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Certel expõe projeto eólico aos poderes
Executivo e Legislativo de Westfália

Reunião teve como objetivo detalhar sobre o Projeto Eólico da Harmonia. Página 3

Certel inicia implantação do Pix para
pagamento da fatura de energia elétrica
QR Code já está disponível na conta de energia. Página 4

Futuros engenheiros conheceram
o carro 100% elétrico da Certel

Conﬁra também
Pie contempla mais escolas da região
Página 5
Certel inicia recolhimento
de lâmpadas usadas
Cooperar 4

Fique conectado com a gente
Acompanhe todas as
novidades da cooperativa
pelo site ou redes sociais.
Iniciativa é f ruto de parceria da Univates com a Certel. Página 7
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E d itor e j ornalista resp onsáve l:
Samuel Dicke l Büne cke r ( MTB/ RS 12.547)
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Samuel Dicke l Büne cke r
Colab oraç ão: Maiquel André Diel
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E nd ereç o E letrôn ico
imprensa@ certel.com.br
w w w .certel.com.br/ comunicacao
I m p ressão
ráﬁca ma - rupo B
Distrib uiç ão gr atuita aos
associad os e clientes d a Certel.
Artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores e não
representam necessariamente a
opinião do jornal.

N

o dia 10 de dezembro, promovemos
uma grande conf raternização, com
quase 7 00 pessoas, entre colaboradores da Certel de diversos municípios
e f amiliares. O evento aconteceu na
Associação Atlética Certel, em Teutônia, oportunidade
na qual f estejamos antecipadamente o Natal e o Fim
do Ano. Não podíamos deixar de comemorar com
nossos colegas, já que a pandemia apresenta-se mais
controlada com a vacinação e, até porque, realizamos
a comemoração a céu aberto, junto ao campo da AAC.
odos nossos proﬁssionais, se am colaboradores,
coordenadores, supervisores, gestores e diretores,
como também os delegados e conselheiros adminis-

trativos e ﬁscais, são grandes e fortes soldados ue
cooperam em prol de um mundo melhor. E é esta
sinergia que torna a Certel uma cooperativa atuante,
amplamente comprometida com o desenvolvimento
de uma signiﬁcativa parte do stado
Quero cumprimentar e abraçar cada um de vocês,
pois é somente com esse espírito de união que conseguimos evoluir e conquistar dias melhores. E, aqui,
também o reconhecimento e meu abraço aos principais agentes, os verdadeiros protagonistas da Certel,
os nossos mais de 7 6 mil associados, presentes em
48 municípios. Que todos tenhamos um abençoado e
f eliz ano de 2022, e que a cooperação se f ortaleça em
nossas vidas.

Cooperativa de Distribuição
de Energia Teutônia
Certel Energia
Rua Pastor Hasenack, 370
Fone: ( 51) 3762- 5555
CEP 95890-000
Teutônia - RS
Conselh o d e Ad m inistraç ão
Presid ente
Erineo José Hennemann
V ice- p resid ente
Lauro Baum
S ecretá rio
Rainer Büne ke r
Conselh eiros
Pedro Af onso K lein
Roque Schä f er
Joacir Antônio Z anchett
Hari Brust
Nelson José W erner
Silvo Landmeier
Conselh o F iscal
E fetivo s: Irani Guaragni, Luisa Bauer
e Paulo Bernardo W agner
S up lentes: Carmo Both, Carlos Alberto
W alter e Pedro Guisleni
Cooperativa Regional de
Desenvolvimento Teutônia
Certel
Rua Pastor Hasenack, 240
Fone: ( 51) 3762- 5555
CEP 95890-000
Teutônia - RS
Conselh o d e Ad m inistraç ão
Presid ente
Erineo José Hennemann
V ice- p resid ente
Lauro Baum
S ecretá rio
Rainer Büne ke r
Conselh eiros
Remi Elói K lein
Nelson Nikol ai
Silvério Brune
Ademir Sipp
Orlandino Caliari
Jacy Arnaldo Mör schbä cher
Conselh o F iscal
E fetivo s: Delmar Augusto Colombo, Plinio
Caliari e Arno Luiz Pozzebom
S up lentes: Antônio Jahn, João Batista
W eber e Rene João Radavelli

Festa de final de ano

reuniu colaboradores da cooperativa

Editorial

O

ano de 2022 abriu suas
portas, e todos carregamos uma grande
expectativa de como
se comportarão estes
36 5 dias. Depois de
um ano de muitas incertezas, principalmente devido aos re exos mundiais da pandemia de Covid-19, f ato
é que 2021 registrou um crescimento
do Produto Interno Bruto ( PIB) , em
comparação a 2020.
A instabilidade causada pelo aspecto sanitário, lamentavelmente, nos
tirou muitas vidas e também causou

outros muitos impactos negativos.
Perdemos f amiliares e amigos que,
inf elizmente, não venceram a enf ermidade pandêmica. Tem se percebido no País um grande empenho e
determinação para que a vacinação
se amplie e alcance a todos os brasileiros. Logo, a cooperação de quem
se vacina é f undamental para que,
aos poucos, a rotina do País retorne
à normalidade.
Entretanto, as previsões sinalizam
que este novo ano seja de desaceleração econômica, com aumento da
in ação mundial, elevação da taxa

de juros e consequente diminuição do
poder aquisitivo da população. Na esf era política, o Brasil também viverá
uma de suas mais acirradas eleições.
É muito importante que todos os
cidadãos hajam com maturidade e
re itam muito na hora do voto, pois
está literalmente nas mãos do povo o
f uturo que teremos. Cada brasileiro
precisa conhecer bem o currículo dos
candidatos a presidente, a governador,
a senadores e a deputados. Necessitamos de governantes capacitados e que
lutem com todas as f orças para que
o Brasil e o Estado se desenvolvam.
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2022 – Que seja
intenso

H

á praticamente dois anos, f omos
pegos de surpresa. O mundo f oi
pego despreparado. E o que f oi
anunciado de modo diminutivo se transf ormou no maior monstro da história
recente, cujo rastro todos conhecemos.
Estamos em 2022, mais aliviados,
retomando a coragem de viver a vida como
ela deve ser as, aﬁnal, será ue é isso o
ue realmente ﬁzemos
ano ue recém passou foi alme ado
como um período longínquo, tantas as suas
restrições. Pelo contrário, bastou um piscar e passou alvez, está aí a nossa maior
lição uita coisa ﬁcou para trás uitos
gestos não se realizaram , em meio a
esses tantos nãos, agora, com a virada,
cresce a euforia de resgatar de vez toda
aquela bagagem. De tanto que queremos
tudo por completo, inconscientemente,
grandes importâ ncias podem ser ignoradas, incluindo o convívio.
início de ano e a correria é grande
e, assim, vamos nos acostumando para
assumir o ano. É verdade que temos muito
para fazer sem ue possamos fazer tudo
importante é fazer o possível com dignidade e honra. Em meio a isso, cabe um
contato com um f amiliar ou um amigo que
nem se quer pede que achamos o tempo
para “pousar” e contar a história da vida,
mas, um conto, um f ato, uma passagem
qualquer do dia que, ao menos, deixa a
sensação de que f oi lembrado e dedicou
um tempo precioso para a atenção. Quando
estamos no hospital, não esperamos que
o médico acampe no uarto
conforto
está pelo f ato de ter vindo, mesmo que
mal valeu a pena de encostar a porta. A
visita não precisa ser organizada com
um banquete se o olá e um diálogo breve
conf ortam a alma.
vida é feita de lutas por fortunas
Imaginem cada pessoa que se anima com
sua saudação, cada amigo que sorri com
a sua chegada, cada conhecido que espera
seu sinal de vida. Agora, veja cada um
como uma moeda, some-as e calcule o
tamanho de sua f ortuna. Que 2022 seja
assim, intenso.

