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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

No mês em que se comemora o Natal, todos 
somos dominados pela magia que envolve 
o nascimento de Jesus Cristo. Um homem 

que nasceu e, aos 33 anos de idade, deu a sua vida por 
nós, pagando por um erro que não cometeu. Quantas 
vezes paramos para refletir sobre o real significado do 
Natal? Qual a reação mais comum das pessoas nesta 
comemoração?

Costumamos realizar a ceia de Natal e trocar pre-
sentes, como forma de alegrar ao próximo e demonstrar 
sentimentos de afeto e amor. Entretanto, além de nos 
apegarmos a esse modo carinhoso de deixar alguém 
feliz, jamais podemos esquecer o verdadeiro motivo do 
Natal: o nascimento de Jesus Cristo.

Com o consumismo cada vez mais acentuado, 
característico do capitalismo e do mundo globalizado 
em que vivemos, muitas vezes, o Natal aparenta ser 
meramente comercial, somente vinculado a essa troca 
de presentes. Mas, jamais podemos nos esquecer dos 
princípios cristãos que nos levam a comemorar a data 
divina. Lembrar que Jesus deu a sua vida por nós, e é a 
ele que devemos todos os bons momentos, assim como 
a força que temos nas situações difíceis.

Natal é uma data do ano em que o potencial de 
solidariedade, compaixão, é despertado nas pessoas. É 
um momento em que estamos profundamente contagia-
dos com a magia do amor. Então, nada melhor do que 
realmente saber viver uma data tão especial.

Seja realmente tomado pelo espírito natalino. Sabe 
aquele amigo ou familiar que você não conversa mais? 
Que tal procurá-lo? Reascender os laços? Muitas pes-
soas vivem como se nunca fossem morrer, dessa forma 
acabam se dando tempo demais para reatar amizades e 
relacionamentos. Elas esquecem apenas que,  num único 
segundo, todos os nossos sonhos, amores, desejos, toda a 
nossa essência humana pode partir para um outro plano 
espiritual. Então, desafie-se a usar essa época do ano em 
que todos estão mais propícios para sentir o amor. Use a 
data, converse com aquela pessoa que já foi tão presente 
em sua vida, pois assim você terá um Natal feliz.

Claramente, o Natal tem um significado de união e 
confraternização. Nelas, somos tomados pelo desejo de 
estar próximo daquelas pessoas que nós mais amamos. 
Logo, nada melhor do que passar essa data em família, 
próximo daqueles que fazem da nossa vida um lugar 
com mais sentido. Muito mais do que ser uma data para 
trocar presentes, é uma época em que trocamos carinhos 
e afetos com familiares e amigos.

Que o espírito e a luz do Natal nos contagiem, e 
que nossas atitudes estejam sempre associadas à mul-
tiplicação do amor. Feliz Natal e que 2018 seja um ano 
de muita luz e de boas energias.

Mais um ano está chegando ao seu final, mo-
mento em que nos unimos com familiares, 
parentes, amigos e colegas de trabalho, 

para confraternizarmos o Natal e o começo de uma 
nova jornada. Nestas horas, costumamos refletir 
sobre nossas atitudes, o que fizemos de bom e o que 
poderíamos ter feito diferente. Acima de tudo, é mo-
mento de agradecermos. Inicialmente, a Deus, nosso 
misericordioso Pai celestial, que nos presenteou com 
a vida. Ela, a vida, é a grande dádiva concedida, e 
precisamos sempre lembrar disso, nos bons e nos 
maus momentos.

Mas, o que enxergaremos se olharmos pelo es-
pelho retrovisor? Que avaliação podemos fazer deste 
ano e das atitudes que tivemos em seu transcorrer? 
Se a resposta for positiva, devemos novamente dizer 
muito obrigado. Caso contrário, é preciso identifi-
carmos as razões das falhas cometidas e delinearmos 
alternativas para melhorar.

Para a Certel, 2017 vem sendo um ano especial, 
no qual conseguimos realizar grandes feitos em 
benefício da cooperativa, através dos seus varia-
dos negócios. Tivemos um ano de muito trabalho, 
de muitos debates internos a fim de melhorarmos 
paulatinamente nosso desempenho. Estamos muito 
engajados a fazer com que a Certel se destaque cada 
vez mais na região, tudo para atender e satisfazer 
você, prezado associado.

No início do ano, adquirimos dois novos 
transformadores, um de 26.600 kVA, instalado na 
Subestação de Teutônia, e outro de 20.000 kVA,  
para a Subestação de São Pedro da Serra. Este in-
vestimento possibilita um fortalecimento da energia 
que é distribuída em todas as regiões. Afinal, as 
demais subestações, de Lajeado e Canudos do Vale, 
também foram beneficiadas com transformadores 
que foram realocados das subestações de Teutônia 
e São Pedro da Serra. Isso aumenta a qualidade e 
a confiabilidade, gerando menos interrupções no 
fornecimento.

Também recebemos a ISO 9001, uma impor-
tante certificação que atesta a qualidade dos nossos 
serviços relacionados à distribuição de energia elé-

trica, e que nos motiva a melhorarmos a cada dia os 
processos de trabalho da cooperativa.

Neste ano, também iniciamos uma nova edi-
ção do Projeto de Eficiência Energética, atendendo 
às prerrogativas da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Muitas entidades, entre escolas, 
hospitais e lares de idosos, estão recebendo lâmpadas 
LED, em substituição às de modelos mais antigos 
que implicam num maior consumo de energia. Além 
de possibilitar uma melhor visibilidade, este projeto 
traz uma importante economia às instituições agra-
ciadas, tendo em vista que as LED são lâmpadas 
muito mais eficientes e duradouras.

No varejo, tivemos o lançamento do Clube 
Certel, um programa de fidelidade que oferece 
grandes vantagens a associados e clientes. A cada 
real investido em compras na rede de Lojas Certel, 
o cliente ganha um ponto e o associado dois que, 
posteriormente, podem gerar descontos na sua pró-
xima compra. Esta é uma bela forma de valorizar os 
associados da cooperativa de desenvolvimento.

No tocante à geração de energia, estamos 
iniciando o projeto Luz da Natureza, embasado no 
aproveitamento dos raios solares. Estamos instalan-
do, junto à sede administrativa, em Teutônia, painéis 
fotovoltaicos que estimularão o uso também pelos 
associados. Estes painéis estarão abertos à visitação 
do quadro social, que poderá verificar e entender 
melhor como é possível instalá-los também junto 
às residências.

E este mês de dezembro será marcado pelo fim 
da integralização da cota capital, que teve um papel 
fundamental para a saúde financeira da cooperativa 
de desenvolvimento.

Enfim, queremos desejar a todos vocês, es-
timados associados, um Natal de muita alegria e 
união familiar, e que a cooperativa possa estar cada 
vez mais integrada a sua vida, levando uma energia 
elétrica de qualidade cada vez mais acentuada, além 
das demais atividades que são disponibilizadas pelos 
outros negócios.

Queremos reconhecer o apoio recebido e colo-
car-nos sempre à disposição do nosso associado.

Um ano de grandes realizaçõesUm Natal de amor a você!
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Projeto de Eficiência Energética 
já substituiu 13,8 mil lâmpadas

Diversas são as instituições contempladas pela 
atual edição do Projeto de Eficiência Energé-
tica da Certel, que propõe substituir lâmpadas 

usadas, normalmente de tipologia incandescente ou 
fluorescente, por novas de tecnologia LED. As lâm-
padas LED (Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor 
de Luz) proporcionam até 80% de economia de ener-
gia em comparação com as soluções de iluminação 
tradicionais e requerem o mínimo de manutenção 
devido à vida útil extremamente longa. Para completar, 
possuem a garantia de um desempenho de iluminação 
excelente e confiável devido a mais moderna tecnolo-
gia empregada. Até o momento, foram beneficiadas 69 
entidades, entre escolas, hospitais e lares de idosos.

