmann e 
Milton Huve, dos contadores Nestor 
Bender e Lilian Cristiane Brönstrup, e 
do gerente de relações institucionais, 
Marco Aurélio Weber, apresentaram 
os resultados de 2016 das duas coope-
rativas, antecedendo as Assembleias 
Gerais Ordinárias realizadas em 30 
de março no Auditório Central do 
Colégio Teutônia.

Foi destacado que a Certel Ener-
gia segue determinada em oferecer o 
melhor ao quadro social, ou seja, uma 
energia de qualidade que alavanque 
o desenvolvimento da região e asse-

gure melhor qualidade de vida aos 
associados. Em 2016, a cooperativa 
teve um crescimento de 3,67% no 
consumo de energia elétrica, superior 
aos 2,93% registrados em 2015. Mais 
de R$ 28 milhões foram investidos na 
melhoria da qualidade da energia, e a 
cooperativa encerrou o ano com uma 
sobra de R$ 10 milhões.

Hennemann frisou também 
que a Certel continua focada em seu 
processo de readequação financeiro-
econômica, tendo 2016 sido um ano 
de muito trabalho, com profundas 
readequações em todos os negócios. 
Mesmo diante de todo o esforço 
empregado na busca de soluções, 
o ano encerrou com um resultado 
negativo de R$ 8 milhões. “Mesmo 
com esse resultado, sinto-me feliz por 
estarmos conseguindo a redução do 
endividamento, enxergando cada um 
dos negócios e tendo a sensibilidade 
de que a economia está mudando e 
que vamos conseguir, já em 2017, 
galgar resultados mais promissores”, 
afirmou.

Eficiência energética torna aulas 
mais produtivas e alegres

O Projeto de Eficiência Energética da 
Certel segue beneficiando diversas 
entidades da região com a substituição 

de lâmpadas usadas ou ineficientes por novas, 
do modelo LED. Ao todo, 98 instituições, en-
tre escolas, hospitais e lares geriátricos estão 
sendo contempladas.

Uma delas é a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Nova Viena, do Bairro 
Olarias, em Lajeado, onde foram substituídas 
374 lâmpadas. Segundo a diretora, Elisângela 
Zanatta, a iniciativa já surpreende alunos e 
professores, que veem os ambientes mais 
claros e sentem mais facilidade na troca de 
conhecimento. “Tanto que já distribuímos 
os folders do projeto entre as turmas, que 
vêm trabalhando o conteúdo da eficiência 
energética em variadas disciplinas a fim 
de entender melhor o seu funcionamento”, 
assinala Elisângela. A diretora frisa que o 
tema também foi enfocado na assembleia 
com os pais. “Destacamos que a Certel é 
agora uma parceira da escola, pois contribui 
sensivelmente com a melhoria da qualidade 
do ensino”, completou.

Segundo a coordenadora pedagógica, 
Rosane Theves, o projeto gera grandes melho-
rias aos 420 alunos, como também ao corpo 
docente. “Percebemos nitidamente que a luz 
é mais forte e clara. Com este bonito gesto, 
podemos concluir que o cooperativismo é 
um princípio fundamental que garante maior 

proximidade com o consumidor. Cooperativas 
como a Certel estão sempre mais próximas, 
conhecendo melhor as necessidades dos as-
sociados”, acrescentou.

Situada no Bairro Centenário, em La-
jeado, a Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Lauro Mathias Müller sente a mesma 
evolução proporcionada pelo projeto. Lá, 
288 lâmpadas foram substituídas. A diretora, 
Betina Soleica Mallmann Immich, destaca 
que todos notaram logo a diferença no reinício 
das aulas. “As salas estão muito mais claras, 
o que é mais prazeroso tanto aos jovens estu-
dantes quanto aos professores, pois há mais 
visibilidade e alegria. A iluminação é um dos 
processos da aprendizagem, complementan-
do o trabalho que implementamos em prol 
das crianças”, observa. “A economia gerada 
também nos beneficiará, de modo que outras 
carências do educandário poderão ser supridas 
pela Prefeitura. É algo muito positivo, pois, 
para as crianças, a escola é um dos primeiros 
contatos com a civilização”, ressalta.

Para a coordenadora pedagógica, Mar-
lise Capelão Becker, a eficiência energética 
proposta pela Certel se soma aos notáveis 
investimentos na estrutura elétrica da coo-
perativa, que dão condições de qualidade e 
segurança. “Como associada, destaco que, 
quando a luz falta, o retorno é rápido, dife-
rentemente de locais que são abastecidos por 
outras empresas do setor”, pontua.

Reunião da microrregião de Salvador do Sul, no Hotel Candeeiro da Serra

Lideranças da microrregião de Teutônia reunidas na matriz da Certel

Rosane Theves e Elisângela Zanatta, da Escola Nova Viena

Alunos e professores sentem os benefícios da sala mais iluminada
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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

A energia elétrica está presente das mais variadas formas em 
nossas vidas. Seja na cidade ou no interior, dependemos 
totalmente dela para conseguirmos desenvolver nossas 

atividades, sejam pessoais ou profissionais. Sua falta prolongada 
pode causar sérios prejuízos, e é por isso que a Certel investe con-
tinuamente na melhoria de sua infraestrutura.

O associado Ari Lenhardt, 58 anos, de Sampaio, Sério, que 
o diga. Taxista aposentado, atualmente seu Ari desempenha ativi-
dades agrícolas, cultivando fumo, milho, feijão, batata, além da 
suíno e da bovinocultura. “Temos a sorte grande de contar com o 
fornecimento de energia da Certel, que nos garante uma segurança 
e uma tranquilidade muito grandes. Em casos de eventuais quedas 
na distribuição, acionamos o 0800 516300 e o plantão de nosso 
município agilmente resolve o problema. Nunca pensávamos que 
por aqui, numa localidade tão longínqua, seríamos beneficiados 
por uma rede elétrica tão robusta e potente como esta que a Certel 
instalou, e que nos garante a prestação de um serviço muito bom”, 
acentua. 

“Se tivéssemos que depender de outra empresa distribuidora, 
certamente teríamos também de avaliar se valeria à pena continuar 
na fumicultura, pois quando o fumo está para amarelar ou secar, 
uma falta de luz prolongada pode nos prejudicar. Sabemos muito 
bem o valor que a Certel tem e faremos de tudo para garantir a 
continuidade de seus serviços em Sério”, acrescenta Lenhardt.

Associado destaca contribuição 
da Certel para a agropecuária

“Se dependêssemos de outra distribuidora, teríamos 
de avaliar se valeria à pena continuar na fumicultura”
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Feiras agropecuárias são boa 
vitrine para as agroindústrias

Com forte predomínio em municípios 
de economia agrícola, as agroin-
dústrias conquistam públicos cada 

vez maiores, disseminando em diferentes 
recantos as suas imensas potencialidades. 
Não basta somente produzir com qualida-
de, é preciso também alcançar as diversas 
oportunidades de mercado que existem para 
o setor.