Os resultados dos estudos devem determinar a construção de um parque eólico no município

Estudo está sendo
realizado em uma torre
com 120 metros de altura

A

Certel esteve reunida, no
dia 18 de novembro, com
os Poderes Executivo e
Legislativo de W estf ália, com o
objetivo de detalhar sobre o Projeto Eólico Harmonia, iniciado
em outubro e que visa medir as
condições do vento para gerar
energia elétrica
estudo está
sendo realizado através de uma
torre com 120 metros de altura,
numa região que engloba os municípios de W estf ália, Teutônia e
Imigrante. Caso as condições sejam f avoráveis, a Certel pretende implantar um parque eólico
com geração de 40 megaw atts, o
que atenderia aproximadamente
40% da potência demandada pelos seus associados atualmente.
O diretor de geração, comercialização e mercado de energia
da Certel, Julio Cesar Salecke r,
esteve acompanhado por gestores e colaboradores da cooperativa, e observa a importâ ncia
desse contato com as lideranças
de W estf ália. Conf orme ele, a
Certel tem na sua missão e está
se consolidando cada vez mais
como a cooperativa de energia
dos seus associados, direcionando f oco total em energias sustentáveis
lém de investir em peuenas centrais hidrelétricas, a
Certel vem abrindo leque para as

demais f ontes limpas e renováveis, e se alinhando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da rganização das
Nações Unidas ( Onu) , segundo
os quais, devemos buscar energia limpa e acessível para todos.
Já estamos trabalhando a f onte
solar, com dois projetos executados e mais uma opção que será
apresentada em breve aos associados, e agora iniciamos os testes para gerar energia através do
vento”, relata.
O pref eito de W estf ália, Joacir nt nio ocena, classiﬁca
o projeto como de suma importâ ncia, comparando-o com uma
semente que está sendo plantada
e que trará bons f rutos para toda
região. “Será um grande marco
para W estf ália, pois haverá um
importante retorno de impostos e também poderemos incrementar o turismo no município.
udo ue tivermos de fazer para
viabilizar esse pro eto será feito,
até por ue energia limpa é algo
vital para todos. A f acilidade de
comunicação, o jeito simples de
explicar todos os pontos e a compet ncia da Certel também nos
deixam muito motivados para a
concretização dessa iniciativa ,
assinala.
Segundo o presidente da
Câ mara de V ereadores, Renato
Gaspar Herbert, a região que está
sendo estudada apresenta grande
potencial para a implantação de
aerogeradores, pois conta com
bastante vento e uma temperatu-

ra 5º C menor do que na planície
do município. “Estamos muito
felizes com essa possibilidade,
pois, além de gerar energia para
a nossa cooperativa, também colocará o nome de W estf ália no
cenário do turismo estadual, assim como está acontecendo com
Encantado, que está recebendo
o Cristo Protetor. O trabalho da
Certel é diferenciado, e s podemos nos sentir felizes e orgulhosos pelo projeto. Torcemos
muito para que dê tudo certo”,
aﬁrma

“Será um grande
marco para Westfália, pois haverá um
importante retorno
de impostos e também poderemos incrementar o turismo
no município.
Joacir Antônio Docena
Prefeito de Westfália
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Certel inicia implantação do Pix para
pagamento da fatura de energia elétrica
Passo a passo pode ser
conferido na contracapa
do jornal

C

om o objetivo de f acilitar a
vida de seus associados, a Certel está iniciando a implementação do Pix como possibilidade de
pagamento da f atura de energia elétrica. Em dezembro, f oram liberadas em
torno de 80% , ou 60. 000, das contas
de energia com o Q R Code através do
qual a quitação pode ser realizada via

Pix.
A intenção, segundo o coordenador do Departamento de Faturamento, Luís Adalberto Dahmer, é, já
a partir deste mês, disponibilizar este
Q R Code para a totalidade do quadro
social da Certel. “Desta f orma, os
nossos associados terão a comodidade de não precisarem se deslocar
a agências bancárias e nem de dependerem mais do débito automático
para pagarem suas f aturas, pois tudo
será permitido através deste aplicativo que veio para agilizar e tornar
tudo mais f ácil e seguro”, assinala.
O Pix é um meio de pagamen-

Inaugurada a Loja Certel
de Brochier

to eletrônico instantâ neo, gratuito e
com segurança, que exige unicamente um cadastro na agência bancária,
que pode ser f eito on-line. “É mais
uma demonstração do quanto a Certel
pensa em of erecer soluções aos seus
associados. Paralelamente aos constantes investimentos e ações para tornar a energia elétrica cada vez mais
eﬁcaz e conﬁável, também ueremos
permitir que os associados se sintam
mais tranquilos neste aspecto, podendo aproveitar melhor seu tempo para
outras necessidades do dia a dia”, assinala o presidente, Erineo José Hennemann.

Candidatos a conselheiros
tiveram curso de governança
Curso foi realizado
pelo instrutor
Fernando Röhsig

A
Presidente da Certel, Erineo José Hennemann,
junto à equipe

Loja possui uma linha
completa de móveis,
eletro, portáteis, bazar
e telefonia

A

Certel inaugurou, no
dia 10 de dezembro,
sua 32ª loja, situada
no município de Brochier,
no V ale do Caí. A loja está
localizada na Rua Irmãos
Brochier, 476 , no Centro, e
of erece grande diversidade
de produtos com marcas de
qualidade, com muitas opções em eletro, portáteis,
bazar e telef onia, além da
maior variedade na linha de
móveis.
O pref eito de Brochier,

Clauro Josir de Carvalho,
e a vice-pref eita, Patricia
Cristina Henz Schommer,
demonstraram-se f elizes e
honrados com a vinda da
Loja Certel para Brochier, e
salientaram ser esta uma ótima alternativa para os moradores locais e de municípios
circunvizinhos. “A presença
da Certel se f ortalece desta
f orma, tendo em vista que já
contamos com alguns moradores que são associados e
recebem a energia elétrica da
cooperativa. Agora, teremos
a oportunidade de conhecer e adquirir os produtos,
serviços e demais soluções
of erecidos pela Certel, o que
f avorecerá nossa qualidade
de vida e também a economia de Brochier , aﬁrma o
pref eito.

Certel concluiu
em dezembro o
curso de governança para os delegados
cooperativos inscritos
para concorrer aos cargos de conselheiros ﬁscais e administrativos da
cooperativa. O instrutor,
Fernando Röhs ig, vinculado há mais de dez anos
com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ( IBGC) , é certiﬁcado conselheiro de
administração, trabalhou
em sistemas cooperativos de crédito e também
atua como consultor independente para uma
cooperativa de médicos,
com as mesmas características para governança
que o cooperativismo
exige.

“Procuramos levar
um conteúdo e conceitos para explicar a dif erença de quem dirige a
cooperativa e de quem
a administra. E quem
dirige a cooperativa são
os conselheiros de administração, os conselheiros ﬁscais e todos os
delegados, que têm, pela
sua delegação, responsabilidade, atribuições e
deveres, sempre em linha com o que rege a lei
geral do cooperativismo
e os devidos estatutos
nas cooperativas. Lembrando sempre que o cooperativismo é a reunião
de pessoas, e tem, por
essa característica, um
viés de uma atividade
econômica que vai gerar
sustento para esse grupo
de pessoas. É preciso ter
muito claro o que signiﬁca transpar ncia, responsabilidade, prestação
de contas e equidade”,
sintetiza Röhs ig.

elegados coooperativos com certiﬁcados
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Pie contempla mais
escolas da região
R$ 267.667,82 já foram
repassados à comunidade

trabalhar concretamente o cooperativismo Certel é uma grande parceira desta comunidade, e s
podemos agradecer pela doação

á são
instituiç es beneﬁciadas pelo rograma de ncentivo a ntidades da Certel
ue, desde ulho, contemplou, direta e indiretamente, mais de , mil pessoas com o repasse
de
,
ntre os produtos doados, estão geladeiras, f reezers, noteb ook s, chromeb ook s,
televisores, livros, ogos pedag gicos, pro etores,
condicionadores de ar e e uipamentos para laborat rio Nesta edição, desta ue para as entidades
recentemente contempladas

J

Poç o das Antas

scola unicipal de nsino Fundamental
eo edro chneider ganhou dez chromeb ook s
ue contribuirão para a melhoria da ualidade do
ensino
sentimento é de muita gratidão, pois
essa doação possibilitará novas experi ncias educacionais dmiramos muito a Certel por esse
retorno aos associados, tanto ue estamos planeando instituir uma cooperativa escolar no ano ue
vem para enfatizarmos a liderança, a união, a e uipe e o cooperativismo em si , aﬁrma a diretora,
solete Beatriz ollfart indemann