Sério
Na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Adélia Corbellini, de Sério, foram instaladas 211 lâm-
padas. A diretora, Denise Hoppen Brandt, destaca que 
a melhoria foi logo percebida por todos os públicos da 
escola, principalmente, alunos. “Notamos que há mais 
iluminação, e entendemos que foi um grande ganho 
para a escola. Os ambientes estão bem mais claros, 
e isso contribui para uma melhor compreensão dos 
jovens, bem como para um melhor trabalho aos educa-
dores. Os alunos até comentam que estão enxergando 
melhor em relação ao quadro”, assinala. “A Certel está 
de parabéns pela iniciativa, pois é algo que gera amplos 
benefícios, alcançando inclusive os lares dos nossos 
estudantes e promovendo uma conscientização sobre 
o uso racional da eletricidade”, completa.

O Hospital de Caridade São José, de Sério, é mais 
um dos beneficiados pelo projeto, tendo recebido 54 
lâmpadas. Conforme a técnica em enfermagem Nelci 
Ariotti Maffi, o projeto foi de grande valia por opor-
tunizar, além de uma melhor iluminação, essencial 
para o atendimento aos pacientes, uma conta de luz 
mais barata. “Ficamos muito contentes, pois somos um 
hospital filantrópico, e tudo que vem em prol da nossa 
manutenção é de bom grado. E o benefício não vem 
somente para o hospital, como também para o meio 
ambiente, já que estamos numa época de economizar 
e ter muito cuidado com tudo”, afirma, lembrando que 
a Certel também é parceira do hospital por oportunizar 
a Campanha Mãos Dadas com a Saúde.

Capitão
Já na Escola Estadual de Ensino Médio de Capi-

tão, foram 241 lâmpadas. Na avaliação do vice-diretor, 
Fabrício Bagatini, a substituição satisfez a todos do 
educandário, especialmente os alunos e professores 
do noturno. “A iluminação é um elemento básico para 
a qualidade do ensino. Agora há uma igualdade em 
termos de distribuição de energia dentro das salas de 
aula, e os alunos elogiam bastante por este avanço”, 
avalia.

A professora de Física já desenvolveu um estudo 
de quanto se gastava antes e o quanto é gasto agora, e 
percebeu-se uma redução significativa. “Querendo ou 
não, a consciência começa no espaço escolar. Então, 
há que se trabalhar desde os pequenos até os maiores. 
Em vários espaços do colégio, temos placas orientando 
para desligar a luz ao sair, por exemplo. E uma vez 
que se aprende, não se esquece”, diz, destacando que 
o dinheiro economizado pode ser útil na compra de 
materiais didáticos. “Estamos criando uma geração 
mais consciente e sustentável em todos os aspectos”, 
acrescenta.

Escola Municipal de Ensino Fundamental Adélia Corbellini, de Sério, recebeu 211 lâmpadas

Na Escola Estadual de Ensino Médio de Capitão, foram instaladas 241 lâmpadas

CORREÇÃO - No jornal do mês passado, publicamos equivocadamente que a empresa Suppry Etiquetas, 
contemplada com o Selo Carbono Neutro do Programa Energia Verde em Harmonia Ambiental, é de Santa 
Cruz do Sul. Na realidade, a empresa é de Estrela.
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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

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

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

das 13h30 às 17h48

Travesseiro
Na Avenida 10 de novembro, 

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

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

Pouso Novo
Na Secretaria da Agricultura, 

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

Canudos do Vale
Ao lado da Rádio Verde Vale, às 

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

Capitão
Na Câmara de Vereadores, 
às 4ª-feiras, das 7h30 ao 

meio-dia e das 13h30 às 17h

Sério
Na Casa Paroquial, às 

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

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

7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Gramado Xavier
Na Câmara de Vereadores, 

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

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

das 13h às 17h

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

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

13h30 às 17h48

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

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

e quintas à tarde

Certel apresenta balanço e anuncia 
investimentos em Lajeado

O presidente da Certel, Erineo José Henne-
mann, participou, no dia 7 de novembro, 
da sessão da Câmara de Vereadores de 

Lajeado. Na ocasião, agradeceu ofício encami-
nhado pelo Legislativo reconhecendo o excelente 
serviço prestado pela cooperativa por ocasião dos 
recentes temporais que atingiram a região, afetando 
o fornecimento de energia elétrica. Hennemann 
salientou que a Certel está comprometida com o 
desenvolvimento regional, e o foco na garantia 
de um fornecimento de energia com qualidade só 
aumenta. Em retribuição, o presidente anunciou 
novos investimentos que devem aperfeiçoar ainda 
mais a energia distribuída aos lajeadenses.

Citou a construção da Subestação Lajeado 3, 
que absorverá a energia vinda de Garibaldi, através 
de uma nova linha de transmissão que ampliará e 
melhorará a rede de abastecimento para o municí-
pio. Orçada em R$ 124 milhões, esta subestação 
deve ser inaugurada até 2021, representando um 
grande avanço na área energética para o Vale do 
Taquari.

Também destacou investimento de R$ 505 mil 
em novos alimentadores de energia a serem insta-
lados na Avenida Benjamin Constant, beneficiando 
bairros adjacentes, e o Projeto de Eficiência Ener-
gética, que contempla 21 escolas lajeadenses.

Elencou ainda investimentos em projetos 
de fontes alternativas de geração de energia em 
Teutônia, como solar, eólica, biomassa e através 
do beneficiamento de resíduos sólidos.

Foto: Luis Fernando Wagner/Rádio Independente

A direção da Certel visitou 
em novembro o prefeito 
de Boa Vista do Sul, 

Aloísio Rissi e o vice-prefeito, 
Irineu Possamai. Na ocasião, 
o presidente da cooperativa, 
Erineo José Hennemann, jun-
tamente com o diretor-superin-
tendente, Ilvo Edgar Poersch, o 
diretor operacional de energia, 
Ernani Aloísio Mallmann e 
o conselheiro de administra-
ção, Claimar Domingos Kohl, 
destacaram as ações da Certel 
em prol do desenvolvimento 
regional, principalmente, no 
que se refere à qualidade do 
fornecimento de energia elétrica 
aos mais de 60 mil associados 
presentes em 48 municípios.

Rissi e Possamai salien-
taram que Boa Vista do Sul 
tem uma economia alicerçada 
na produção primária, e que 
a energia elétrica é um fator 
preponderante para o bom de-
sempenho deste setor.

Direção reuniu-se com prefeito 
e vice-prefeito de Boa Vista do Sul

Presidente anunciou investimentos que devem aperfeiçoar energia em Lajeado

Foto: Divulgação

Aloísio Rissi e Irineu Possamai receberam dirigentes da cooperativa
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Cachaçaria de Poço das Antas 
inaugura com foco na qualidade

Uma agroindústria que valoriza a união familiar e que abre portas 
para a comercialização de um produto diferenciado, derivado da 
cana-de-açúcar. Esta é a Cachaçaria Wille, de Boa Vista, Poço 

das Antas, que inaugurou recentemente, disponibilizando uma ampla 
linha de bebidas. Além de ser mais uma empresa identificada por agregar 
valor à matéria-prima, foi a alternativa encontrada por duas pessoas para 
transformar em realidade o sonho do próprio negócio. De propriedade 
dos primos Tiago Guilherme Flach, 25 anos, e Vilson Luiz Schneider, 48, 
a agroindústria recebe como nome o apelido (Wille) do avô Guilherme, 
que sempre foi conhecido por reunir amigos junto à pipa de cachaça 
existente no porão de casa.

Naturais da localidade, os jovens seguiram destinos que se cruzaram. 
Tiago mudou-se a Caxias do Sul, onde trabalhou no Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e cursou Administração 
de Empresas na UCS. Seu trabalho de conclusão de curso projetou a 
criação de uma agroindústria, o que se consolidou com o retorno a Poço 
das Antas, sendo que Vilson também alimentava este sonho.

Vilson frisa que, com a definição do modelo de negócio a seguir, 
ambos participaram de feiras e visitaram agroindústrias pelo Estado. 
“Também realizei o curso de Mestre Alambiqueiro, em Itaberaba, Minas 
Gerais”, acentua. “A agroindústria é importante por envolver a família e 
por agregar valor à produção primária. Conseguir disponibilizar nosso 
produto ao mercado é uma enorme satisfação.”