Prova disso ocorreu entre os dias 6 e 
10 de março, em Não-Me-Toque, durante 
a nova edição da Expodireto Cotrijal. Os 
240 mil visitantes da feira agropecuária, 
que contabilizou mais de R$ 2 bilhões em 
negócios, conheceram, provaram e adquiri-
ram também os produtos de muitas agroin-
dústrias que expuseram a transformação de 
matéria-prima em alimentos de alto valor 
agregado.

E, com muita alegria, ao visitar o Pavi-
lhão Agroindustrial, encontramos exposito-
res associados da Certel. Um deles é Flavio 
Franz, da Franzitos Alimentos, de Santa Cla-
ra do Sul, que fabrica os deliciosos e inéditos 
cheeps de batata-doce e aipim. Pela primeira 
vez na Expodireto, acompanhado pelo filho 
Daniel, seu Flavio salientou a importante 
contribuição dada pelas feiras à divulgação 
da marca. “A exemplo da Expovale, da Sui-

nofest e da Expoagro Afubra, a Expodireto 
Cotrijal nos garantiu um bom retorno, com 
ampla visibilidade aos nossos salgadinhos 
naturais”, acentuou o proprietário.

“Agroindústrias como a nossa são fun-
damentais por manterem os jovens junto à 
base familiar, fortalecendo a economia local. 
Nossa expectativa é grande, e pretendemos 
ampliar cada vez mais as vendas”, comple-
menta o filho Daniel.

Os irmãos Marcelo e Marciano Ra-
baioli, da Sucos Rabaioli, de Imigrante, 
também estiveram entre os expositores. 
Aproveitaram esta que é uma das maiores 
feiras agrícolas do País para divulgar e 
comercializar os sucos de uva e laranja. 
“Participamos de várias feiras, pois elas são 
uma grande vitrine ao que produzimos. Aqui 
tem gente de todo o Brasil, então estamos 
divulgando para um público maior ainda. E a 
aceitação é muito boa, pois produzimos um 
suco livre de conservantes, o que chama a 
atenção do pessoal”, afirma Marcelo.

“Através da degustação, o público 
pode conferir o sabor e a qualidade do que 
oferecemos com muito orgulho e motivação. 
Pois a agroindústria é um meio de agregar-
mos valor ao que temos na propriedade”, 
acrescenta Marciano.

Daniel com o pai Flavio, da Franzitos Alimentos, de Santa Clara do Sul

Irmãos Marcelo e Marciano, da Sucos Rabaioli, de Imigrante
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Empresa de alimentos orgânicos neutraliza 
gases poluentes através da Certel

Especializada em produtos naturais e 
integrais, como alimentos orgânicos 
e ervas medicinais, e com atuação em 

todo o Estado, a Foco Alternativo, de Santa 
Cruz do Sul, é a mais nova contemplada com 
o Selo Carbono Neutro do programa Energia 
Verde em Harmonia Ambiental, desenvolvi-
do pela Certel, com consultoria da Max Am-
biental. A certificação foi efetuada no início 
de março, na sede da empresa, pela enge-
nheira ambiental da Certel, Tatiana da Costa. 
Serão neutralizados 27,50 toneladas de gás 
carbônico equivalente (tCO2e) e plantadas 
139 mudas de árvores nativas, produzidas e 
doadas pelo viveiro da cooperativa.

Segundo o diretor da Foco Alternativo, 
Alberto Rodrigues, a adesão ocorreu pela 
relação da empresa com a saúde pública. 
“Nesse sentido, é preciso também haver um 
cuidado com a sociedade e o meio ambiente, 
e sempre participamos quando surge uma 
oportunidade para ajudar na preservação 
do planeta. Estes exemplos serão passados 

adiante para nossos colaboradores e fami-
liares”, acentua.

Rodrigues observa que a sustentabilida-
de sempre foi uma preocupação da empresa, 
que conta com reservatório de água coletada 
da chuva para manutenção da limpeza ex-
terna do prédio e banheiros e reciclagem de 
lixo seco. “Agradecemos à oportunidade de 
integrar o rol de empresas comprovadamente 
preocupadas com o nosso mundo. Que cada 
vez mais entidades tenham este privilégio”, 
completa.

Saiba mais
Desenvolvido desde dezembro de 

2007, o programa Energia Verde em Har-
monia Ambiental já mobilizou 74 empresas 
e instituições públicas, plantando 150.949 
árvores e neutralizando 29.980,60 tCO2e. 
A iniciativa é aberta a qualquer tipo de 
entidade, sejam associadas à Certel ou não. 
Interessados podem entrar em contato pelo 
telefone (51) 3762-5566.

“Agradecemos a oportunidade 
de integrar o rol de empresas 

comprovadamente 
preocupadas com o nosso 

mundo. Que cada vez mais 
entidades tenham este 

privilégio”, destaca 
Alberto Rodrigues.

Foi renovado no dia 15 março o convênio 
ambiental entre Certel e Associação dos Sin-
dicatos de Trabalhadores Rurais da Regional 

Sindical Vale do Taquari, que contempla o projeto de 
fomento florestal da entidade que representa os agri-
cultores. Pelo terceiro ano consecutivo, a associação 
estabelece parceria com a cooperativa que, através 
de seu viveiro de essências florestais, doará 20 mil 
mudas de árvores nativas para a recuperação de áre-
as degradadas ou de áreas deficitárias de vegetação 
nativa em propriedades.

De acordo com o coordenador regional dos sin-
dicatos, Luciano Carminatti, que esteve acompanha-
do do assessor da entidade, Nilo Leopoldo Schneider, 
o acordo firmado beneficia não somente a questão 
ambiental do planeta, mas auxilia no atendimento das 
exigências que o novo Código Florestal Brasileiro 
remete aos agricultores. “É uma ampla oportunidade 
aos 11 mil agricultores associados à nossa Regio-
nal, sendo que ainda temos algumas demandas de 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente, 
com mudas que serão fornecidas gratuitamente aos 
produtores”, assinala, observando que o convênio 
beneficiará 27 municípios, através de 29 sindicatos 
sediados na região.

Associação dos sindicatos rurais renova 
convênio ambiental com a Certel

Parceria vai recuperar áreas degradadas ou deficitárias de vegetação nativa em propriedades da região



Nos 40 anos do Choque, concursos de desenhos 
e de fotos destacam a importância da Certel

Com o objetivo de aproximar jo-
vens e adultos do cooperativis-
mo que é praticado pela Certel, 

e também para marcar os 40 anos do 
Jornal Choque, celebrados em março, 
iniciamos um concurso de desenhos 
para as crianças e um concurso de fo-
tografias para os associados. A propos-
ta é oferecer um espaço do jornal para 
publicação das melhores ilustrações 
sobre os serviços oferecidos pela coo-
perativa. Para tanto, use a criatividade, 
tente expressar em um desenho ou foto 
a importância da cooperativa na sua co-

munidade e revele o artista que existe 
dentro de você.