G ram ado X av ier

scola unicipal de ducação nfantil
Cantinho da Criança foi contemplada com livros
e ogos pedag gicos ara a diretora, atrícia Viebling, trata-se de uma importante contribuição
para ualiﬁcar a rotina da escola
gradecemos
muito por este incentivo da Certel, ue tornará
mais din micas e alegres as nossas aulas odo
apoio sempre é bem-vindo e, certamente, esse estímulo à ualidade do ensino proporcionado pela
nossa cooperativa vem para auxiliar na formação
dos nossos ueridos estudantes , endossa

Teu tô nia

Sã o Pedro da Serra

m inha Francesa lta, a scola stadual de
nsino Fundamental C nego Caspari aproveitou
os recursos do ie para construir uma estufa egundo o diretor, vori ago, serão trabalhados a
hidroponia, o gote amento e a plantação de mudas
de ores e hortaliças
principal motivo desse
investimento é a fundação de uma cooperativa escolar, ue fará com ue os nossos ovens possam

Lajeado

Gramado Xavier

Poço das Antas

B arã o

de Castro ozzetto, a doação substituirá os antigos
aparelhos, ue consumiam muita energia elétrica
stes novos são muito bem-vindos, e se somam
ao pro eto de sustentabilidade ue trabalhamos
desde
na escola gradecemos de coração
à Certel e ﬁcamos muito felizes por esta atitude
solidária grega o trabalho da nossa instituição
e, com certeza, trará muitos benefícios, tanto em
economia de energia uanto em melhoria do bem-estar para estudantes e professores , destaca

uatro condicionadores de ar foram destinados à scola unicipal de ducação nfantil
imo No entendimento do diretor, Fábio da osa,
toda contribuição destinada à educação é bem investida
ssa doação nos permitirá uma melhor
infraestrutura, in uenciando favoravelmente para
a ualidade do aprendizado gradecemos à Certel, pois são gestos como este ue incentivam a
educação um dinheiro bem investido e ue, lá
no futuro, vai gerar grandes benefícios , aﬁrmou,
untamente com a vice-diretora, ilvane Nogueira
da ilva

á a pae recebeu do programa dois televisores de
polegadas e um noteb ook , ue também
foram recebidos com grande alegria e emoção
Como relata a diretora, a uel Brac mann, a doação contribuirá signiﬁcativamente para possibilitar ue os alunos vivenciem na pae experi ncias
ue, muitas vezes, não possuem em suas pr prias
casas
eceber esses e uipamentos novos e poder
proporcionar momentos diferentes para os nossos
alunos é imensamente gratiﬁcante omos muito
gratos pela parceria de longa data ue temos com a
Certel , assinala, lembrando, principalmente, das
doaç es em dinheiro dos associados, via conta de
luz
Apae

São Pedro da Serra

Barão

+ de 9,4 mil pessoas
Laj eado

scola unicipal de ducação nfantil rimeiros assos foi agraciada com dois condicionadores de ar egundo a diretora, a ueline aria

já foram contempladas
com o Pie
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Reta ﬁnal nas obras da
Subestação de Forquetinha
Equipamentos da nova
subestação também foram
inspecionados

C

om previsão inicial de conclusão para este mês, a nova
subestação de Forquetinha
está com a inf raestrutura da obra
civil parcialmente ﬁnalizada, tendo
também o trabalho ativo de equipes
da cooperativa, que realizam a instalação de equipamentos no pátio
do empreendimento.
O coordenador de manutenção
do sistema da Certel, Simão Pedro
Diehl, destaca que o andamento da
obra está com o cronograma adian-

tado, o que mostra o empenho e
planejamento da cooperativa. “Estamos f azendo um belo trabalho,
com muita dedicação dos proﬁssionais envolvidos. A administração
de cada etapa está com excelentes
resultados”, assinala.
Nos meses de novembro e dezembro, também f oram realizadas
inspeções dos equipamentos adquiridos para a subestação, entre
eles, aparelhos como seccionadoras, disjuntores de 6 9k V e transf ormadores de corrente e potencial. O
trabalho f oi executado nos estados
de São Paulo e Minas Gerais, sendo acompanhados pelos proﬁssionais Michael Thies, Felipe Drebes,
Samuel Deif elt, Jonas K alk mann
e Felipe Sonnemann. “Na inspe-

ção ﬁzemos todos os ensaios para
veriﬁcar se os e uipamentos irão
desempenhar suas f unções corretamente, com vários detalhes observados durante o processo, como
pintura, itens que f azem parte do
e uipamento e eﬁcácia do mesmo ,
explica.

Obra civil está parcialmente concluída

Certel é a alternativa para recarga
de carros elétricos na região
Ao pesquisar na internet, o morador
de Porto Alegre localizou o posto de
abastecimento da cooperativa

I

nstalado em Teutônia, o eletroposto da Certel é
a solução para quem precisa recarregar carros
elétricos no V ale do Taquari. Recentemente, o
empresário portoalegrense Diego Machado voltava de Encantado quando percebeu que seu carro
possuía autonomia de somente 40% da bateria. Foi
então que pesquisou no G oogle e localizou o eletroposto da Certel, situado junto à sede da cooperativa.
“Foi uma necessidade, e que bom que encontramos esse eletroposto, porque a região ainda é
carente nessa área. Foi até uma bênção quando
soube que a Certel of erece um. Graças a Deus,
está dando tudo certo”, comentou, durante a recarga. “A Certel está à f rente, o f uturo é esse, e a cooperativa começou na f rente de todos nesta região.
Acredito que o f uturo é o elétrico ou o híbrido, e
parabenizamos a Certel pela iniciativa, pois ﬁcamos extremamente surpresos com o f ato de Teutônia contar com um eletroposto”, complementou.
A exemplo do que já é comum em Porto Alegre, o eletroposto da Certel é gratuito e pode estimular que o V ale do Taquari passe a contar com
mais carros elétricos em breve. A capital também
já conta com algumas estações de eletropostos gratuitos, um benef ício para viajar sem emitir nada
de gás carbônico, contribuindo com a preservação
do meio ambiente. “E o melhor, sem ter de pagar

Um transf ormador também f oi
repotencializado em Blumenau/ SC,
pela empresa W eg, e chegou em
Forquetinha no dia 20 de dezembro. “Com essa iniciativa, ganhamos 15% de aumento de potência
do transformador , ﬁnaliza o coordenador.

Carro elétrico sendo abastecido
pela recarga que, por enquanto, é gratuita. Quando
retornar ao interior do Estado novamente, quero
voltar a Teutônia não só para abastecer na Certel,
mas, com mais tempo, poder conhecer um pouco mais deste bonito e acolhedor município, bem
como o V ale do Taquari”, enf atizou.
O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, observa que a cooperativa quer ser, cada
vez mais, uma aliada da sociedade, disponibilizando soluções e alternativas que se alinhem ao tripé
da sustentabilidade. “Convidamos os associados e
clientes que possuam carros elétricos para que venham abastecer no eletroposto, e que aproveitem
para também visitar e conhecer melhor a sede da
cooperativa. Será uma grande alegria recebê-los”,
assinala Hennemann.

Fecoergs comemora
meio século de história

C

om a presença de mais de 50 representantes de vários setores do
cooperativismo brasileiro, dos parlamentos estadual e f ederal, a Federação
das Cooperativas de Energia, Telef onia e
Desenvolvimento Rural do Rio Grande do
ul Fecoergs marcou oﬁcialmente, no dia
17 de dezembro, os 50 anos de trabalho em
def esa do cooperativismo de inf raestrutura.
“A presença de representantes do cooperativismo brasileiro, do sistema de crédito e do agropecuário, mostrou a f orça da
intercooperação e comprovou o resultado
alçando pelas nossas cooperativas em benef ícios dos associados. Nosso trabalho e
das cooperativas visa o bem-estar, a melhor qualidade de vida e o desenvolvimento, com mais renda para nossos associados,
está é a nossa razão de ser e do sucesso
da nossa missão”, disse o presidente da
Fecoergs, Erineo José Henneman, e complementou: “muitíssimo obrigado a todos
que contribuíram com a nossa caminhada
de êxito, até aqui.”