Tiago acrescenta que também buscaram conhecimento através de 
bibliografias da área, como livros, revistas e vídeos especializados. “Nos 
tornamos conhecedores do ramo e, consequentemente, alinhamos, desde 
o princípio, esse novo conhecimento com a qualidade, que é o nosso 
principal objetivo”, completa. “Através da agroindústria, é possível uma 
maior participação em todos os processos, desde o plantio da cana-de-
açúcar até a moagem, fermentação e destilação. Acompanhamos todas as 
etapas até a entrega do produto final, oportunizando interação e melhor 
controle de todas as etapas.”

São quatro tipos de cachaça, divididos em nove produtos. A mais 
tradicional é denominada Wille Prata e as demais envelhecidas em barris 
das madeiras de carvalho, cabriúva e umburana. A comercialização já 
está aberta e, muito em breve, deve alcançar as casas especializadas em 
bebidas da Região Sul. Os sócios projetam para um futuro não muito 
distante, que a cachaça Wille também esteja disponível em todo o Brasil 
e em países como Alemanha, Estados Unidos e Portugal. “Agradecemos 
a todos que acreditaram e contribuíram para a realização deste sonho, 
como Emater, Prefeitura, Certel e, de maneira muito carinhosa, aos nossos 
familiares e amigos”, enaltecem.

Defensor da permanência de jovens no meio rural, o pai de Tia-
go, Delfino Amados Flach, 71 anos, que por longa data atuou como 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poço das Antas, 
sente-se orgulhoso pela decisão dos primos empreendedores. “Graças a 
Deus, conseguimos que um filho, depois de formado em Administração, 
voltasse à propriedade para se dedicar à cultura da cana e à produção de 
cachaça. Eles têm tudo para alcançarem o sucesso”, assinala.

De acordo com o responsável pela Emater local, Ricardo Cord, a 
Cachaçaria Wille está inserida no Programa Estadual de Agroindústria 
Familiar, que oferece vantagens como a participação em feiras estaduais. 
“Normalmente, esta participação é gratuita, bancada pelo Estado. Outra 
vantagem é que a agroindústria recebeu o Selo Sabor Gaúcho, o que 
inspira confiança e resulta no aumento da procura, pois o público urbano 
gosta muito do que é produzido pela agricultura familiar”, enfatiza.

“Através da agroindústria, 
é possível uma maior parti-

cipação em todos os pro-
cessos, desde o plantio da 
cana-de-açúcar até a moa-

gem, fermentação e destila-
ção. Acompanhamos todas 

as etapas até a entrega do 
produto final, oportunizando 
interação e melhor controle 

de todas as etapas.”
Tiago Guilherme Flach

Fotos: Jenifer Beckenbach/Jornal Informativo de Teutônia

Na inauguração, um brinde regado com muita emoção

Delfino Amados Flach (c) comemora com o filho Tiago (d) e o sobrinho Vilson
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Energia elétrica alavanca 
avicultura em Boqueirão do Leão

A energia elétrica exerce uma importância cada vez maior para o desenvol-
vimento da sociedade. Nos mais variados setores ela atua como insumo 
fundamental, favorecendo o incremento da produtividade e a alavancagem 

do crescimento socioeconômico. Uma das áreas que necessitam da energia elétrica 
é a produção de alimentos. E isso engloba, direta ou indiretamente, a todos os elos 
da sociedade.

Um exemplo é a Granja Calescura, de Linha Data, em Boqueirão do Leão. A 
propriedade é responsável pela produção de 60 mil frangos por lote, numa média 
de seis lotes por ano, contando inclusive com aviário em sistema Dark House (com 
controle de luz).

Acompanhado pela esposa Ione Maria e pelos filhos Ricardo e André, o asso-
ciado Jaci Calescura, 63, lembra de como tudo começou. No início o trabalho era 
manual e o emprego de tecnologia era desconhecido. Ao contrário de hoje, quando 

há uma presença muito marcante da modernidade no tocante à avicultura. “E um dos 
principais fatores que nos encorajou a ampliar a produção foi o de sermos associados 
à Certel, uma cooperativa reconhecida pela seriedade e qualidade do fornecimento 
de energia elétrica. Também temos a felicidade de contar com o apoio de um filho, 
que inclusive é o responsável pela produção”, assinala seu Jaci.

Por mais que a energia elétrica seja confiável, Calescura sabe que imprevistos, 
principalmente relacionados às intempéries, podem ocorrer, ainda mais em regiões 
interioranas, como é o caso de Linha Data, onde árvores de grande porte podem 
encostar ou cair sobre a rede elétrica. “Com o objetivo de evitar problemas nesse sen-
tido, e até atendendo à orientação da empresa integradora, instalamos um gerador de 
energia que nos proporciona tranquilidade”, afirma, destacando que estão projetados 
dois novos aviários, o que adicionaria mais 70 mil frangos à propriedade. “Energia 
de qualidade nós sabemos que não vai faltar”, comemora o associado.

No dia 12 de dezembro de 2017, às 15h, na 
Câmara de Vereadores de Estrela/RS, ocor-
rerá a Audiência Pública referente ao Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno e das 
Águas do Reservatório Artificial (Pacuera) da CGH 
Boa Vista, hidrelétrica da Certel.

A Audiência Pública está prevista no art. 85 da 
Lei Estadual nº. 11.520, de 03/08/2000, e com base 
nas resoluções do Conama nº. 009, de 03/12/1987, 
e nº. 237, de 19/12/1997, bem como na Portaria da 
Fepam nº. 66, de 12/07/2011. 

As publicações oficiais de divulgação do referido 

Edital de Audiência do Pacuera ocorreram no Diário 
Oficial do Estado, Jornal Correio do Povo e Jornal A 
Hora, no dia 26 de outubro de 2017.

A comunidade estrelense e demais interessados 
estão convidados para participarem deste importante 
evento.

Audiência Pública do Plano Ambiental de Conservação e uso do 
entorno e das águas do reservatório artificial da CGH Boa Vista

Jaci e Ione Calescura com os filhos Ricardo (d) e André: “energia elétrica da Certel é uma grande parceira da nossa propriedade”



A data 17 de novembro é conhecida como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Por isso, o penúltimo mês do ano se tornou o período de campanhas 
de conscientização sobre a doença, intitulado Novembro Azul. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2016, foram estimados mais de 61 mil 
novos casos de câncer de próstata no Brasil, levando a óbito cerca de 25%. É o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no país, atrás apenas do de pele 

não melanoma. “A doença pode demorar a se manifestar e, quando alguns sinais começam a aparecer, aproximadamente 95% dos tumores já estão em fase avançada, em 
que a chance de cura é potencialmente menor. Por isso, os exames preventivos são muito importantes”, comenta o urologista do Hospital e Maternidade São Cristóvão, 
Dr. Cristóvão Machado Barbosa Filho.

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que fica abaixo da bexiga e tem a função principal de produzir esperma (líquido que protege os esper-
matozoides). Os fatores de risco para desenvolvimento do câncer no órgão são histórico familiar, alimentação inadequada à base de gordura animal e deficiente em frutas, 
legumes e grãos, além de sedentarismo e obesidade. Negros também apresentam maior índice de casos da doença.

Normalmente, é após os 50 anos que aumentam os riscos de alguma mutação na próstata, sendo esta a idade mínima recomendada para realizar exames preventivos 
anuais, ou a partir dos 45 anos para aqueles com histórico familiar da doença ou os que são negros. “Os exames que devem ser feitos anualmente são os de toque retal e 
o de PSA no sangue, que mede o Antígeno Prostático Específico. A ausência de sintomas não garante que não haja problemas”, esclarece o médico.

Conforme o urologista, se não houver prevenção, a doença pode ser descoberta apenas em estágios mais avançados, podendo ser fatal, com metástases nos ossos. 
“Os primeiros sinais em fases tardias são dores ósseas, dores ao urinar, vontade de urinar com maior frequência, e presença de sangue na urina ou no sêmen”, detalha. 
Ainda segundo Dr. Cristóvão, se descoberto o câncer de próstata em fase inicial, as chances de cura são entre 80 e 90%. “Se não houver existência de metástase, é uma 
doença curável, principalmente por cirurgia ou, em casos específicos, pela radioterapia”, finaliza.