O concurso de fotografias para os 
associados quer selecionar as melhores 
imagens (atuais ou antigas) que retra-
tem a importância dos serviços ofere-
cidos pela cooperativa ao longo de 61 
anos.

Os ganhadores terão o desenho e a 
foto publicados e ganharão um prêmio 
da Certel, cuja entrega será registrada 
e publicada no Choque. Os materiais 
podem ser entregues em uma de nos-
sas lojas, postos de atendimento (veja 

a relação na página 4) e na matriz, ou 
também enviados por e-mail, para o 
endereço comunicacao@certel.com.br. 
É preciso constar o nome completo e a 
idade, bem como endereço e telefone.

Regras
Os desenhos devem ser confec-

cionados em folha A 4, e o concurso 
se estende de março a setembro deste 
ano. Podem participar crianças com até 
12 anos de idade. Desenhos enviados 
por e-mail devem ser configurados em 
PDF. O prêmio será um vale-compras 

das Lojas Certel de R$ 150,00, sendo 
contemplado um desenho por mês.

Já o concurso de fotos é aberto ao 
público adulto, e as mesmas podem ser 
impressas ou digitais. Serão classifi-
cadas duas imagens, uma em junho e 
outra em setembro, que concorrerão a 
vale-compras de R$ 500,00 cada.

Cada participante pode enviar 
mais de uma foto ou desenho, porém, 
só é possível ganhar uma única vez.

O critério de escolha envolverá 
aspectos considerados pela equipe do 
Jornal Choque.
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Hidrelétricas geraram mais 
de 5 mil MWh em fevereiro

O Centro de Operação da 
Geração de Energia da 
Certel informa que, em 

fevereiro deste ano, as hidrelé-
tricas Salto Forqueta, Boa Vista, 
Rastro de Auto e Cazuza Ferreira 
geraram um total de 5.264,421 
MWh que foram disponibi-
lizados ao mercado. Nossas 
usinas evitaram o lançamento 
de 1.397 toneladas de CO2 na 
atmosfera.

A hidrelétrica Salto For-
queta, que registrou em fevereiro 
um índice de chuvas de 203 
mm, superior à média esperada, 
de 145 mm, alcançou 61,3% da 
sua capacidade de geração, com 
1.614,907 MWh gerados.

A hidrelétrica Boa Vista, 
que registrou índice pluviométri-
co de 127 mm, abaixo da média 
esperada, de 136 mm, gerou 
38,27% de sua capacidade, ou 
seja, 123,428 MWh.

Importante ressaltar que a 
energia gerada por estas duas 
hidrelétricas, num total de 
1.738,335 MWh, foi utilizada 
pelo sistema elétrico da Certel 
Energia, sendo aproveitada pelos 

mais de 60 mil associados con-
sumidores da cooperativa.

A hidrelétrica Rastro de 
Auto, que em fevereiro apresen-
tou um índice de chuvas de 214 
mm, acima da média esperada, 
de 145 mm, produziu 61,72% de 
sua capacidade, com 1.845,693 
MWh gerados.

Já a hidrelétrica Cazuza 
Ferreira, que apresentou um 
índice pluviométrico de 136 mm 
em fevereiro, abaixo da média 
esperada, de 177 mm, alcançou 
40,79% de sua capacidade, com 
1.680,393 MWh gerados.

Estas duas usinas – Ras-
tro de Auto e Cazuza Ferreira, 
que somaram uma geração de 
3.526,086 MWh, tiveram a sua 
energia comercializada no Mer-
cado Livre.

“É geração de energia 
elétrica própria regional, com 
respeito ao meio ambiente, eco-
nomia aos nossos associados e 
consolidação de cultura de autos-
suficiência energética em nossas 
comunidades”, observa o diretor 
de geração de energia elétrica da 
Certel, Julio Cesar Salecker.

No mês que passou, as 
quatro usinas, como a 
Salto Forqueta (foto), 

evitaram o lançamento 
de 1.397 toneladas de 

CO2 na atmosfera
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O gasto energético de uma atividade física é 
proporcional à quantidade de músculos 
envolvidos, à intensidade e à duração do 
exercício realizado.
Exercícios aeróbicos e de força são 
essenciais para mantermos disposição e 
saúde.
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Lauderson Holz
*Engº Agrônomo do Capa - Vale do Taquari

Dia Nacional da Conservação do Solo

Serve: 4 pessoas 
Tempo de preparo: 30 minutos 
Grau de dificuldade: Interme-
diário 
Corte: Contrafilé 
Cortes alternativos: Filé Mignon, 
Alcatra, Coxão Mole

Ingredientes
4 bifes de contrafilé;
Sal e pimenta a gosto;
2 ovos batidos;

150 g de farinha de rosca;
Óleo para fritar;
1 lata de molho de tomate;
200 g de mussarela ralada gros-
sa;
1 tomate cortado em 4 rodelas;
Orégano a gosto.

Modo de preparo
Tempere os bifes com o sal e a 
pimenta.
Em uma tigela bata os ovos, passe 

os bifes no ovo e, em seguida, na 
farinha de rosca.
Em uma frigideira aqueça o óleo 
suficiente para fritar os bifes.
Frite os bifes, coloque-os em um 
refratário, por cima distribua o 
molho de tomate, a mussarela e 
sobre cada um coloque uma rode-
las de tomate, polvilhe o orégano 
e leve ao forno pré-aquecido até 
a mussarela derreter.
Sirva em seguida.

Bife de contrafilé à parmegiana

* Alguns alimentos ajudam a emagrecer porque estimulam a 
queima de gordura. O chá de hibisco, lichia, farinha de amora 
estão entre eles.
* Alimentos ricos em ômega 3 (salmão, atum, sardinha, arenque, 
cavala, linhaça, castanhas) contribuem para o emagrecimento 
devido à ação anti-inflamatória.
* Alimentos ricos em fibras proporcionam maior saciedade, logo 
a fome demora mais a aparecer, o que ajuda você a perder peso. 
As principais fontes de fibras são: frutas, cereais integrais, como 
arroz, trigo, centeio, cevada e a aveia. As leguminosas, como 
feijões, lentilha, grão de bico e ervilha e as verduras e legumes 
também contam com boas quantidades de fibras. As sementes, 
como a chia, linhaça e semente de abóbora, também tem fibras.
* Os alimentos com ação termogênica estimulam a maior queima 
de calorias. Os principais alimentos termogênicos são: pimenta, 
chá verde, canela, gengibre e café. Veja os benefícios dos alimen-
tos termogênicos.

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

A difícil missão de ESCOLHER

Você já parou pra pensar quantas escolhas você faz a cada dia, ou a cada hora, 
ou a cada minuto? Neste momento, estou sentado em frente ao meu note 
pensando nas inúmeras possibilidades em que posso escolher na condução 

deste texto. De forma geral, as escolhas são simples e automáticas na maioria das 
vezes. Você sabe que precisa acordar em determinado horário para chegar em seu 
compromisso (normalmente, um pouco atrasado por conta do soneca do celular 
que não tocou), você lava seu rosto, escova seus dentes, toma seu café, encaminha 
suas crianças para a escola e parte para o trabalho. Foi-se a manhã. E assim segue 
o dia, você almoça, descansa um pouco (uma sesta tem seu valor!) e cumpre mais 
uma jornada de trabalho. A noite se aproxima, você chega em casa, se atira no sofá, 
descansa dez minutos, dá uma arrumada na casa, toma um banho, janta, olha uma 
TV e pum!!! Foi-se o dia. Hora de dormir novamente.