Live f oi realizada em
comemoração aos 50 anos da f undação

Conscientização e prevenção
marcaram 37ª Sipat da Certel

Palestras abordaram assuntos relacionados à saúde, motivação, segurança no trabalho e cuidados nas redes sociais

Evento ocorre anualmente
entre colaboradores

A

Certel encerrou, no dia 26 de
novembro, a programação da
sua 37ª Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho
( Sipat) . Realizado no auditório de sua
sede administrativa, em Teutônia, o
evento contou com as palestras sobre
a “Importâ ncia da prática de exercício f ísico e ginástica laboral”, com

a proﬁssional de educação física,
Roberta Jaqueline Hilgemann Hennemann; “Ser campeão é questão de
escolha”, com a atleta de alto rendimento, Jaqueline W eber; “Lições da
Pandemia”, com o cardiologista e diretor técnico do Hospital Ouro Branco, Dr. Guilherme V ogt; “Impactos
e benef ícios da gestão de segurança
do trabalho na empresa”, com o proprietário da Emed Engenharia e Medicina do Trabalho, Dionatan Terres;
e “Crimes V irtuais”, prof erida pelo

tenente da Brigada Militar, Radamés
Prediger e pelo inspetor da Polícia
Civil, Anderson Borges Jordani.
De acordo com o presidente da
Certel, Erineo José Hennemann, a
Sipat aborda anualmente temas de
grande relevâ ncia para a segurança
dos colaboradores, o ue se re ete também na garantia de um excelente atendimento à s comunidades.
“V emos com alegria o empenho das
nossas Cipas para assegurar um ambiente seguro, o que é essencial para

que todos possam exercer suas atividades da melhor maneira. São 37
anos de Sipat, e tive a honra de participar de todas elas. Agradecemos aos
palestrantes que tão bem souberam
interagir e ensinar sobre as dif erentes temáticas, e contamos com o engajamento de cada colaborador para
que a segurança e a saúde estejam
sempre presentes no cotidiano da
cooperativa”, assinala, agradecendo
aos presidentes das Cipas e à equipe
do Sesmt pela qualidade do evento.
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Camila Eidelwein
* Cirurgiã-dentista - CRO/RS 28.237

Bianca Fraga Bithencorte
* Nutricionista - CRN 16.298

Como manter a hidratação
no verão?

O

s dias quentes representam
um desaﬁo, pois é um período
em ue as pessoas t m mais
diﬁculdade de manter o e uilíbrio de
lí uidos no corpo anter a hidratação
no verão é essencial, pois é uando os
poros dilatam ainda mais e há uma
perda maior de água por meio do suor
baixo consumo de água pode
desencadear um uadro de desidratação, ue é uando o corpo perde uma
uantidade maior de lí uidos do ue
a ue é ingerida
muito importante cuidar para
ue a situação não chegue a esse nível,
pois se não tratada, é possível ue ela
evolua para uma condição mais grave
e inclusive leve o paciente à morte
lém disso, ao manter a hidratação no verão voc evita sofrer com outros efeitos negativos, como gastrite,
pressão baixa, dor de cabeça, prisão de
ventre, fra ueza e infecção urinária,
apenas para citar alguns
ntão, o ue fazer para redobrar
a atenção em relação ao consumo de
água e se cuidar corretamente durante
o verão Conﬁra as dicas abaixo:
- Saiba a qu antidade m í nim a de
q u e seu c orp o p rec isa: uitas pessoas acreditam ue o consumo ideal de
água por dia deve ser de, no mínimo,
dois litros orém, essa uantidade
é relativa e está su eita a diversas
variáveis
ma delas é o peso corporal
ma pessoa com
g precisa ingerir uma uantidade diferente da uela
com
g, por exemplo ara saber
uantos litros voc deve ingerir por
dia, basta multiplicar seu peso corporal por ml
endo assim, uma pessoa com
g precisa ingerir, no mínimo,
ml diários
as é importante

considerar ue, em dias mais uentes
ou em ue a prática de exercícios é
mais intensa, o conselho é beber bem
mais ue isso
- Tenh a u m a m eta: Durante
o dia, a tarefa de beber água pode
acabar ﬁcando de lado em meio aos
seus compromissos e atividades
rincipalmente para uem não tem o
hábito de beber água fre uentemente,
ingerir dois litros pode ser um enorme
desaﬁo
ivida sua meta em outras menores, ue voc pode cumprir ao longo
do dia or exemplo: ao invés de pensar ue tem ue ingerir dois litros no
dia, se organize para beber oito copos
de
ml ao longo do dia Bem mais
fácil, concorda
- Tenh a sem pr e águ a por pe rto:
Beber água é um hábito e para
manter a hidratação no verão, voc
deve ter sempre um copo ou uma
garraﬁnha por perto ssim ﬁca mais
difícil voc es uecer de beber, pois
será algo ue, aos poucos, voc fará
mesmo sem se dar conta
- I nc lu a f ru tas na rotina: lgumas frutas são ricas em água, como
abacaxi, melancia, melão e laran a
umentar o consumo delas ao longo
do dia durante o verão é uma forma
de bater sua meta de hidratação sem
fazer disso um sofrimento
crescente uma fruta as suas
principais refeiç es e até mesmo ao
lanche da tarde, por exemplo ssim
voc estará não somente se mantendo
hidratado, mas também ingerindo
fibras, vitaminas e minerais super
benéﬁcos à sa de
corpo humano é composto
de água, então não deixe de repor
esse lí uido tão importante para nossa
vitalidade

C

Como cuidar da sua saúde
bucal no verão

om a chegada do verão,
logo vem o período de
férias, com o rel gio
desacelerado e a cabeça descansada
comum deixar de
lado a rotina e, muitas vezes,
isso inclui abandonar alguns
hábitos importantes para a sa de bucal star de férias não é
um pretexto para descuidar da
sa de da sua boca Neste período o consumo de alimentos
bebidas geladas e açucaradas
é fre uente, e isso pode trazer
riscos à sa de da sua boca
orvetes, açaí, cerve inha gelada, refrigerante e tantas outras
gostosuras ue fazem a nossa
boca encher de água as, essas
delicinhas podem fazer muito
mal à sua sa de bucal or isso,
saber uais são os cuidados
com os dentes ue voc deve
ter no verão é essencial Como
o ue mais ueremos é um sorriso lindo e iluminado, separei
algumas dicas essenciais para
um verão com dentes mais
saudáveis
manter hábitos
saudáveis durante este período
é fundamental para garantir um
sorriso bonito durante todo o
ano e evitar problemas
DI C A 1 : s altas temperaturas fazem com ue o organismo perca muita água e sais
minerais através do suor, por
isso, é importante ingerir muita água e manter-se hidratado,
sendo essencial para sua sa de
e bem-estar, mas também para
a sua sa de bucal Beber água
durante o dia pode prevenir o
ac mulo de bactéria e placa na
sua boca, além de boca seca ser
uma das principais causas de

mau hálito
DI C A 2 : epois de comer açaí ou algum suco muito
pigmentado, o ideal é fazer um
bochecho com água nfelizmente, o açaí tende a manchar
os dentes, isso por ue essa fruta
possui uma alta uantidade
de pigmentação escura ma
recomendação é ue ao consumi-la, se faça logo em seguida
um bochecho com água ode
parecer bobeira ter ue fazer
isso, mas se os seus dentes estiverem com a superfície mais
porosa, as manchas podem ser
mais intensas
● DICA 3: sot nicos,
refrigerantes, sucos e frutas
cítricas possuem acidez na
sua composição, facilitando a
alteração de
da nossa boca
para um meio mais ácido ue
o normal
consumo desses
lí uidos pode resultar em uma
erosão dentária, esse uadro
acontece devido ao desgaste
do esmalte dos dentes ssim,
a dentina, parte interior, fica
exposta, aumentando a possibilidade de sensibilidade e cárie
Nesse caso, o indicado é fazer
um bochecho com água logo
ap s a ingestão desses alimentos e nunca escovar os dentes
imediatamente ap s a alimentação, aguarde minutos, isso é
importante para restabelecer o
bucal
DI C A 4 :
pli ue protetor solar labial, proteger os
lábios é a melhor prevenção
contra o c ncer bucal ue, na
maioria das vezes, se dá pela
exposição cr nica aos raios
solares

DELÍCIAS DE CASA

Água Saborizada
I ngredientes

M odo de pr epar o

- , l de água bem gelada
- edaços de abacaxi à vontade
- orangos picados à vontade
- Folhas de hortelã amassadas à vontade

dicione as frutas e hortelã na água com bastante
gelo, deixe descansar por pelo menos duas horas
na geladeira para soltar o gostinho e está pronto
uper refrescante e delicioso
Fonte: nutricionista B ianca Fraga B ithencorte
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Grasiela Michels
Enfermeira do Capa - Santa Cruz do Sul

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

Que derrota!