Novembro azul

Quanto antes detectado o câncer de 
próstata, maior a probabilidade de cura

Colaboradores da matriz da cooperativa, em Teutônia, e da Loja Certel de Marques de Souza (no detalhe) aderiram ao azul da campanha preventiva
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O Centro de Operação da Geração de Energia da 
Certel informa que, em outubro deste ano, as hi-
drelétricas Salto Forqueta, Boa Vista, Rastro de 

Auto e Cazuza Ferreira geraram um total de 9.760,363 
MWh que foram disponibilizados ao mercado. Nossas 
usinas evitaram o lançamento de 2.590 toneladas de 
CO2 na atmosfera. 

A hidrelétrica Salto Forqueta, que registrou em 
outubro um índice de chuvas de 168 mm, abaixo da 
média esperada, de 219 mm, alcançou 83,6% da sua 
capacidade de geração, com 2.438,265  MWh gerados. 
A hidrelétrica Boa Vista, que registrou índice pluvio-
métrico de 217 mm, superior à média esperada, de 197 
mm, gerou 66,75% de sua capacidade, ou seja, 238,390 
MWh. Importante ressaltar que a energia gerada por 
estas duas hidrelétricas, num total de 2.676,655  MWh, 
foi utilizada pelo sistema elétrico da Certel Energia, 
sendo aproveitada pelos mais de 60 mil associados 
consumidores da cooperativa.

A hidrelétrica Rastro de Auto, que em outubro 
apresentou um índice de chuvas de 168 mm, abaixo 
da média esperada, de 219 mm, produziu 88% de sua 
capacidade, com 2.915,035 MWh gerados. Já a hi-
drelétrica Cazuza Ferreira, que apresentou um índice 
pluviométrico de 140 mm em outubro, bem abaixo 
da média esperada, de 236 mm, alcançou 91% de sua 
capacidade, com 4.168,673 MWh gerados. Estas duas 
usinas – Rastro de Auto e Cazuza Ferreira, que somaram 
uma geração de 7.083,708  MWh, tiveram a sua energia 
comercializada no Mercado Livre.

Hidrelétricas geraram mais 
de 9 mil MWh em outubro

Hidrelétrica Salto Forqueta alcançou 83,6% da sua capacidade, com 2.438,265  MWh gerados
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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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Grasiela Michels
*Enfermeira do Capa Santa Cruz do Sul

Plantas Repelentes

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

Evite gorduras como manteiga e queijos amarelos logo no 
início do dia. Apostar em iogurtes, granola, queijo branco e 
frutas que regulam o intestino, como mamão, por exemplo, 
são as melhores saídas.

Pratique uma atividade física pelo menos 30 minutos por 
dia.

Tente um novo treino. Se você costuma ir à academia, tente 
novas aulas ou saia para caminhar ou correr alguns dias da 
semana. Quebre a rotina.

Diminua o consumo de açúcar, a ingestão de muito açúcar 
e comidas gordurosas causa mudanças químicas no cérebro 
antes mesmo da obesidade se instalar.

“Controlando” meus pensamentos! 

Furadinho ao Molho de Ricota com Calabresa
Ingredientes:

1 embalagem de Furadinho (500g)
2 colheres (sopa) de manteiga ou marga-
rina
2 cebolas médias, picadas
2 gomos de linguiça calabresa defumada, 
cortada em cubinhos
1 ½ xícara (chá) de molho de tomate
2 xícaras (chá) de ricota fresca, peneirada
1 xícara (chá) de creme de leite
1 xícara (chá) de leite
Sal
Queijo parmesão ralado para polvilhar

Preparo:
Comece preparando o molho de ricota com calabresa. Numa panela média, 
aqueça a manteiga ou a margarina, refogue a cebola e deixe dourar. Junte a 
linguiça e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o molho de tomate, a ricota 
e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 2 minutos. Junte o creme de leite, 
o leite, acerte o sal, mexa delicadamente e reserve.
Numa panela grande, ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para 
isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. 
Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que 
fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o molho de ricota 
com calabresa e envolva delicadamente com a ajuda de dois garfos grandes. 
Polvilhe queijo parmesão e sirva a seguir.

Nesta época de calor intenso é comum o surgimento de mosquitos, 
por tanto fique atento ao acumulo de água parada, pois essa é a princi-
pal fonte de reprodução de qualquer espécie de mosquito. Na natureza 
existem algumas plantas que têm ação repelente para se defenderem de 
pequenos insetos, mas que por sua vez nós humanos podemos usar para 
repelir insetos em nossas hortas, ambientes domésticos e uso externo na 
pele. As principais plantas repelentes que existem e que você provavel-
mente conhece são: citronela, eucalipto cheiroso, cravo da índia, canela, 
alecrim, losna, arruda, louro, manjerona, manjericão, alfazema, boldo 
miúdo, alho, malva cheirosa, mil em rama, enfim, todas as plantas que 
exalam cheiro forte são consideradas plantas repelentes. 

Falaremos de duas plantas repelentes: a Citronela (Cymbopogon 
winterianus):  usada para repelir formiga, mosca, mosquito, lesminhas 
da couve, pulga, carrapato, piolho de humano. Para esses casos deve-se 
fazer um chá de citronela bem forte, deixar esfriar e então diluir 1 pra 
um, ou seja, 1 litro de chá pra um litro de água, e então aplicar. Esse 
preparado pode ser usado no ambiente, nas plantas e banhar os animais 
com exceção de gatos e aves, porque eles se intoxicam. A citronela 
deve ser plantada longe de animais que possam comê-la como porcos, 
coelhos, galinha, vacas, bois entre outros. Esse chá não se bebe, pois é 
toxico para o organismo. 

A outra planta é o Cravo da Índia (Syzygium aromaticum), cujo 
óleo tem a propriedade de repelir mosquitos, borrachudo, moscas, traças, 
formigas e pulgas. A seguir, receita de repelente para pele: Ingredientes: 
1 litro de álcool de cereais; 3 colheres sopa de cravo da índia, 100 ml de 
óleo de bebê (ou substitua por óleo mineral, óleo de amêndoas). Modo 
de preparo: Coloque o álcool em um pote de vidro de 1 litro e adicione 
os cravos. Deixe o cravo curtindo no álcool por 6 a 10 dias, agitando 
1 ou mais vezes. Desta forma, o álcool irá extraindo o óleo essencial 
do cravo.  Após 6 ou 10 dias acrescente o óleo que você escolheu. Coe 
tudo, coloque em frascos bem limpos e de preferência com tampa de 
borrifar, para facilitar a aplicação. Caso não tenha este tipo de tampa, 
coloque uma gota em cada braço e pernas, espalhando como se faz com 
o repelente comercial. Reaplicar a cada 4 horas ou se suar e se molhar. 
Validade 1 ano. Observação: não aplicar sobre a pele se ela tiver feridas, 
arranhões ou qualquer lesão de pele, pois ira arder/queimar.

Uma das coisas mais difíceis e importantes durante uma prova de resistência é o 
controle de nossos pensamentos. Pois bem, no domingo, 19 de novembro, participei da 
Meia Maratona Internacional de Florianópolis, minha segunda prova desta distância. A 
preparação para a prova foi muito ruim por conta das crises de gota e lesões que me obri-
garam a reduzir consideravelmente meus treinamentos. Isso já fez com que me sentisse 
um tanto quanto inseguro. Mesmo assim, vamos lá. A prova indicava um percurso prati-
camente plano e as condições meteorológicas para a prova me animaram para realizá-la, 
ou seja, estava no zero a zero até aí. Mas claro que por mais que você imagine o que pode 
acontecer, e principalmente como pode acontecer, somente após dar a largada é que você 
percebe o seu destino. 