Bem, você pode ser daqueles que vivem de forma tranquila com sua rotina, com 
seu dia a dia e, de certa forma, um tanto conformado e feliz com tudo que acontece. 
Mas você também pode ser um cara inquieto que se pergunta, estou fazendo as me-
lhores escolhas para a minha vida? Porque não acordar um pouco mais cedo para 
curtir a tranquilidade de preparar um café (com alimentos diferentes) e encaminhar 
de forma muito mais amorosa seus filhos? E seu trabalho, ele se resume a dois turnos 
de 4 horas e pouco? É isso? Somente isso? Que triste, hein. Já pensou que você tem 
a escolha de fazer diferente? Um pouco diferente mudando as pequenas rotinas da 
empresa. Moderadamente diferente agindo de forma mais determinada e feliz. Muito 
diferente... porque não trocar de emprego? A noite chega e nossa... quantas opções 
você deixou de aproveitar? Ir para a academia malhar e conversar com os amigos. 
Caminhar na praça e curtir a natureza. Visitar um parente que a tanto tempo não via. 
Brincar sossegado na sala com seus filhos. Tantas escolhas.

Pois é... como disse neste título... a difícil missão de escolher. Quantas escolhas 
que você fez no passado e que se arrependeu, e quantas você ainda terá que fazer 
no futuro sem ter certeza de onde está indo? Bem, no auge dos meus 43 anos (isto 
é uma ironia pessoal), acredito que realmente o que conta é você estar plenamente 
consciente das escolhas que você está fazendo. Não deixe apenas “a vida me levar” 
(desculpe Zeca), direcione ela para onde você quer realmente ir, mesmo não tendo 
toda a certeza, arrisque. Não se arrependa das escolhas feitas, foram as melhores 
possíveis naquele momento e circunstâncias. Não sofra pelo que você deixará de 
escolher ou viver, isso faz parte da vida, pois mesmo que você tivesse milhares de 
vidas para serem vividas, sempre teria uma nova opção de escolha.

Caros leitores, o dia 15 de abril marca 
uma data muito importante às agri-
cultoras e agricultores que, no dia a 

dia, estão em contato com o solo, trabalhan-
do a terra para a produção de alimentos.

No Brasil, o dia 15 de abril foi institu-
ído pela Lei n° 7.876, de 13 de novembro de 
1989, em homenagem ao dia do nascimento 
do americano Hugh Hammond Bennett 
(15/04/1881), que é considerado o “pai” da 
Conservação dos Solos nos Estados Unidos 
da América. O objetivo da lei é chamar 
a atenção de todos para a necessidade ter 
maior cuidado com este recurso natural 
finito e fazer a utilização correta do solo.

Como está o nosso solo? A fertilidade 
dele é a mesma de anos atrás?

O solo ainda armazena a mesma 
quantidade de água quando comparado 
com a capacidade que tinha há uns 30 ou 
40 anos.

Com alguns dias sem chuva as plan-
tas manifestam sintomas de falta d’água 
quando estes ainda não deveriam aparecer. 
Sabemos que o solo é onde se concentra a 
principal reserva de água para as plantas. 
Esta reserva tem diminuído a cada ano 
em função de um manejo incorreto, com a 
compactação e redução do teor de matéria 
orgânica dos solos. 

Para produções satisfatórias somente 
com uso de adubos químicos de alta solubi-
lidade (NPK) e a cada safra são usadas doses 
maiores. Não ocorre ciclagem de nutrientes 
e manutenção da fertilidade natural dos 
solos. A fertilidade natural vai diminuindo 
a cada ano de cultivo.

Com as chuvas as águas dos arroios 

estão carregadas de terra, águas turvas. E de 
onde vem esta terra?

Com certeza grande parte das terras 
carregadas pelas águas da chuva vem das 
lavouras. E a terra que a água carrega é a 
camada fértil, boa para o desenvolvimento 
das plantas.

Estudos indicam que, para formar 
um centímetro (1cm) de solo a natureza 
leva aproximadamente 400 anos e, nós por 
descuido ou manejo inadequado em poucas 
chuvas “perdemos” vários centímetros de 
solo fértil que param dentro dos rios.

Se o solo é tão importante e o bem 
mais valioso do agricultor é preciso cuidar 
melhor dele.

Menciono algumas ações que devem 
ser adotadas para preservar o solo como, 
fazer plantios em curva de nível, adotar o 
plantio direto e com abundancia de palhas 
para cobertura e proteção do solo, fazer rota-
ção e diversificação de cultivos, adotar adu-
bação orgânica, em pastagens adotar sistema 
de pastoreio rotativo. Não usar agrotóxicos 
(herbicidas, inseticidas e os demais “cidas”), 
são produtos desenvolvidos para matar. O 
uso destes produtos nas lavouras causa a 
morte de milhares de microrganismos e inse-
tos que são benéficos ao solo. No momento 
da aplicação do produto o agricultor pode 
estar se contaminando também.

Estas são algumas ações. Muitas ou-
tras podem ser adotadas. A realidade de cada 
propriedade vai indicar qual o manejo mais 
adequado para o solo daquele lugar.

Que possamos, neste 15 de abril, re-
fletir sobre o manejo que estamos fazendo 
em nossas lavouras.
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No Dia Mundial da Água, Certel e entidades parceiras conscientizaram alunos

CAÇA-PALAVRAS

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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ILUSTRAÇÃO: AMORIM

Obras de Manuel 
Bandeira
“A CINZA das HORAS”
“CRÔNICAS da Província do BRASIL”
“De POETAS e de POESIAS”
“ESTRELA da MANHÃ”
“Estrela da TARDE”
“Estrela da VIDA Inteira”
“FLAUTA de PAPEL”
“Gonçalves DIAS”
“Guia de OURO Preto”
“Libertinagem”
“LIRA dos Cinquent’Anos”
“Literatura Hispano-Americana”
“MAFUÁ do Malungo”
“Noções de HISTÓRIA das Literaturas”
“O RITMO Dissoluto”

A Certel promoveu, no dia 22 de março, evento alusivo ao Dia Mundial da 
Água, que também integrou a 11ª edição do Viva Taquari-Antas Vivo. Na 
ocasião, alunos das escolas municipais Alfredo Schneider e Cemef rea-
lizaram atividade diferenciada por meio de uma visitação à Hidrelétrica 
Boa Vista, localizada em Linha Geraldo, Estrela. Além de conhecerem 

sobre a utilização da água para a produção de energia elétrica, aprenderam sobre a 
importância deste recurso natural para o Planeta Terra e para a vida.