C

aros leitores, estou escrevendo esta coluna na
manhã seguinte ao rebaixamento do Grêmio à segunda
divisão... que derrota! Calma aí,
sabem que sou colorado, mas
não parem de ler, entendam onde
uero chegar ou proﬁssional de
Educação Física, e nesta área, a
vitória e a derrota sempre estão
presentes. A vitória é tudo de bom,
como é bom ganhar. Momentos
de euf oria, alegria extrema, conf raternização com seus amigos,
elogios por parte das pessoas... é
um momento sublime, mas, que
dura muito pouco. Cansei de voltar com uma equipe dos jogos, e
mesmo sendo campeões, a alegria
não durava mais que o trajeto de
volta. Mas então prof essor, você
quer dizer que não vale a pena
vencer? Não, não é isso, o que
quero dizer é que não vale a pena
“apenas” vencer. Explico.
Uma vitória é um percurso,
à s vezes mais longo como o campeonato brasileiro de f utebol, à s
vezes mais curto como um torneio de um dia. À s vezes, longo
como nossos dias no trabalho e
na escola/ universidade, à s vezes
mais curto como uma taref a bem
realizada ou uma nota boa na
prova. Sim, é bom vencer, mas
se você não souber aproveitar o
percurso, os aprendizados que
eles te trazem, não valeu a pena.
Canso de acompanhar estudantes
que são indif erentes a uma nota
boa, enquanto que outros, vibram

quando vencem o semestre em
uma disciplina dif ícil. Foi a vitória
que te f ez vibrar? Foi sim, mas ela
é o ponto ﬁnal do percurso, e esse
sim te ensinou muito.
Mas bem, e o que sobra da
derrota? Ah, meu querido, deixa
te f alar, eu tenho uma grande simpatia por ela eus ﬁlhos e alunos
cansam de escutar esta f rase de
mim: “V ocê deve enxergar onde
errou e porque perdeu, pois certamente irá aprender muito mais
com o erro do que com o acerto”.
acerto apenas conﬁrma
erro
te obriga a buscar a solução, tentar
de novo, crescer e superar. Eu sei
que a derrota e os erros machucam
e f erem nossos sentimentos, mas
são eles que f azem a gente crescer.
Todos nós temos medo de perder, no esporte, na proﬁssão, nos
amores, na vida... mas é isso que
f az darmos valor ao que temos.
Chegamos em 2022, um ano cheio
de desaﬁo e inseguranças erdemos tantas coisas nos últimos
dois anos por conta da pandemia,
e agora é hora de reerguer tudo
e buscar nossas vitórias, sem esquecer de aproveitar e olhar bem
o presente, e recuperar os erros
do passado. Ah, e para meus queridos amigos gremistas, vocês só
são “Imortais” porque a cada vez
que caem e perdem, voltam mais
f ortes. Aprendam com seus erros
e nos vemos logo logo na séria A
novamente ( ou na B com o Inter!
risos) . Feliz Ano-Novo a todos,
boas derrotas em 2022!

3

Cúrcuma ou Açafrão da Terra

E

xistem os mais diversos temperos naturais e, normalmente,
estão disponíveis para que
f açamos uso deles no preparo dos
alimentos. Todos os temperos são
ricos em diversos nutrientes, em
especial os sais minerais e as vitaminas, importantes para a manutenção
da nossa saúde. A grande maioria
dos temperos também pode ser usada
como chá para alguns problemas de
saúde. Quando você tem uma horta
de chás e temperos na sua casa e
f az uso deles, você tem muito mais
nutrição e vitalidade. Não compre ou
consuma temperos industrializados/
artif iciais, seu corpo não precisa
disso, ali existem muitos aditivos
químicos que alteram o seu paladar
e o bom f uncionamento do seu organismo.
V ocê já ouviu f alar ou conhece
a cúrcuma ou açaf rão da terra ( Curcuma doemstica V alenton, Amomum
cú rcuma J acq , Stissera cú rcuma
Raeusch) ?
Essa saborosa planta de cor
amarelada/ alaranjada, é uma planta
NC amplamente cultivada em
quase todo o território brasileiro
em quintais domésticos para uso
alimentar, condimentar e medicinal.
Usa-se o rizoma ( raiz) cru ou em
f orma de pó na alimentação, além de
ser considerado um ﬁtoterápico e comercializado em f orma de cápsulas.
Na alimentação, o seu pó pode
ser usado em queijos, mostardas,
manteigas, maioneses, caldos/ sopas/
cremes salgados, molhos de carnes,
no arroz e em tantos outros pratos. As

f olhas da cúrcuma também podem
ser usadas para embrulhar carnes a
serem assadas como peixe, f rango
e porco, dando aroma e sabor ao
alimento.
Essa pequena raiz tem grande
potencial antioxidante, alf a e betacaroteno, dois potentes antioxidantes
naturais. O açaf rão possui ainda o
alf a-crocin, carotenoide responsável
pela coloração dourada da especiaria, que protege as células nervosas e
promove a regeneração dos nervos. É
uma grande f onte de minerais como
vitamina , ácido f lico, ribo avina
e vitamina C.
É uma excelente alternativa
usar a raiz ( rizoma) na f orma de
chá ou na alimentação para quem
tem problemas estomacais ( azia,
má digestão, estuf amento) , pois ele
estimulará a secreção biliar. A planta
confere ainda ação anti-in amat ria,
sendo amplamente usada em f orma
de chá ( raiz) em gargarejos de boca,
garganta e dores articulares, além
de ação antisséptica e aumento da
imunidade.
Na alimentação, você pode usar
meia colherinha de chá de cúrcuma
no preparo dos mais diversos pratos
que você f az ou colocar sobre a
comida já servida no prato. Como
chá, um pedaço de cúrcuma ( raiz) e
um litro de água. Lave bem a raiz,
e coloque em uma panela a água e a
raiz. Leve ao f ogo e deixe cozinhar
por 20 minutos tampado. Após, coe
e deixe esf riar. Depois, consuma
durante o dia ou após as ref eições
pesadas. Não adoçar.

Te u t ô n i a | j a n e i r o 2 0 2 2

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

E

R N

I

Z A D A

T

E

R N H L

T

E

C O C

E

I

A R O B

L

Y D V

T D S

A

L H T

T

T

S N R

E

R

L

I

T

R O O
E

E

I

M L

O T

A C

E

I

S D

I

A

L N
T

R D

I

A O A

I

B O
E

T

L O

T H N

I

E

L

L

I

N

S

T

S O R

L

S

E

O H D H O C H C C

T

T

F
L

E
I

B

E

I

H N A D V

D M C H T D C

I

R

A R

O O N O

I

O T

N N S N D X

E

R N L

E

A

E

M R
A A
Z

S O R

B

L

S

R

I

F

T O

R

L

R G E

F

S G S
E

E

L

Ã

A

F

I

Ç

E

S O A

U N

I

R A R M L O R

R

T

S

R O O E M Ç

C C

T

I

E

R D T N E M

D E M A A A R A R U
T

E

C B A R O Y

A R M L

L O R

N E H R O M

E N

L D F
T N N

R

B

F N N E N

O H N E

T

R O P

C

I
28

Solução

C
O
R
R
I
E
N
T
E
S

B
O
E
M
I
A

E T E R N I

Z A D A
V
E
N
I
D
O A
B
E
L
I
S
C
O
S
A
I
R
A
R
V
I
L

T

O

G T

I

E

ILUSTRAÇÃO: CANDI

T

I

ﬁnanciamento do terreno, Busch
procurou a Certel para solicitar
que o poste f osse instalado em
outro local. “Fomos muito bem
atendidos no escritório de energia situado no Bairro Montanha,
que logo providenciou a solução
do problema. Tudo f oi sempre
tratado com muita calma e cordialidade, via W hatsApp, o que
nos impressionou. É um atendimento que serve de exemplo
para as demais empresas, pois
não há nada como sairmos satisf eitos e f elizes”, salientou,
cumprimentando também a direção da cooperativa por capacitar
seus proﬁssionais