Comecei. Sete horas da manhã e um pelotão de 5 mil participantes (mais eu) cor-
ríamos a beira mar da ilha maravilhosa. Logo nos primeiros quilômetros percebi que 
minhas lesões não estavam incomodando, que a temperatura estava amena (20ºC) e o 
vento estava controlado. Os primeiros 3 km foram para descobrir o melhor ritmo e entrar 
em um estado de equilíbrio (steady state). Na sequência um trecho de ventos mais fortes 
contra atrapalharam um pouco, mas nada que não pudesse garantir a manutenção do ritmo. 
Logo nos primeiros kms os pensamentos indicavam a importância de uma boa hidratação 
e alimentação, aspecto este que faltou na prova anterior em Porto Alegre e que serviu de 
grande aprendizado. Com postos de água a cada 3 km, foi tranquilo se organizar neste 
sentido. Junto a mim, levei uma boa dose de saches de carboidratos, sendo os mesmos 
consumidos regularmente a cada 4 kms, causando um efeito energético muito importante. 
Completado os 11 kms, a sensação de metade da prova percorrida ajudou a conseguir uma 
motivação extra – “estou voltando”. Passando o km 15, fizemos a última volta e começamos 
o retorno ao ponto de partida. Nesta altura da prova uma preocupação me veio à cabeça: 
na meia de Porto Alegre, os últimos km foram muito sofridos, inclusive achei que não 
completaria – fiquei aflito. Passado a sensação de insegurança e percebendo que estava 
bem para prosseguir, consultei meu tempo e verifique que estava com 1 h e 28 min rodados. 
Difícil decisão: apertar o passo e chegar com um tempo menor que a “meia” anterior (2h 
e 2 min) ou segurar o ritmo e garantir a conclusão da prova com uma maior margem de 
segurança? Correndo e pensando... pensando e correndo! Vamos garantir. Levei de boa e 
a cada km mais próximo da chegada, maior a alegria. 

Enfim estou chegando... poucos metros... cronômetro e linha de chegada logo a 
frente... EU CHEGUEI... é indescritível este momento. Mais uma vez cruzo aos prantos. 
Choro de alegria, de quem lutou para chegar, de quem teve que superar lesões, muita dor 
e insegurança. Eu venci. Minha certeza é que estes poucos minutos valeram por tudo. Que 
venha a próxima meia maratona, quem sabe Curitiba. 
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 R G A C R O P O L E E I O Ã Ç E L O C R D S
 T T O O S A N E C F A H R D H R L Y F A H O
 E G K M E R R D N R H A A R E X P O S T A S
 S R O L P M E T A S A U T A T S E R I C G E
 O T R I A N M I T R F H E T F S I T I D E C
 U H A M R R V L I R R O N S R A O M U S E U
 R A I T T R I E H T O F A G A T Y G I H M L
 O R D A E O R D S L N I Y S G L T S A R B O
 S M N G N H G O O O T D N F M A O C O N R T
 M E F O O T E E T E Õ R A C E R V O M O M F
 L T I E N D N E E F E E A L N S M R E S R O
 N N L E B L S O J S S T N M T T A D M I A G
 E O T O O I A L B O R T H G O T A A S F A E
 E C S N M E D R O N S A L A S O I O E Y R E

Museu da Acrópole 
Inaugurado em 1878, o MUSEU abriga um ACERVO dedicado apenas a 
OBJETOS achados na ACRÓPOLE. Entre seus principais TESOUROS, estão 
algumas ESTÁTUAS datadas do SÉCULO V 
a.C. e fragmentos do FRISO do Pártenon. A 
COLEÇÃO, que está disposta em ORDEM 
cronológica, reúne OBRAS do século VI 
a.C., que estão EXPOSTAS em três 
SALAS (I, II e III). Nesta área, há 
também FRAGMENTOS de estátuas 
de FRONTÕES  que representam 
CENAS  mitológicas. Nas outras 
salas, é possível ver um frontão trian-
gular trazido do antigo TEMPLO de 
Atena, bem como uma coleção de 
KÓRAI (550-500 a.C.) – estátuas de 
VIRGENS oferecidas a ATENA. Além 
disso, as outras exposições CONTÊM 
fragmentos do friso de Erecteion e de 
uma escultura arquitetônica original do 
PÁRTENON, entre outros objetos encontrados.
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DIA Emater/RS-Ascar realizou, no dia 4 de novembro, no 

auditório do parque de exposições Christoph Bauer, em 
Forquetinha, durante a Forquetinha Expofest, um evento 

com o objetivo de apresentar os resultados até então alcançados 
pelo programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo 
(SDR) do Governo do Estado.

Na ocasião, o supervisor da Emater/RS-Ascar, Cezar Burille, 
ministrou palestra sobre o tema, ressaltando a importância de fazer 
gestão com base em informações concretas e de acordo com cada 
realidade. “Condição que certamente servirá para uma adequada 
tomada de decisão a respeito do futuro da propriedade rural”, res-
saltou, reforçando a importância de pensar no gerenciamento das 
atividades de forma profissional.

Burille também lembrou o fato de que a gestão prescinde um 
conjunto de anotações, de cálculos, de informações e de análises 
que trarão respostas para um melhor resultado econômico e mais 
viável para os agricultores. “Conceitos como os de renda bruta, de 
receita, de despesa, de custos, que podem ser variáveis ou fixos, de 
margem bruta e de lucro, devem estar sempre presentes por meio 
de planilhas e anotações”, enfatizou.

Após a palestra, o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar 
de Dois Lajeados, Fábio Balerini, apresentou experiência sobre 
a família Faciochi, da localidade de Fernando Abott, que, em 
apenas três anos, viu a produção de seu rebanho dobrar, saltando 
dos 150 litros de leite diários, com 10 vacas em lactação, para os 
330 litros ao dia, com 15 animais em lactação. “Isto foi resultado 
de um diagnóstico e de um planejamento bem realizados com a 
família e que tinham o objetivo de profissionalizar as atividades”, 
comentou Balerini.

Para o agricultor Daniel Faciochi, a gestão da propriedade 
permitiu olhá-la de forma mais ampla com a atenção para ações 
diversas que envolveram o aumento da oferta de pastagem, da 
qualidade da silagem, da adequação das instalações e do controle 
dos parâmetros de qualidade do leite. “Foi um processo construído 
com o apoio da assistência técnica, a partir da execução de uma 
série de atividades planejadas”, enfatizou Faciochi.

Para o gerente regional da Emater/RS-Ascar, Marcelo Bran-
doli, trabalhar a gestão em uma propriedade não envolve pensar 
apenas em aumento de renda e sim a forma como olhamos para cada 
realidade, levando-se em conta também os pontos de vista social 
e ambiental. “No Estado, 40 mil famílias estão participando desta 
política pública que promoverá racionalização da mão de obra, 
incorporação de mudanças tecnológicas, acesso a bens e serviços 
e aumento da qualidade de vida”, ponderou Brandoli.

Entre os presentes, também estiveram autoridades como o 
prefeito de Forquetinha, Paulo Grunewald, o supervisor da Emater/
RS-Ascar, João Caíno e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (STR), Lauro Baum.

Emater apresentou 
resultados da gestão 

em propriedades rurais

Evento integrou programação da Forquetinha Expofest

Passatempo
Divulgação/Emater
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Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Seguro 
Residencial de outubro, 

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

Outubro
78.811
36.412
56.948
15.230
51.588
12.808

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Campanha premia 
contribuinte de Teutônia

Foto: Leandro Augusto Hamester/Divulgação

Roseclese Habel recebeu o vale-presente das mãos 
do diretor-executivo do HOB, André Lagemann

No sorteio da Campanha Mãos Da-
das com a Saúde referente ao mês 
de outubro, moradora do Bairro 

Languiru, em Teutônia, foi a contemplada. 
Roseclese Habel recebeu um vale-presente 
das Lojas Certel.

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

Para saber mais, contate a recepção 
do HOB pelo fone (51) 3762-1222 ou dire-
tamente com a Certel pelo 0800 516300.

Encontro de Multiplicadores das 
Lojas Certel desenvolve habilidades

Ocorreu no dia 16 de novembro, no auditório da Certel, em Teutônia, a 
segunda etapa do Encontro de Multiplicadores. Assim, a cooperativa 
atribui a um profissional de cada uma de suas lojas o papel de Multiplica-

dor. A esse profissional são desenvolvidas habilidades adicionais, como auxiliar 
no processo de desenvolvimento da equipe e integração dos novos colegas, ou 
seja, é um Multiplicador de Conhecimento e de Boas Práticas. “Habitualmente, 
ele é profissional da área de vendas e poderá vir a substituir o gerente da loja 
durante período de férias ou outras situações de ausência do gerente”, assinala 
o gerente de vendas da rede, Samuel Eduardo Maders.