Dando abertura aos trabalhos, a engenheira ambiental da Certel, Tatiana da Cos-
ta, saudou os visitantes e iniciou os trabalhos mencionando as diferentes entidades 
convidadas para integrarem a ação. Posteriormente, abordou a importância da água 
para a vida das pessoas e os usos múltiplos que ela pode ter, seja para abastecimento 
humano, irrigação, geração de energia, entre outros. Enalteceu também a importância 
de se manter a qualidade e quantidade da água necessária à população, visando a 
manutenção da qualidade de vida das comunidades.

O presidente da Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru, Gerson Rede-
cker, e o vice-presidente, Rudimar Landmeier, no âmbito do Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, ressaltaram o papel do Comitê em relação aos 
enquadramentos das águas de uma bacia, a gestão das águas e de qualquer conflito 
que por ventura possa ocorrer em função da água e da importância da qualidade 
e quantidade de água necessária para garantir que os diferentes usuários tenham 
acesso a esse bem de valor inestimável. Além disso, salientaram uma das iniciativas 
da Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru, que compreende estudos já em 
andamento para implantar no município de Teutônia um projeto de uma Estação de 
Tratamento de Esgotos, visando tratar os esgotos das residências para que os mesmos 
não venham a contaminar o solo ou a água.

 O  secretário de Educação de Teutônia, Paulo Brust, abordou a importância da 
conscientização ambiental em relação às atitudes pessoais de cada cidadão, pois são 
estas que influenciarão na preservação de um planeta com mais qualidade de vida. 
Enfatizou a importância de levarem os ensinamentos adquiridos com a visitação e no 
colégio aos pais, cobrando destes atitudes mais responsáveis em relação aos resíduos 
sólidos gerados e esgotos domésticos não tratados que, em muitas vezes, acabam 
parando nos arroios e rios.

 Miriam Fabine Strate, coordenadora da área ambiental junto à Secretaria da 
Educação de Teutônia, lembrou aos alunos que a quantidade de água existente no 
Planeta Terra sempre foi a mesma, e que foi deixada de herança pelos antepassados. 
Portanto, no futuro, será a mesma água que estará disponível para as próximas gera-
ções, cabendo a todos, neste sentido, a preservação para que ela seja garantida.

Além disso, lembrou que o surgimento da cidade de Teutônia, às margens do Boa 
Vista, está atrelada à existência do próprio Arroio Boa Vista, com disponibilidade de 
água para a população poder consumir, plantar e desenvolver as mais diversificadas 
atividades.

Markinson Marques Royer, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Teutônia, mencionou que a entidade já vem se preocupando com a utilização racional 
da água, procurando novas alternativas e primando, sempre que possível, na utilização 
da água da chuva para ocorrências ligadas a incêndios, embora nem sempre seja pos-
sível. Também falou da importância da conscientização para as questões ambientais, 
principalmente em torno da água, e que ainda há tempo hoje para praticarmos atitudes 
responsáveis e de preservação.

 Posteriormente, os alunos conheceram as estruturas da hidrelétrica, que é da 
década de 40, entre elas a barragem, tomada de água, canal de adução, casa de má-
quinas, finalizando com visitação ao mini Museu da Hidrelétrica.

A atividade diferenciada, proporcionada pela Certel e entidades mencionadas, 
envolveu aproximadamente 50 pessoas e contribuiu para a conscientização ambien-
tal, já que nos dias atuais, o desperdício aliado ao aumento na procura deste recurso, 
tornou-se uma questão que requer a atenção de todos.

Grupo conheceu também o mini Museu da hidrelétricaVisita à barragem da Hidrelétrica Boa Vista, em Linha Geraldo, Estrela
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Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Seguro 
Residencial de fevereiro, 

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

Fevereiro
20.043
30.494
27.888
85.014
12.384
34.844

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

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

Divulgação

No sorteio da Campanha Mãos Dadas com a Saúde 
do mês de fevereiro, a contemplada foi Edite Maria 
Mechelli Chesini, de Linha Carolina, Boa Vista 

do Sul, premiada com um vale-presente das Lojas Certel. 
Confira foto da entrega na próxima edição do Choque.

A campanha é realizada numa parceria entre o Hospital 
Ouro Branco (HOB), de Teutônia, e a Certel Energia. Arre-
cada mensalmente cerca de R$ 7,3 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 também contribuir com a campanha, contate a 
recepção do HOB pelo fone (51) 3762-1222, com a Certel, 
pelo 0800 51 6300, ou preencha, assine e recorte o formu-
lário impresso nesta edição, entregando-o diretamente no 
hospital.

Cooperativa recebe novo grupo de jovens aprendizes

Uma nova turma de aprendizes 
cooperativos foi recepcionada 
recentemente pelo Depar-

tamento de Recursos Humanos da 
Certel. Acompanhados pelos pais ou 
responsáveis, oito jovens conheceram 
a sede administrativa da cooperativa, 
no Bairro Teutônia, onde ocorreu 
um detalhamento sobre o programa 
e a assinatura de documentações.

O encontro serviu para um primei-
ro contato entre os profissionais de RH 
e os aprendizes, que iniciaram a parte 
teórica de mais uma edição do Progra-
ma Aprendiz Cooperativo, promovido 
pela Certel, em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Coope-
rativismo (Sescoop-RS) e demais enti-
dades conveniadas. Estes jovens estão 
iniciando um estágio em diferentes se-
tores da cooperativa, tendo o primeiro 
contato com o mercado de trabalho.

Segundo o gerente de RH da Cer-

tel, Alexandre Marcelo Schneider, que 
esteve acompanhado pelos auxiliares 
de administração de pessoal, Danie-
la Lopes da Silva e Fernando Eloi 
Schroer, além do profissionalismo e da 
didática necessários por quem ensinará 
aos jovens noções sobre o trabalho 
cooperativo, tendo contato com eles no 
ambiente profissional, os pais também 
exercem um papel extremamente fun-
damental. “Em casa, os pais precisam 
ser parceiros dos filhos nesse processo 
de aprendizagem, interagindo e dialo-
gando sobre a nova experiência dos 
jovens. Por isso, a importância de os 
mesmos terem estado aqui”, assinala.

Dos oito aprendizes, cinco fre-
quentam o curso de auxiliar admi-
nistrativo pelo Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE), um fará o 
curso de eletrotécnica básica pelo 
Colégio Teutônia e dois atuam em Rio 
Grande, com capacitação pelo Senac.

Com o objetivo de facilitar o acesso dos associados e consumidores 
ao atendimento presencial, a Certel promoveu, no dia 13 de março, 
a mudança de endereço do seu escritório de energia de Lajeado para 

a Avenida Benjamim Constant, 3.492, Sala 01, no Bairro Montanha. Agora 
situado dentro da área de atuação da cooperativa, o mesmo destina-se ao aten-
dimento de qualquer assunto relacionado ao fornecimento de energia elétrica, 
exceto quitação de faturas. O contato também pode ser realizado através dos 
telefones (51)3710-1333 e 99574-7557. 