Com seus quase nove quilômetros, passando por seis BAIRROS e treze estações
de METRÔ, a avenida Corrientes é o EIXO da
vida noturna, cultural e BOÊMIA de Buenos
Aires. Sua NUMERAÇÃO vai do 1 ao 6.900 e,
entre seus 70 CRUZAMENTOS, se inclui o
da AVENIDA Nove de Julho, onde fica o ícone PORTENHO por excelência: o OBELISCO.
Chamada nos anos 1950 de “a rua que nunca dorme”, a CORRIENTES foi a principal
testemunha da época de ouro do TANGO
argentino entre as décadas de 1930 e 1950.
A avenida, que passou a se chamar oficialmente Corrientes em 1822, em homenagem a uma cidade argentina homônima, é
até hoje repleta de TEATROS, restaurantes,
cafés, bares e LIVRARIAS, e atravessa bairros tão diversos quanto o CENTRO financeiro e as zonas mais RESIDENCIAIS de Buenos Aires. A rua atrai MORADORES e turistas, e sua fama foi ETERNIZADA na música
“A media luz”, dos autores uruguaios Edgardo Donato e Carlos César Lenzi, que citam o
ENDEREÇO “Corrientes, 348”.

E

X

A

f orma dif erenciada de
atender da Certel costuma
causar satisf ação nos associados e clientes que solicitam
algum serviço à cooperativa. É o
caso de Marco Antônio Busch,
de Lajeado, que necessitou do
deslocamento de um poste junto
a um terreno da f amília, em Santa Clara do Sul.
Como a área estava à venda e também para viabilizar o

“A rua que nunca dorme”
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Marco Antônio elogiou o atendimento prestado pela cooperativa
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Parceria é com empresa
especializada na área

Qualidade do atendimento elogiada

Morador de Lajeado
necessitou de um
deslocamento de poste
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om o objetivo de alavancar sua responsabilidade
socioambiental, a Certel
está iniciando sua campanha de
recolhimento de lâ mpadas usadas, em parceria com uma empresa especializada nesse tipo de
reciclagem. Todas as lojas da cooperativa já contam com caixas
coletoras, especialmente conf eccionadas para abrigar com segurança esse resíduo.
Segundo o coordenador de
meio ambiente da Certel, Ricardo
Jasper, a destinação das lâ mpadas exige especial atenção, pois
se trata de um utensílio com alto
teor de poluição. “As lâ mpadas
of erecem uma composição que
degrada o meio ambiente, além
de proporcionar riscos à saúde.
Através desta nova campanha,
queremos garantir o correto recolhimento e, acima de tudo, a adeuada destinação , aﬁrma

Passatempo
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Todas as lojas possuem
caixas coletoras para
recolhimento

O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, destaca o
compromisso da cooperativa em
garantir melhores condições ambientais para toda a sociedade.
Também realça o f ortalecimento da marca e o elevado espírito
de cooperação das Lojas Certel.
“Convidamos todos os associados e clientes a abraçarem esta
nobre causa, ue tem por ﬁnalidade assegurar respeito ao meio
ambiente e uma vida de qualidade para todos”, enf atiza.

T R O P

Certel inicia recolhimento
de lâmpadas usadas
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Certel contempla produtores imigrantenses
com energia trifásica

Propriedade possui três
aviários e 36 vacas
leiteiras

O

s investimentos para garantir
um f ornecimento de energia
com qualidade aos associados não cessam na área da Certel. A
modernização da inf raestrutura, com
transf ormação de redes elétricas em
trifásicas, é contínua e vem beneﬁciando um número cada vez maior
de sócios. Essa melhoria se torna
essencial, devido ao crescimento do
consumo veriﬁcado em áreas como
o agronegócio.
Um exemplo vem de Boa V ista
37, em Imigrante, onde vive o casal
Ademir e Helena Cossul Telk. Dedicados à avicultura e à bovinocultura
leiteira, eles contam com o importante apoio da ﬁlha, iovana e do genro,
oílson uchi ão tr s aviários, com
oito lotes de f rango por ano e a mé-

Para o sucesso do empreendimento, a energia de qualidade é f undamental
dia de 50 mil animais por lote, além
de 36 vacas e uma produção diária
de 900 litros de leite.
A f amília aposta no amor e na
união de esf orços como itens f undamentais para o sucesso da produtividade anto ue oílson, ue é
f ormado em automação industrial e

atuava em uma empresa, está dedicando-se integralmente à propriedade ua esposa, iovana, é formada
em gestão de micro e pequenas empresas, e auxilia no gerenciamento.
E todos torciam muito para que a
transf ormação da rede bif ásica em
trif ásica acontecesse.

Futuros engenheiros
conheceram o carro
100% elétrico da Certel
cad micos do curso de ngenharia létrica da
Univates tiveram a oportunidade de conhecer,
na noite de 13 de dezembro, na própria universidade, em a eado, o N issan Leaf , o carro 100%
elétrico da Certel. A iniciativa se enquadra à f orte
parceria existente entre nivates e Certel, e ue á repercutiu em grandes avanços para ambas instituições.
egundo a professora de á uinas létricas ,
Aline Thaís K ä f er, esse tipo de veículo integra uma
tecnologia mundial que avança com muita importâ ncia. “E ter esse contato, inclusive com a possibilidade de dirigi-lo, proporciona uma motivação dif erente
para o aluno, pois ele pode ver uma conexão entre os
mundos teórico e prático. Essa é a missão da universidade, e que f oi possível graças a essa parceria com

A

Alunos puderam dirigir o carro elétrico
a Certel”, assinala.
A prof essora também avaliou o pioneirismo da
cooperativa em of erecer o primeiro eletroposto da região, situado unto à sede administrativa da Certel,
em Teutônia, e disponível gratuitamente para toda a
comunidade. “V emos a Certel como um ótimo exemplo, pois está cumprindo o seu papel de trazer retornos para a sociedade com uma tecnologia de ponta e
de f orma acessível. V ivemos um momento de transição muito f orte para tentar reduzir a emissão de gases
poluentes, e cumprimentamos a cooperativa pela sua
postura”, observa.

olicitamos em maio, e á fomos beneﬁciados pela complementação da rede e pela transf ormação
da energia em trif ásica. Até cogitamos construir mais um aviário f uturamente, tendo em vista ue a ﬁlha e
o genro estão f azendo a sucessão da
propriedade, e de que não vai f altar
energia. Tudo começou com meu pai
lbino, há
anos, e ﬁcamos muito
f elizes em saber que o que conquistamos com muito suor será oportunizado também para as próximas gerações da nossa f amília”, comemora
Ademir.
Quanto à atenção dispensada
pela Certel para que a energia sempre
este a presente, o casal é categ rico
e agradece pela agilidade
empre
f omos muito bem atendidos, e entendemos que a cooperativa é uma
grande parceira. Quando acontece de
f altar energia, ligamos para o 0800 e
somos rapidamente atendidos. É um
grande dif erencial, e temos a sorte
de sermos associados à Certel”, salienta Helena.
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Certel participa do Fórum
Latino-Americano de Smart Grid
Foram demonstrados
exemplos práticos
sobre redes inteligentes

Participaram do evento os supervisores de gestão de ativos
e de planejamento técnico
monitorar seu consumo em tempo real, custos de investimentos
em redes inteligentes, tempos
de migração para essas tecnologias, remuneração destes investimentos e impactos nas tarif as
dos consumidores no médio e
longo prazos.
f rum demonstrou com
exemplos práticos ue as redes
inteligentes já são uma realidade dif undida. “Já há milhares de
equipamentos instalados nas redes de medição dos consumidores gerando grandes benef ícios,

velocidade do atendimento,
qualidade dos dados de medição, rápida identiﬁcação e restabelecimento do sistema elétrico e a integração com f onte do
presente e f uturo, como geração
distribuída ( solar) e veículos
elétricos , relata niciada pela
Certel em 2013, a medição inteligente e automatizada do consumo de energia elétrica, por
meio da telemetria, já contempla atualmente 384 associados/
consumidores de alta tensão ,
complementa K olling.