Os encontros contaram com o apoio do Senac Lajeado e tiveram o objetivo 
de formar Multiplicadores de Treinamentos, proporcionando aos participantes 
o conhecimento de uma linguagem didática adequada no processo de ensino-
aprendizagem, bem como o planejamento de treinamentos, métodos e técnicas 
mais apropriados, utilização dos recursos audiovisuais e procedimentos neces-
sários para a construção de conhecimentos maximizando resultados.

Mônica de Lourdes Gottardi (e), do Senac, contribuiu com o treinamento A Certel promoveu entre os dias 21 
e 24 de novembro a 34ª Semana 
Interna de Prevenção a Acidentes 

do Trabalho (Sipat), com palestras e trei-
namentos que estimularam maior segu-
rança no ambiente de trabalho, além de 
orientações para melhoria da qualidade de 
vida. Segundo o diretor-superintendente, 
Ilvo Edgar Poersch, que saudou os es-
pectadores na abertura do evento, a Sipat 
demonstra a tradição da cooperativa no 
aspecto preventivo, sendo essencial para 
que o índice de acidentes de trabalho seja 
bastante reduzido. “E as palestras sempre 
trazem dicas importantes para melhorar-
mos nossa saúde e felicidade, o que pode 
ser compartilhado também com os nossos 
familiares e amigos”, salientou.

Entre os temas abordados, estiveram 
Qualidade de Vida, com a nutricionista 

da Unimed VTRP, Patrícia Bergjohann; 
Segurança Pública, com o tenente co-
ronel do Comando Regional de Polícia 
Ostensiva do Vale do Taquari e bacharel 
em Direito, Paulo Rogério Farias Me-
deiros; Roda da Vida, como Buscar seu 
Desenvolvimento de Forma Eficaz, com 
a administradora e especialista em Gestão 
Empresarial, Elaine Nagel; Direito Previ-
denciário, com o advogado José Gabriel 
Schneider Fernandes; e Atualização 
sobre Capacitação de Podas e Supressão 
Vegetal, com o engenheiro agrônomo 
Ricardo Jasper.

Entre os dias 27 de novembro e 1º 
de dezembro, profissionais da área de 
energia tiveram a Reciclagem do Curso 
de Linha Viva, com o instrutor Osmar 
José Ribeiro, no Centro de Treinamento 
em Eletricidade do Colégio Teutônia.

Cooperativa promoveu semana interna 
de prevenção de acidentes do trabalho

Primeira palestra foi proferida pela nutricionista da Unimed, Patrícia Bergjohann
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Cooperativas e federações 
debateram temas da regulação

No dia 16 de novembro, em Porto Alegre, a Con-
federação Nacional das Cooperativas de Infra-
estrutura (Infracoop), junto com a Organização 

das Cooperativas Brasileiras (OCB), as cooperativas e 
as federações estaduais do RS, SC, PR e SP, analisa-
ram e debateram, durante mais um Encontro Nacional 
do Sistema Infracoop, as novas regras aprovadas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que 
tratam da destinação da subvenção da Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE) para as cooperativas com 
baixa densidade de carga. Estiveram presentes mais de 
60 representantes de 28 cooperativas, dentre presiden-
tes, assessores, técnicos, engenheiros e contadores.

Na solenidade de abertura, o presidente da Infra-
coop, Jânio Vital Stefanello, destacou que “o processo 
de regulação da Aneel é dinâmico, ou seja, devemos 
estar sempre atentos às propostas de normas que po-
dem, de forma direta ou indireta, afetar o trabalho das 
cooperativas”, salientou. 

Com a presença de consultoria especializada, foi 
debatida e apresentada a formatação da nova metodo-
logia para liberação de recursos da CDE, especialmente 
para atender a baixa densidade de carga das coope-
rativas com características rurais. “As cooperativas 
foram muito beneficiadas pelo atendimento de suas 
propostas pela Agência”, disse Iara Sobrosa, consultora 
da Infracoop.

Durante os debates, foram levantados, também, 
vários temas que deverão ser levados à Aneel, a fim de 
solicitar adequações e soluções, para não prejudicarem 
as cooperativas. Um destes é a vigência de uma norma 
de 1999, quando a realidade e a tecnologia mundial era 
outra, e que diz respeito à disponibilidade das redes para 
outros serviços, dentre eles, levar Internet ao meio rural, 
o que na norma precisa ser adequado.

O presidente Stefanello destacou e valorizou, 
também, a intercooperação que foi fundamental na 
recuperação de redes, nas recentes intempéries que 
atingiram as cooperativas. 

Durante o evento foi enfatizado, ratificado e aler-
tado às cooperativas sobre a qualidade das informações 
que subsidiam as ações administrativas, jurídicas e 
políticas dos órgãos de representação. “Sugerimos que 
as cooperativas que ainda não estão regulamentadas 
pela agência nacional de energia visitem as coirmãs e 
comparem, principalmente, os processos contábeis e 
comercias de prestação dos serviços de distribuição de 

energia elétrica”, disse José Zordan, superintendente 
da confederação.

Atualmente, são três tipos de enquadramento das 
66 cooperativas, na agência nacional: 38 enquadradas 
como permissionárias, como a Certel, 14 ainda não 
enquadradas permissionárias e 14 autorizadas enqua-
dradas.

Stefanello frisou que, no final de 2016, as 64 co-
operativas de infraestrutura beneficiavam com energia 
elétrica 652 mil associados, através de 110 mil quilô-
metros de redes, na área de mais de 600 municípios 
brasileiros.

Encontro Nacional do Sistema Infracoop

Alunos da disciplina de Análise e Projeto 
de Subestações do curso de Engenharia 
Elétrica da Univates visitaram, no dia 

18 de novembro, a Subestação Rebaixadora da 
Certel de Teutônia. A visita teve como objetivo 
principal mostrar uma subestação operando, 
onde os estudantes puderam associar os equi-
pamentos e configurações estudados com uma 
implementação real. Conforme o professor, 
Ederson Madruga, os equipamentos utilizados 
e a automação envolvida na subestação foram 
explorados pelos alunos, contribuindo para 
uma melhor compreensão dos acadêmicos. O 
grupo foi monitorado pelo coordenador de ma-
nutenção do sistema elétrico da Certel, enge-
nheiro eletricista Samuel Vanderlei Deifelt.

Acadêmicos 
da Univates 
visitaram 
subestação

Presidentes, como o da Certel, Erineo José Hennemann, participaram do evento

Segundo Madruga, estudantes puderam puderam relacionar conteúdos estudados com uma implementação real

Divulgação
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

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

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

Morte Natural: R$ 3.000,00

Morte Acidental do associado: R$ 6.000,00

Morte Acidental do cônjuge: R$ 3.000,00

Auxílio
   Pecúlio

Energia

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

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

- Cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

EM CASO DE MORTE NATURAL:
 

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

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

EM CASO DE MORTE 
ACIDENTAL VÍTIMA DE 
CRIME, ACRESCENTAR: 
 

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

Morte Natural

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

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

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

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENERGIA 
SEGURO 
DE VIDA

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

* Angelita Lohmann
DEUTSCH Luiz A. Radaelli - Lajeado

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

ITALIANO

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

Arquanti consigli

Arnildo Ar-
mindo Klein, 
de Rui Bar-
bosa, Canu-
dos do Vale, 
faleceu no dia 
11 de outubro, 
aos 82 anos.

Irena Sche-
rer, do Bairro 
Cent ro  Ad-
ministrativo, 
Teutônia, fa-
leceu no dia 
23 de outubro, 
aos 85 anos.

Leonilda De-
conte Carniel, 
de Linha Fáti-
ma, Poço das 
Antas, faleceu 
no dia 18 de 
outubro, aos 
82 anos.

Lauro Wahl-
brink, de Li-
nha Berlim, 
Westfália, fa-
leceu no dia 
19 de julho, 
aos 79 anos.

Isolde Heine-
mann Plets-
ch, do Bairro 
Centro Ad-
ministrativo, 
Teutônia, fa-
leceu no dia 
08 de maio, 
aos 68 anos.

Delci Muhl 
Bald, do Bair-
ro Bom Pas-
tor, Lajeado, 
faleceu no dia 
19 de junho, 
aos 54 anos.

Maria Anto-
nina Mattei 
Ferla, de Li-
nha Noveta, 
Coronel Pilar, 
faleceu no dia 
09 de outubro, 
aos 81 anos.