Escritório regional de energia 
de Lajeado em novo endereço

Atendimento ocorre na Avenida Benjamim Constant, 3492, no Bairro Montanha

Recepção foi realizada no auditório da matriz da Certel, em Teutônia
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Fecoergs reuniu cooperativas 
gaúchas na Expodireto Cotrijal

No dia 8 de março, no Mundo Cooperativo Gaúcho, 
casa do cooperativismo na Expodireto Cotrijal, a 
Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia 

e Desenvolvimento Rural do RS (Fecoergs) promoveu 
reunião com as cooperativas integrantes do Sistema. O 
encontro teve como objetivo debater temas relevantes para 
as cooperativas, bem como socializar as tratativas sobre os 
processos em andamento no Ministério de Minas e Energia 
(MME) e na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
Participaram da reunião cerca de 33 dirigentes, entre técni-
cos e presidentes, além do assessor do conselho consultivo 
da Infraestrutura do Sistema OCB, Marco Oliveira.

A Certel esteve representada pelo presidente, Erineo 
José Hennemann, e pelo diretor operacional de energia, 
Ernani Aloísio Mallmann.

Com o objetivo de propiciar aos co-
operativistas a discussão de temas 
relevantes para o setor e elaborar 

conjuntamente propostas de alteração para a 
reforma trabalhista, a Ocergs realizou evento 
com a presença do ministro do Trabalho e 
Emprego do Brasil, deputado federal, Ronal-
do Nogueira, durante a Expodireto Cotrijal.

No dia 6 de março, presidentes, ge-
rentes e profissionais das áreas jurídica e de 
recursos humanos das cooperativas assis-
tiram palestra sobre a reforma trabalhista, 
no espaço Mundo Cooperativo Gaúcho, no 
parque da Expodireto, em Não-Me-Toque. A 
Certel esteve representada pelos gerentes de 
recursos humanos, Alexandre Marcelo Sch-
neider, e de relações institucionais, Marco 
Aurélio Weber.

O presidente da Cotrijal, Nei César 
Mânica, integrou a mesa de autoridades e 
destacou a importância de pautar temas como 
este, que trarão grandes transformações para 
a sociedade. "Preservando os direitos, mas 
modernizando as estruturas. Tenho certeza 
que serão medidas positivas", enfatizou.

O governador do Estado, José Ivo 
Sartori, e o vice-governador, José Paulo Dor-
nelles Cairoli, também estiveram presentes 
durante a palestra e elogiaram a iniciativa em 
buscar melhorias para o setor.

O diretor técnico sindical do Sindicato 

e Organização das Cooperativas do Estado 
do Rio Grande do Sul (Ocergs), Irno Pretto, 
agradeceu a disponibilidade do ministro, 
proporcionando às cooperativas a oportu-
nidade de participar da reforma trabalhista. 
"Estamos unidos em prol do cooperativismo, 
da solidariedade, do bem comum e do de-
senvolvimento, por isso, somos parceiros", 
declarou Pretto.

Em sua fala, o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, ressaltou que com a 
reforma trabalhista o Governo Federal pre-
tende ter uma atuação eficiente, para que 
os serviços prestados pela estrutura pública 
tenham uma celeridade maior, garantindo 
melhor qualidade no atendimento ao cidadão. 
Citou a desburocratização e a utilização dos 
avanços tecnológicos.

Ainda contou que visitou sindicatos, 
confederação e centrais por todo o Brasil, 
ouvindo tanto a classe empregadora, quanto 
trabalhadora. "Cheguei a conclusão que 
todos falavam a mesma coisa, de forma 
diferente. Ninguém quer tirar o direito do 
trabalhador em ter sua jornada salarial sema-
nal de 44 horas, a proposta de aumento desta 
jornada nunca estará em questão. Também 
não está em questão mexer em benefícios 
como 13º salário, vale-refeição, descanso 
semanal remunerado ou outros benefícios já 
conquistados", garantiu o Ministro.

Nogueira fala sobre reforma 
trabalhista durante Expodireto

Sartori disse que cooperativismo é o que mais simboliza o esforço conjunto para produzir resultado de uma vida melhor

Encontro socializou tratativas em andamento no Ministério de Minas e Energia e na Aneel

Divulgação/Fecoergs

Nogueira defendeu melhor qualidade no atendimento ao cidadão

Governador enalteceu importância das cooperativas
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

* Angelita Lohmann
DEUTSCH Luiz A. Radaelli ITALIANO

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

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

Morte Natural: R$ 3.000,00

Morte Acidental do associado: R$ 6.000,00

Morte Acidental do cônjuge: R$ 3.000,00

Auxílio
   Pecúlio

Energia

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

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

- Cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

EM CASO DE MORTE NATURAL:
 

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

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

EM CASO DE MORTE 
ACIDENTAL VÍTIMA DE 
CRIME, ACRESCENTAR: 
 

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

Morte Natural

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

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

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

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENERGIA 
SEGURO 
DE VIDA

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

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

O vice-líder de núcleo da Certel, Laurindo Wilm-
sen, de Linha Camilo, Barão, faleceu dia 14 de 
março, aos 72 anos. A Certel transmite suas 
condolências aos familiares e amigos, e agradece 
pelo empenho e abnegação de Laurindo em favor 
da causa cooperativista, sempre contribuindo 
com a melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados pela cooperativa em seu município.

Celia Bisso-
lotti, de West-
fália, faleceu 
d i a  1 2  d e 
dezembro de 
2016, aos 63 
anos.

Otelmo Wahl-
brink, de Ca-
nabarro, Teu-
tônia, faleceu 
dia 5 de feve-
reiro, aos 72 
anos.

Elias Cadore, 
de Capitão, 
faleceu dia 10 
de fevereiro, 
aos 80 anos.

Orlando Pau-
lo Klock, do 
Bairro Teutô-
nia, Teutônia, 
faleceu dia 2 
de fevereiro, 
aos 61 anos.

Gi lne i  La -
gemann, de 
Canabar ro , 
Teutônia, fa-
leceu dia 13 
de dezembro 
de 2016, aos 
46 anos.

Ottilia Leo-
nora Schafer, 
de Vila Nova, 
São Pedro da 
Serra, faleceu 
dia 8 de ja-
neiro, aos 90 
anos.

D o m i n g o 
Ferronatto, de 
Vasco Bandei-
ra, Marques de 
Souza, faleceu 
dia 22 de ja-
neiro, aos 89 
anos.

Anselmo Ha-
beck, de Linha 
General Neto 
Alto, Barão, 
faleceu dia 27 
de janeiro, aos 
69 anos.

Ervino Leo-
poldo Muller, 
de Campestre 
Baixo, Salva-
dor do Sul, 
faleceu dia 
30 de janeiro, 
aos 89 anos.

Zeno Rom-
mel, de Linha 
General Neto, 
Barão, fale-
ceu dia 7 de 
fevereiro, aos 
82 anos.

Helga Closs, 
de Marques 
de Souza, fa-
leceu dia 22 
de  janei ro , 
aos 87 anos.