Acadêmicos apresentaram pesquisa sobre cinco ODS’s
Foram analisados os
ODS´s 2,3,6,7 e 11
s estudantes da disciplina de Sustentabilidade
e Desenvolvimento da
Univates realizaram, na noite
de 13 de dezembro, a apresentação da pesquisa de cinco dos 17
b etivos de esenvolvimento ustentável
s da rganização das Nações Unidas
nu , relacionada ao ro eto
Harmonia Sustentável, que engloba a Microbacia Hidrelétrica
do Arroio Harmonia, em Teutônia. A apresentação f oi assistida
pelo diretor de geração, mercado e comercialização de energia
da Certel, Julio Cesar Saleck er,
que também é vice-presidente
do Comitê de Gerenciamento
da Bacia idrográﬁca a uari-Antas, e pelo supervisor de
qualidade da cooperativa e coordenador do projeto, Henrique
Fensterseif er.
Foram
analisados
os
s Fome ero e gricultura Sustentável) , 3 ( Boa Saúde

Diretor

A energia
da Certel

A

Certel esteve representada no
F rum atino-Americano de Smart
G rid, que ocorreu, dias 29 e
30 de novembro, no Centro de
Convenções Frei Caneca, em
ão aulo s supervisores de
gestão de ativos, Cesar Juliano K olling e de planejamento
técnico, uís duardo eber,
participaram do evento, que
debateu sobre a aceleração da
digitalização da energia e a modernização do setor no Brasil e
na mérica atina
K olling observa que os
debates f oram muito completos, com ênf ase à implantação
de medidores inteligentes com
várias aplicações e controles,
como corte e religue remotos,
aplicações para o consumidor

Julio Cesar Salecker

e Bem-Estar) , 6 ( Á gua Potável e Saneamento) , 7 ( Energia
impa e cessível e
Cidades e Comunidades Sustentáveis) . Segundo o prof essor,
ndré asper, a experi ncia
f oi interessante para a construção do conhecimento dos estudantes, para que conheçam os
s e saibam como funcionam. “É importante entender
ue os
s são o direcionamento da busca do desenvolvimento mais sustentável da
humanidade como um todo. E
se cada pe uena região ﬁzer a
sua parte, como está se iniciando na Microbacia do Arroio

Harmonia, em Teutônia, poderemos alcançar uma condição
mais equilibrada no que tange
à preservação ambiental , assinala, destacando que as demais
s deverão ser trabalhadas
no pr ximo semestre
Saleck er e Fensterseif er
parabenizaram os estudantes
pelo desempenho, e salientaram
a importâ ncia que esta primeira
pesquisa dará para a construção
de um mundo melhor bservaram que se trata de algo inédito
em se tratando das
s, e
ue este é ustamente o prop sito do Projeto Harmonia Sustentável.

Encontro f oi realizado na Univates

A

alguns anos, o setor elétrico nacional, buscando a modernização
e a necessária universalização do
acesso à energia, alterou a f orma de tratar
a energia, dando destaque à parcela que é
o serviço do que é a energia em si.
Então, passou-se à prática de serviço
ser o caminho f ísico para a energia chegar
ao seu destino incluindo a implantação,
operação e manutenção do que chamamos
de ﬁo
serviço ﬁo é um monop lio
natural, visto que necessita de estruturas
físicas, postes, transformadores, ﬁos e
é prestado ao seu associado através da
Cooperativa Certel Energia. Já a energia
é um produto da indústria de geração de
energia e também pode ser obtida em pequenas unidades de geração localizadas na
pr pria comunidade
ui se estabelece a
verdadeira uebra do paradigma, o ﬁo é
prestado por uma operadora e a energia
pode ser ad uirida da operadora do ﬁo,
direto de geradores, de comercializadoras
e até gerado pelo pr prio consumidor
Mas, a Certel f oi constituída em
como cooperativa de energia ﬁo
energia) e é a cooperativa com objetivo de
resolver as questões ligadas à energia de
nossos, hoje, mais de 76.000 associados.
Neste sentido, a Certel já comprou energia
no mercado livre para os pr ximos anos
a um preço bem mais em conta do que o
praticado atualmente início do contrato
é janeiro de 2022 e seus ef eitos serão mais
sentidos nas contas de energia a partir
de junho de 2022. Mas, além de quatro
hidrelétricas e duas solares em operação,
também temos nossos projetos de geração
solar distribuída, novas hidrelétricas e
e licas para colaborarem nesta redução
de custos da parcela de energia ao nosso
associado.
Muito em breve, também consolidaremos a Comercializadora de Energia da
Certel, dando, dessa f orma, todas as opções
para nosso associado seguir contando com
sua cooperativa com o melhor ﬁo e a menor
tarif a de energia possível. Esta é a Certel
- A f orça que nos une.
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Liebe Leserin, lieber Leser, hof f entlich habt Ihr einen guten Rutsch
ins Neue Jahr gehabt. W ir w üns chen
Euch ein erf olgreiches Jahr, dass
alle Eure W üns che in Erf ül lung
geraten. Januar ist der Monat an
dem alles ein w enig langsamer ist,
es sind Schulf erien, viele Leute sind
am Strand und genieße n das Leben.
Andere, ruhen sich zu Hause aus.
Januar ist auch der Monat, in dem
man die Heilige drei K öni gen f eiert,
am 6. J anuar. V or einigen Jahren
w urde an diesem Abend von kl einen
Nachbarngruppen, als Tradition, bis
spä t in der Nacht, gesungen. Die

Luiz A. Radaelli - Lajeado
(51) 99702-8250
w w w .r adiobrasiltalian.c om .br

El paion coi puldi

Unsere Deutsche Dialekte
Gruppen sind von Haus zu Haus
gegangen und als Danke schön ha ben
die Hausbesitzer etw as zum Essen
und zum Trinke n den K öni gssä nger
angeboten. Bei einigen gab es W eihnachtke k sen, bei anderen sogar eine
“Galinhada”.
W ie w ar es bei Euch? Habt Ihr auch
gesungen? Oder habt Ihr K öni gssä nger empf angen? Leider
sind diese Traditionen heute nicht
mehr so im Trend. Damit die Tradition nicht ausstirbt, schlagen w ir vor:
Geht dieses Jahr aus und singt den
Nachbarn Lieder am 6. J anuar vor.
Bis zum nä chsten mal! Tschüs s!

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

Quando la nona Teresa la se ga
maridà col nono Angelo – a quel
tempo i zera zovani – i ndea riposar nten leto che gavea el paion
pien de paie de scartòs si. El nono
el ga siè ldo le mè io panòc ie de
mì lio, cavà via le paie e le ga
spacade tute a tirete picoline e
dopo el ga urtà rento ﬁn rivar al
punto che ghe parea esser bon.
La nona ghe ga tocà f ar el piumin
par meter tra el paion e el ninsol.
Lera f at de piume e sempre che
i copea galine, òc he, marè chi e
à nere la cavea via le piùm e de
ánere ncora sute e la urtea nte na
borsa par dopo quando bisognea,
meterle ntel piumin. Sti piumini
no dassea sentir ntea spala le paie
de scartòs si e anca aiutea a scaldar ntele note f rede de inverno.
Ogni tant bisognea cambiar i
scartòs si e questo laoro el nono lo

f ea. Na olta, come par desgrà ssia, ze vegnesta na inf estassion
de puldi e rento ntel paion, in
meso le paie i ga trovà el giusto
posto par sconderse. Co i puldi
i bechea, altro che ciuciar el
sangue, i f ea vegner na spissa
e anca qualche malatia. Co el
nono ga visto sti puldi lè ndà
ntea venda de so compare Gomercindo e el ga comprà el “pó
de gaf anhoto” e el ga urtà rento
el paion. Con quel el ga copà
tuti i puldi, ma ghe ga tocà
dormer arquante note col brut
udor del velè n. La nona ghe ga
dit chel udor dele scorese de sì gole lera mè io de snasar do che
quel del velè n. Ncora ben che
i dassea la ﬁnestra verta e la
arieta f rescolina aiutea a portar
via el brut udor, sia del velè n o
dele scorese.