I lka Steyer 
Dreye r,  de 
L a n g u i r u , 
Teutônia, fa-
leceu no dia 
18 de outubro, 
aos 77 anos.

Erika Gauss-
mann Linde-
mann, de Ca-
nabarro, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 23 de 
junho, aos 86 
anos.

Bruno Brandt, 
de Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 24 de 
julho, aos 73 
anos.

Aldair Wasem, 
de Tamanduá, 
Marques  de 
Souza, faleceu 
no dia 27 de 
agosto, aos 81 
anos.

Delvirio Bor-
satto, de Picada 
Serra, Marques 
de Souza, fale-
ce no dia 16 de 
setembro, aos 
75 anos.

Cleci Pilger 
Becker,  de 
Canabarro , 
Teutônia, fa-
leceu no dia 
07 de junho, 
aos 67 anos.

B e r t o l d o 
Schaeffer, de 
Linha Game-
la, Teutônia, 
faleceu no dia 
22 de julho, 
aos 73 anos.

Silda Marin, 
de Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 09 de 
setembro, aos 
66 anos.

Anitta Jung 
Meyring, do 
Bairro Teutô-
nia, Teutônia, 
faleceu no dia 
08 de setem-
bro, aos 82 
anos.

Elmo Jungkem, 
de Linha Cai-
rú, Travessei-
ro, faleceu no 
dia 07 de julho, 
aos 84 anos.

Wendelino Ro-
ckenbach, de 
Travesseiro, 
faleceu no dia 
22 de agosto, 
aos 98 anos.

Arnildo Pedro 
D e s s o y,  d e 
Picada Santa 
Clara, Santa 
Clara do Sul, 
faleceu no dia 
29 de julho, 
aos 82 anos.

Erno Inacio 
Kirch, de Sal-
vador do sul, 
faleceu no dia 
18 de setem-
bro ,  aos  68 
anos.

Wohl nicht anerkannt wie Colinas, die 
Gartenstadt, aber Blumen und bunte Gärten sind 
auch für Teutônia und andere Städte der Region 
typisch. Jeder Mensch der einen Garten pflegt ist 
bestimmt auch sehr stolz darauf. Geht jemand 
vorbei, merkt er sofort die schöne Blumen, wun-
dert sich und lobt die schöne Arbeit. 

Es gab auch noch eine andere Tradition. 
Wenn jemand zu Besuch kam, zeigte man ihm 
die Blumen die gerade blühten oder vielleicht 
eine neue Sorte Orchidee. Von meiner Kindheit 
erinnere ich mich, dass die Mama oder die Oma am Ende, bevor der Besuch wieder 
heimging, noch schnell ein Pflänzchen mitgegeben hat.

Zum Geburtstag oder zum Muttertag ist man schnell in den Garten gelaufen, hat 
ein paar Blumen gepflückt und ein kleines Sträuβchen zusammen gebunden.

Neulich war ich auf einer Beerdigung und habe dann auch ein kleines Sträuβchen 
mitgenommen, so wie es mir meine Oma beigebracht hat. Ein kleines einfaches 
Sträuβchen in der Hand, aber mit einer so groβen Bedeutung. Einfach Blumen: einmal 
für frohe Stunden, andersmal für traurige Stunden. Die Absicht mit dieser Geste und 
die Freude die damit ausbricht verstärken die Freundschaft und die Liebe. Versuchen 
Sie es auch mal, nur mit einem kleinen Sträuβchen...

Das Blumensträuβchen
Nte sto grando mondo da Dio se ghen trova 

de tut, tuto gira e regira, gnente resta fermo, sem-
pre ghené qualcossa drio cambiar, a ogni dí, a ogni 
momento tuto se rinova come par rinovare la vita de 
tuto quanto ghé soto el cielo de color anil. Me póro 
nono materno, el nono Gigio el ne racontea sempre 
stórie, arquante bele, arquante anca brute, de fadiga 
e de laoro, ma sora tuto par noantri putelóti imparar 
che in tea vita bisogna laorar e far polito, par quando 
ndessen riposar la testa fussa tranquila.

El ne disea che par gaver na vita bona, sana 
e meritarse el paradiso bisogna rispetar arquante 
règole. No le fa male a nissun, però le giuta a vìvere 
meio e v ele raconto adesso: 

1ª règola - Mai far la ciùca, perche un ciuco el 
fa cose strambe. El se pentisse doman de quel che’l 
fa ncoi. El rovina so vita e anca quela de so fameia, 
portando disgrássia e desilusion; 

2ª- mai far na barufa. Quel che barufa el cre-
de far mal ai altri, ma el se fa mal a lu stesso. Col 
tempo nissun vol la so amissíssia, per tuti cantoni 
no i lo rispeta pi; 

3ª – mai magnar depi de quel che ocorre. Chi 
magna depi el resta moco e pelandron. No magnar 
mia spotàci, magnar poche robe e sempre quele, 
che lora el corpo se costuma, el mantegne la salute 
e no ocorre mia ndar spender i sóldi coi dotori, 

ospedai e medicine, peró se ocorre de lori, méio lé 
ndar in serca; 

4ª – mai ciapar piova perche el corpo l’è 
caldo e se pol ciapar polmonia e altre magagne. 
Fa fadiga rincurarse. Ne sempre le medissine le ze 
bone de far ritornar la salute del corpo e te guasterè 
na sbrancada de soldi, o anca podaré ndar trovar l 
abusa ntel simitéro; 

5ª – pregar sempre e ringrassiar el Signor Dio 
per la vita, per la salute, la fameia, per i racolti, per 
tuto. Quel che no prega l’è come le bèstie: sensa 
ànima, el resta vodo come na suca; 

6ª – mai dassar de laorar. Laorar fa bene al 
corpo e l’ànima. Chi no laora resta in afano. Ghe 
vien sol che bruti pensieri in testa. Col passar del 
tempo el diventa brontolon, resta strambo o anca el 
ciapa na sbrancada de malegrássie; 

7ª – se te poi giutar i fioi, giuteli. I ze la conti-
nuassion dela to fameia, ma insegneghe laorar e no 
dassarli massa liberi. Tanta libertà pol farli ciapar la 
strada sbagliada. Qualche tiron de recia fa bene, tea 
ora e giusta mesura par farli veder la mèio strada. Se 
qualche olta ghe vol passarghe la bacheta de stropa 
ntee gambe, passeghe. Se no te fé cosí fursi te tocará 
ndar trovarli in prision.

E ti che te sei drio scoltar, cosè che te par? Le 
ze verità o te par che sia busie?
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Nossa Terra, Nossa Gente
Na foto, o registro de 
cinco gerações: Alma 

Dapper, Maria Judith 
Poersch, Elaine Pacheco 
dos Reis, Márcia Pache-
co dos Reis e João Paulo 

dos Reis Rodrigues. A 
família reside no Centro 

de Barão.

Erma Rucks, de Li-
nha Galzemberg, Poço 
das Antas, completou 
90 anos no dia 03 de 
outubro, e no dia 12 

de outubro comemo-
rou junto com seus 

familiares. Parabéns, 
Erma!

Essa princesa da foto chama-
se Camila da Rosa Baza-

nella, do Bairro Canabarro, 
Teutônia, que completará 14 
anos no dia 19 de dezembro. 

É homenageada pelo pai 
Uriel. Parabéns, Camila!

Esta gatinha na foto é a 
Isabeli Luiza Birkheuer,  
que completou seu primeiro 
aninho no dia 31 de outu-
bro. Recebe os parabéns 
dos pais Ricardo Elias e 
Leonice Birkheuer e demais 
familiares. Parabéns, Isa-
beli!

Bárbara Regina Artus, do 
Bairro Alesgut, Teutônia, 
completou cinco anos no dia 
16 de novembro. É homena-
geada pelos pais Cleiton e 
Raquel, avós, dindos e, em 
especial, pelos primos Bruno, 
Júlia e Théo. Parabéns, Bár-
bara!

Na foto, o registro de 
cinco gerações: Ca-
tarina, de 77 anos; 
Maria, 58 anos; 
Sueli, 43 anos; Sueli, 
de 22 anos e Kauani, 
de dois anos. São 
homenageadas pelos 
familiares.