Anila Dresch, 
de Travessei-
ro, faleceu dia 
21 de janeiro, 
aos 76 anos.

Nelson Strate, 
de Boa Vista 
Fundos, Teu-
tônia, faleceu 
dia 26 de fe-
vereiro, aos 
72 anos.

Waldomiro 
Schüler, de 
Canabar ro , 
Teutônia, fa-
leceu dia 3 de 
janeiro, aos 
94 anos.

Renildo Mul-
le r,  de  Li -
nha Atalho, 
Marques de 
Souza, fale-
ceu dia 22 de 
fevereiro, aos 
63 anos.

Remi Inacio 
Schmidt, do 
Bairro Vila 
Nova, Salva-
dor do Sul, 
faleceu dia 
1º de janeiro, 
aos 71 anos.

Celita Mus-
skopf Wasen, 
de Languiru, 
Teutônia, fa-
leceu dia 17 
de dezembro 
de 2016, aos 
91 anos.

Das Echo Imbroiadi
L’ano lera 1953. El vigário tea paròchia de San Gioani tel paese 

de Nova Bréscia lera el prete Giovanni Morelli, vegnesto d’Itália fea 
oramamai arquanti ani. El prete quajutor lera el prete Giuseppe. Sto 
prete Morelli, sianca na bravíssima persona  ghe piasea far dispèti 
anca lu. I fabricieri lo tegnea de ócio, ma sianca cossi, dele olte el 
prontea dele sue. Fora i apuntamenti dea cesa ghe piasea zugar el 
quatrilio insieme dei so compagni.

Un bel dí el dise ai so compagni de baraio che tel sabo de sera 
el ndea spetarli  par zugar le carte e dopo senar, quando el ndea 
prontar carne de lepre par magnar. Riva el di, li par le sete de sera le 
carte le zera oramai tee man e le ga girà fin tee oto e mesa quando 
el magnar la serva lo gavea parecià su la tola. I ga magnà e bevesto 
vin fin scoasi crepar la pansa. I se ga desmentegà del provèrbio: meio 
che vansa che crepar la pansa. Tuti i lo lodea e i ghe disea che no 
i savea che lera anca brao caciatore. De li un poc el se alsa su dea 
carrega e el disse che quel che i ga magnà lera carne dei gati che’l 
gavea copà. I òmeni i se varda e ghe ze vegnesto voia de gomitar. 
El Carlo e el Vitòrio i ze ndati fora dea porta svèlti come na saieta. I 
altri i ze stati con grop tel stòmego. Anca a quel tempo quei cotoloni 
i fea le so matità. No le mia solche ncoi.

Ein Vater und ein Sohn spazieren in 
den Bergen. Plötzlich rutscht der Junge hin 
und verletzt sich am Knöchel. Der Schmerz 
lässt ihn laut schreien: „Auahh!“

Aber dann hört er auf einmal eine 
Stimme aus den Bergen: „Auahh!“

Jetzt war der Junge aber neugierig: 
„Was? Wieso? Wer schreit hier?“

Und wieder hört er die Stimme: „Wer 
schreit hier?“

„Du bist toll!“, ruft der Junge.
Aus den Bergen hört man es: „Du bist 

toll!“

Der Junge ärgert sich, weil die Stimme 
ihn sicher verspottet. Dann ruft der Junge: 
„Du Idiot!“

Die Stimme lässt nicht lange auf sich 
warten: „Du Idiot!“

„Vater, wer ist das?“, will der Junge 
wissen. Der Vater muss lachen.

„Das nennt man Echo! Es ist wie in 
deinem Leben, in meinem Leben, in unser 
aller Leben. Was wir sprechen und tun, 
wird auf irgendeine Art und Weise zu uns 
zurückkehren – wie das Echo. Unser Han-
deln, unser Verhalten anderen Menschen 
gegenüber, unsere Worte, alles was wir ma-
chen… Merke dir: Was dir dein Leben bringt 
und bietet, ist kein Zufall. Es liegt an dir.“

(Adaptiert aus dem Internet: http://
www.zeitblueten.com)

Ernesto Zwir-
tes, de Cana-
barro, Teutô-
nia, faleceu 
dia 29 de ou-
tubro, aos 81 
anos.
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Nossa Terra, Nossa Gente

O gremista Kaike Eduardo Goldmeyer 
completou dois aninhos no dia 17 de março. 

É carinhosamente abraçado pelos pais Da-
niel e Diana, avós, dindos e dindas. Para-

béns, Kaike!

Pâmela Beatriz Mallmann, de São 
Bento, Lajeado, completará seus três 

aninhos no dia 21 de abril. É homena-
geada pelos pais Patrícia e Cristiano, 

avós, demais familiares e amigos, que 
lhe desejam muita saúde, paz, felici-

dade e sucesso. Parabéns, Pâmela!

Gabriel Luis Franck, de Linha 
Sampaio, Sério, completará sete anos 
no dia 13 de abril e no dia 15 de 
dezembro formou-se na Escola Muni-
cipal de Educação Infantil Pintando 
o Sete. É homenageado pelos pais 
Irno Inácio e Adilse Maria Weber 
Franck, irmão Flademir Roberto, de-
mais familiares e amigos. Parabéns, 
Gabriel!

Parabéns, querida Ana Clara Huwe de 
Borba, pelos seus sete anos completados 
no dia 25 de março. Que continues sem-
pre sendo esta menina amável, sorridente 
e carismática. Os pais Betina e Alison, a 
mana Giovana e as avós Rosane e Juraci te 
amam muito e te desejam muitas felicida-
des. Parabéns, Ana Clara!

Hemili Sophia 
Kallkmann, do 

Bairro Teutô-
nia, Teutônia, 

completou três 
anos no dia 1º de 

março. A ho-
menagem é dos 
pais Ricardo e 

Tamires, avós e 
bisavós. Para-
béns, Hemili!

Andrei Ceregatti, de Santo 
Antonio, Coronel Pilar, com-
pletou três anos no dia 24 de 

março. É homenageado pelos 
pais André e Simone, tios, 

avós, dindos e bisavó. Para-
béns, Andrei!

Lucas Alberto Grimm Horst, de Linha 
Frank, Teutônia, completa quatro anos 
no dia 2 de abril. Recebe a homenagem 
dos pais Anelise e Ronaldo, irmã Cynthia 
e avós Ilga, Norma e Hugo. Parabéns, 
Lucas!

Frederico Schneider Messer, de 
Teutônia, completou dois aninhos no 
dia 26 de março. É homenageado pelos 
pais Marcone e Leila, mano Henrique, 
padrinho Guilherme Frederico, avós 
Darci e Nilse Schneider e Arsênio e 
Vera Messer. Parabéns, Frederico!



JORNAL CHOQUE
CERTEL  | ABRIL 2017COOPERAÇÃO 11

Academia Virtual Certel oferece cursos gratuitos

Acesse www.certel.com.br/associados e confira o canal exclusivo 

criado pela cooperativa com cursos sobre cooperativismo 

disponibilizados ao seu quadro social. Conheça melhor a estrutura e 

o funcionamento de uma cooperativa, e como esta se diferencia de 

outras empresas.