ANÚNCIOS FÚNEBRES

Ivo Lottermann, de
Nova Santa
Cruz,Santa
Clara do Sul,
f aleceu no dia
03 de agosto
de 2021, aos
84 anos.

Celeste Helf enstein, do
Bairro Centro
Administrativo, Teutônia,
f aleceu no dia
14 de setembro de 2021,
aos 64 a nos.

Atalibio
Stein, de Lª
W ilmsen, Barão, f aleceu
no dia 23 de
setembro de
2021, aos 82
anos.

Ferminio Martini, de Felipe
Essig, Travesseiro, f aleceu
no dia 24 de
setembro de
2021, aos 7 6
anos.

Seno Gehm,
de Lª Harmonia Baixa, Teutônia, f aleceu
no dia 19 de
setembro de
2021, aos 82
anos.

Eri Schuler,
do Bairro Canabarro, Teutônia, f aleceu
no dia 02 de
julho de 2021,
aos 7 2 anos.

Ena K remer,
de Lª Perau,
Marques de
Souza, f aleceu no dia 01
de outubro de
2021, aos 89
anos.

Roque Inacio
Assmann, de
Lª Francesa
Alta, Barão,
f aleceu no dia
27 de setembro de 2021,
aos 6 2 anos.

Ivoni W ietholther Mark us, de
Lª Geraldo, Estrela, f aleceu no
dia 19 de março
de 2021, aos 7 3
anos.

Alcido Lindemann, de
W estf ália, f aleceu no dia 16
de outubro de
2021, aos 7 7
anos.

I v o S a u e ressig, de Lª
Frank , W estf ália, f aleceu no
dia 14 de outubro de 2021,
aos 83 anos.

Theobaldo
Biergay er, de
Marques de
Souza, f aleceu
no dia 1º de
abril de 2021,
aos 93 anos.

Luisa Iara
te er, de
Cairu, Travesseiro, f aleceu no dia
27 de outubro
de 2021, aos
52 anos.

Inácio Silf redi Follmann,
de Boa V ista,
Poço das Antas,
f aleceu no dia
05 de janeiro de
de 2021, aos 88
anos.

Leocádia Anschau, de Poço
das Antas, f aleceu no dia 1º
de novembro
de 2021, aos
82 anos.

Edgar Brack mann, de Lª
Frank , W estf ália, f aleceu
no dia 13 de
agosto de
2021, aos 82
anos.

Acírio Beck er,
de Campestre
Alto, São Pedro da Serra,
f aleceu no dia
29 de setembro de 2021,
aos 82 anos.

Clineu Lenhardt,
de Lª Comprida, Salvador do
Sul, f aleceu no
dia 21 de outubro, aos 80
anos.

Hilda Herbert,
de Morro Fritzen, Poço das
Antas, f aleceu
no dia 11 de
novembro de
2021, aos 87
anos.

Paulo W almir
Hommerding,
de São Pedro
da Serra, f aleceu no dia 17
de novembro
de 2021, aos
7 a nos.

Energia Seguro de Vida
Morte natural do associado:

R$ 3.500,00

Morte acidental do associado:

R$ 7.000,00

Morte natural ou acidental do cônjuge:

R$ 3.500,00

Documentos necessários:
* Cópia do CPF/RG ou CNH do falecido e do
solicitante;
* Cópia da fatura de energia elétrica referente
ao mês do sinistro com a cobrança do auxílio
pecúlio;
* Cópia da certidão de óbito;
* Cópia da certidão de casamento atualizada
ou comprovante de união estável do falecido;
* Cópia do cartão ou extrato da conta
bancária do solicitante e informado se a
mesma é conjunto, poupança ou corrente;
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* Cópia do comprovante de residência (conta
de energia elétrica, água ou telefone) do
falecido e do solicitante;
* Nome completo, com data de nascimento e
CPF de todos os herdeiros do falecido.
Em caso de morte acidental, também é
necessário:
Acrescentar:
- Cópia do Boletim de Ocorrência Policial;
- Cópia do Laudo do IML;

- Cópia da fatura de energia
elétrica de dois anos anteriores ao
mês do sinistro, contendo a
cobrança do auxílio pecúlio.
Em casos de acidentes
automobilísticos, onde o falecido
era o condutor, adicionar:
- Cópia do laudo de dosagem
alcoólica;
- Cópia da CNH.
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Nossa Terra, Nossa Gente
Tiago A. Grunwald
De Olarias, Lajeado,
f ormou-se em Educação
Física, pela Universidade do
V ale do Taquari - Univates,
no dia 07 de agosto de 2021.
É homenageado com muito
carinho pela ﬁlha ara, esposa Cíntia e seus pais Sueli e
Décio.
Parabéns, Tiago!

Kétlin Natalia
Regner

Diones André
Tietz Spies
O menino sorridente da f oto,
de W estf ália, completou seus
dois aninhos no dia 27 de
dezembro de 2021. É homenageado pelos pais Canísio e
Andréia, e pela avó Loni.
Parabéns, Diones André!

Os casais

De Lajeado, completou
seus sete anos no dia 26
de dezembro de 2021. É
homenageada com muito
carinho pelos pais Jair e
Alice. Parabéns,
Kétlin Natalia!

Oterno e Liria Jungke n e
Sereno e Aneiri W eirich,
de Picada Flor, Marques
de Souza, completaram
seus 50 anos de casados
no dia 31 de julho. São
homenageados com muito
carinho pelos f amiliares.
Parabéns, Oterno, Lira,
Sereno e Aneiri!

Hilário Jé
nhold
De Forquetinha, completou
seus 86 anos no dia 12 de
novembro. É homenageado
pelos seus irmãos, cunhados,
ﬁlhos, ﬁlhas, netos, bisnetos e
tataranetos. Na f oto, está o seu
ilário, ﬁlha alci Berghahn,
neto Fábio Berghahn, bisneta aiara Berghahn e tataraneta uisa B chmeir
Parabéns, Hilário!
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Magia do Natal leva solidariedade
para sete municípios
Ações geraram grandes
emoções e agradecimentos

U

ma época para dedicar e espalhar o amor ao próximo.
Durante o mês de dezembro,
a Certel contribuiu com ações que
proporcionaram a cooperação, sendo
um momento especial para as crianças dos municípios da área de atuação da cooperativa.
Entre os dias 13 a 18 de dezem-

bro, a Certel participou da 4ª edição
do Caminhão Iluminado. A iniciativa foi dos Bombeiros Voluntários
de Teutônia, que arrecadou balas na
sede do Corpo de Bombeiros, sendo
distribuídas em 13 pontos de parada,
em Teutônia.
Neste ano, a ação contou com
muitas novidades para deixar o clima ainda mais natalino: a Mamãe
Noel, música ao vivo nos pontos de
parada, duendes ajudantes do Papai
Noel e o mascote da cooperativa, o
Xoquinho.

Padrinhos do Coração
Certel

Créditos: Júlia Caroline Geib

Caravana Iluminada do
Natal do Coração 2021

No município de Lajeado, a Ca- No total, 15 veículos iluminados, enravana iluminou as principais vias da tregaram doces para as crianças, nos
cidade com muita alegria e diversão. dias 12 e 19 de dezembro.
Créditos: Créditos: Carioca Fotograﬁ
a

Os colaboradores da cooperativa também ﬁzeram a diferença,
com a campanha interna denominada como “Padrinhos do Coração
Certel”. Todo o valor arrecadado na
ação foi revertido em caixas de bombons para mais de 400 crianças nos
municípios de Barão, Salvador do
Sul, Progresso, Boqueirão do Leão,
Marques de Souza e Cazuza Ferreira, em São Franscisco de Paula.
Brilho no olhar e muita felicidade marcaram este evento. Recebendo uma cartinha de Natal, cada
aluno compartilhou com a família

esse momento, que trazia uma mensagem especial da cooperativa.
Segundo o presidente da Certel,
Erineo José Hennemann, tais ações
de Natal foram possíveis devido à
dedicação e apoio de cada associado. “É na escolha de investir no cooperativismo que proporcionamos
esses momentos de alegria. Através
dos resultados gerados pelos nossos
negócios, viabilizamos ações com
retorno para a sociedade. Que possamos, no próximo ano, continuar
realizando inúmeras ações de solidariedade”, ressaltou.