RI
 |

 C
er

te
l

Calendário de Eventos – Abril 2017:
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente 

seus eventos podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

08 - Evento do Grupo de Danças Kappesberg;
09 - Almoço dos Sócios do CTG Querência da 
Serra;
09 - Festa da Associação da Água de Campestre;
19 - Início do Campeonato Municipal de Futsal, no 
Ginásio Poliesportivo;
21 - Chá da Oase, no CTG Querência da Serra.

Marques de Souza
01 - Baile dos Idosos Sempre Unidos de Linha 
Atalho, no Nova Aliança;
02 - Festa da Congregação Luterana São Tiago de 
Linha Tigrinho, no Cruzeiro de Linha Bastos;
02 - Café do Clube de Mães Rosário de Vasco 
Bandeira;
08 - Café do Clube de Mães Lutar para Vencer de 
Linha Tigrinho;
14 - Encenação da Via Sacra, em Bela Vista do 
Fão;
14 - Feira do Artesanto de Páscoa;
22 - Fandango de Aniversário do CTG Caminhos 
da Serra;
23 - Almoço do Clube de Mães Mama Rosa de 
Bela Vista do Fão.

Travesseiro
08 – Encontro Paroquial do Apostolado;
08 – Baile da Moto, no Clube Esportivo Traves-
seirense;
15 – Café do Departamento Feminino da Igreja 
Luterana São Pedro, de Picada Felipe Essig;
29 – Baile da 3ª Idade do Grupo Sempre Jovens, 
em Barra do Fão.

Sério
01 – 7º Torneio de Truco, no CTG Querência do 
Sério;
08 – Festa da 3ª Idade Viver Sorrindo, com almoço, 
em Arroio Alegre;
14 – Sexta-Feira Santa, com caminhada do peixe 
e da colheita da macela;
15 – Torneio de Páscoa da Comunidade de Po-
rongos;
15 e 16 – Encontro de Jovens da Igreja Assembleia 
de Deus;
21 – Festa da 3ª Idade, em Sampaio;
28 – Noite Cultural, no Salão Paroquial;
29 – 2º Torneio de Voleibol Misto do Grupo de 
Jovens Criart;

Santa Clara do Sul
Início do Campeonato Regional de Futebol de 

Campo Infantil;
7º Festival Santa Clara do Sul de Minivôlei;
8º Campeonato Municipal de Voleibol Misto;
01 - Início do 23º Campeonato Municipal de Bolão 
de Mesa Feminino;
02- Festa do Associado da Sociedade Santo Antô-
nio, em Sampaio;
08 - VIIl Jantar-Baile do Grupo de Jovens Amigos 
da Folia, na Aser Sampainho;
09- Festa dos Associados da Asercha, em Chapa-
dão;
22- Baile de encerramento do Curso de Danças, no 
Salão da Amizade de Alto Arroio Alegre;
23- Festa do Associado, no Esporte Clube Cruzeiro 
de Nova Santa Cruz;
29 - Baile do Grupo de SCFV para Idosos “Alegre 
Vivemos” de Alto Arroio Alegre;
29- Jantar beneficente da Liga Santa-Clarense de 
Combate ao Câncer;
30- Festa do Trabalhador, no 15 de Novembro de 
Picada Santa Clara.

Progresso
01 – Baile do Fumo, em Tiririca;
08 – Jantar-Baile, em Apitiri;
08 – Chá do Clube de Mães, em Vasco Bandeira;
09 – V Encontro de Gaiteiros, em Três Lagoas;
09 – Festa da Escola de São Luiz;
15 – Baile do Curso de Dança, em Morro Azul;
16 – Festa do Clube de Mães, em Alto Constan-
tino;
23 – Domingueira dos Jovens, em Laranjeiras;
23 – Torneio de Bocha, em Cabeceira de Tocas;
29 – Torneio de Bocha para jovens, em Rui Bar-
bosa;
29 – Jantar-Baile da Escola de Alto Honorato.

Canudos do Vale
08 - Boate Ibiza, no Esporte Canarinho da Comu-
nidade de Rui Barbosa;
10 - Assembleia do Sicredi;
15 - Torneio de Páscoa da Comunidade Santa Ca-
tarina, em Porongos;
16 a 22 - Semana de Aniversário do Município;
22 - Baile de Aniver do Município;
29 - Torneio do Grupo de Jovens de Rui Barbosa.

Westfália
Fórum da Família para a comunidade de Linha 
Frank e para os pais dos alunos da EMEF Bandei-
rantes – DMAS+CRAS;
Fórum da Família para a comunidade de Linha 
Berlim e para os pais dos alunos da EMEF Olavo 

Bilac – DMAS+CRAS;
08 – Baile Anual do Grupo de Idosos Vergissmein-
nicht, às 13h, no Flamengo Futebol Clube;
14 - Sexta-feira da Paixão;
21 – Festa Anual da Oase Martha de Lª Berlim, às 
13h, no E.C. Juventude.

Poço das Antas
03 - Início da entrega dos Bônus Agrícolas, na 
Prefeitura;
14 - Culto de Sexta-feira Santa, na Igreja Evangé-
lica Esperança;
18 - Baile da 3ª Idade do Grupo Reviver, no  
Cebovi;
21 - Baile de Corais da Sociedade Esperança;
29 - Missa e Baile de Kerb, na SUBV;
29 - Café Anual do Clube de Mães da Associação 
Beneficente das Rosas, com Missa, na Sociedade 
Santa Inês.

Teutônia
01 - Início do Gauchão – Noligafi;
01 – Reunião-almoço do Grupo da Terceira Idade 
Amor Perfeito, com baile à tarde;
01 - Baile Anual do Grupo Melhor Idade Amor 
Perfeito;
09 - Festa dos Associados no CCT Querência 
Amada;
10 – Assembleia Geral Extraordinária do Centro 
Cultural 25 de Julho, às 18h, na Comunidade Ca-
tólica Cristo Rei;
15 - Abertura do Circuito Regional de Futsal In-
fantil;
22 – Culto e Baile de Kerb da Comunidade Evan-
gélica Paz do Bairro Teutônia, às 20h, no Salão da 
Comunidade;
22 - 1º Adora Teutônia;
23 - Festa anual da Oase, em Linha Germano, às 
13h30min;
24 – 3º Encontro do Grupo da Terceira Idade Bem-
Me-Quer, com brinde aos aniversariantes.

Barão
01 - Escolha da Garota da EMEF Carlos Gomes, 
no Ginásio Poliesportivo;
08 - 3ª Festa da Família da EMEI Arco Íris, no 
Ginásio Poliesportivo;
21 - Jantar da comunidade de Linha General Neto 
Alto;
22 - Costelão e Fandango do CTG Tropeiro da 
Serra;
30 - Almoço de aniversário do Piquete Estância dos 
Tropeiros, na Comunidade de Linha Pimenta.

Salvador do Sul
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