Edgar e Noelli Patzlaff, de 
Barão, completaram 40 anos 

de casados, no dia 08 de 
outubro. São homenageados 

pelos filhos, netos, genros 
e noras. Que Deus continue 
abençoando esse casal com 
muita alegria, amor e pros-
peridade. Parabéns, Edgar 

e  Noelli!

Arthur Kamphorst 
Silva, do Bairro 
Universitário, Lajea-
do, completará quatro 
anos no dia 09 de de-
zembro. É homenage-
ado pelos pais Éder e 
Elisiane e mano Vitor. 
Parabéns, Arthur!

Alma Dapper, de Barão, 
completou no dia 28 de 
julho seus 98 anos. É 
homenageada pelos filhos 
Judith, Júlio e Jussara, 
netos, bisnetos e tatarane-
tos. Que Deus sempre te 
ilumine com muita saude, 
alegria e felicidades. 
Parabéns, Alma!

Gabriela Eggers Haas, 
do Bairro Canabarro, 

Teutônia, completou sete 
anos no dia 18 de outubro. 

Recebe as felicitações 
dos pais Valmir e Elisiane 

e padrinhos. Parabéns, 
Gabriela!

Mikaela Brackmann, de 
Linha Frank, Westfália, 

completa dois aninhos no 
dia 10 de dezembro. É 

homenageada pelos pais 
Simone e Ilson Brack-

mann, pelo mano Misael e 
demais familiares. Para-

béns, Mikaela!

Rafael Dalmina Ebeling, 
de Barão, completou seis 
anos no dia 5 de novembro 
e no dia 26, a Lara Dal-
mina Ebeling, completou 
dois aninhos. Recebem 
a homenagem dos pais, 
dindos e avós. Parabéns, 
Rafael e Lara!
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Calendário de Eventos – Dezembro 2017:
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus 

eventos podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br
BARÃO
02 - Almoço da Terceira Idade do Grupo 
Navegantes, na Comunidade do Gaú-
cho, em Arroio Canoas;
03 - Festa Tradicional, da Comunidade 
de Linha Camilo;
05,06 e 07 - Caminhada Natalina da 
Emei Arco Íris;
09 - Formatura do Pré;
13 - Festa de Natal, da Emei Arco Íris;
15 - Encontro Natalino com as Famílias, 
realizado pela Apae;
22 - Formatura do IEE Assunta For-
tini.

CANUDOS DO VALE
9 - Baile da 3° Idade do Grupo Estrela 
do Vale, na Gruta, em Rui Barbosa;
9 - The Night of Party do  3º ano; 

10 - Festa Santa Lúcia, da Comunidade 
Santa Gema, em Nova Berlim;
15 - Natal na Praça da Prefeitura Mu-
nicipal, na  Sede;
23 - Natal na Rua, do Grupo de Mora-
dores, na Sede.

FORQUETINHA
09 - Schulfest “Festa da Escola” da 
E.M.E.F. João Batista de Mello e 
E.E.E.M de Forquetinha, no Salão de 
Pedras do Parque Christoph Bauer;
13 - 12ª Caminhada das Lanternas, na 
Sede da Comunidade Evangélica de 
Forqutinha;
13 -Encerramento dos Grupos do DAS  
- Departamento da Assistência Social, 
no Salão de Pedras do Parque Christoph 
Bauer;
16 - Confraternização de final de ano 
da E.M.E.I. Brincar Construindo, “Kin-
dergarten Rotkäppchen”, no Salão de 
Pedras”Steinsaal”, do Parque Christoph 
Bauer;
20 - Formatura do 9º ano da E.M.E.F 
João Batista de Mello, no Salão de Pe-
dras do Parque Christoph Bauer;
22 - Noite de Natal, “Weihnachtsabend”, 
na Comunidade Luterana Concórdia;
23 - Noite de Natal, “Weihnachtsabend”, 
na Ssede da Comunidade Evangélica de 
Forquetinha;
23 - Formatura do 3º ano da E.E.E.M de 
Forquetinha, no Salão da Comunidade 
Evangélica de Forquetinha;
15 a 22-7ª Forquetinha Weihnachtsfest, 
no Parque Christoph Bauer.

MARQUES DE SOUZA 
03 - Café de Advento da Oase de Mar-
ques de Souza;
02 - Lançamento da Programação Na-

talina - Acimas e Prefeitura;
03 - Festa dos Associados da Socieda-
de de Cantores 25 de Julho de Linha 
Atalho;
09 - Festa dos Sócios da Comunidade 
São Paulo, em Picada Serra;
09 - Escolha da Mãe do Ano da União 
Marquesouzense de Clube de Mães;
08 e 09 - Feira de Artesanato de Natal, 
em Marques de Souza;
10 - Festa do Clube de Mães Generosas, 
em Alto Tigrinho;
9 - Natal no Campo;
13 - Formatura dos Alunos da Educação 
Infantil da Emei Pequenos Passos e 
Festa de Natal; 
14 - Formatura dos Alunos da Educação 
Infantil da Emei Brilho de Infância e 
Festa de Natal; 
14 - Celebração Ecumênica de Natal, 
na Sede;
13 - Formatura dos Alunos da Educação 
Infantil da Emei Pequenos Passos e 
Festa de Natal; 
18 - Formatura dos Alunos do 9º ano  da 
Emef Carlos Gomes e encerramento do 
Ano Letivo;
22 - Formatura do Ensino Médio da 
EEEM Ana Néri;
24 - Festa de Natal com chegada do 
Papai Noel no Juventus de Linha Ti-
grinho;
28 - Festividades de Aniversário do 
Município; 
31 - Jantar-Baile de Reveillon com 
Lentilhas na Sociedade Esportiva Nova 
Aliança, em Linha Atalho;
31 - Jantar-Baile de Reveillon com 
Lentilhas, na Sociedade Esportiva Pi-
cada Flor;
31 - Jantar-Baile de Reveillon no Espor-
te Clube Juventude de Linha Orlando. 

POÇO DAS ANTAS
03 - Missa e Festa da Comunidade 
Nossa Senhora da Conceição, em Morro 
Bilhar;
07 - Chá Advento, da Oase, na Socie-
dade Esperança;
08 - Missa da Ordenação Presbiteral 
do Diácono Leandro Ludwig, na Igreja 
Matriz Poço das Antas;
09 - Baile de Corais, na Sascpa;
10 -  Missa solene do Padre Leandro 
Ludwig, na Igreja Matriz Poço das 
Antas;
24 - Culto de Natal, na Igreja Evangé-
lica Esperança.

PROGRESSO
02 -  Festa de Capitel e Sócios, em 
Laranjeiras;

03 - Festa de Santa Lúcia, em Pouso 
Novo;
09 - Baile da Terceira Idade, em Rui 
Barbosa;
09 - Festa dos Sócios, em Picada Ser-
ra;
10 - Festa Lúcia, em Medorema;
15 - Natal na Praça, em Progresso;
16 - Baile de Final de Ano, em Alta 
Picada Serra;
18 - Festa da Padroeira, em Xaxim;
24 - Baile de Natal, em Santo Antônio 
da Divisa;
25 - Reunião dançante, em Selim.

SALVADOR DO SUL
1º - Abertura do Natal Fé e Luz/2016 
- Natal das Escolas, no Ginásio Polies-
portivo;
09 - Natal Comunitário, no Parque 
Municipal;
10 - Tradicional Festa da Comunidade 
Sagrada Família, na Associação Comu-
nitária Campestre;
24 - Celebração de Natal, na Igreja 
Evangélica de Linha São João;
29 - Formatura do Ensino Médio, da 
Escola São Salvador.
 .
SANTA CLARA DO SUL
02 - Baile do Grupo de CFV para Idosos 
“Frohsinn” de Picada Santa Clara;
02 Baile do Grupo de Jovens “Unidos 
por um Ideal”, na Asercha, de Chapa-
dão;
09 - Show do Centro de Patinação de 
Santa Clara do Sul;
09 e 10 - 27ª Franziskusfest; 
13 - Festa de Encerramento do Grupo 
de CFV de Idosos “Alegria de Viver” 
de Nova Santa Cruz;
14-  Encerramento festivo de todos os 
serviços ofertados pelo CRAS;
15 - Encerramento das atividades nas 
oficinas do Projeto Fique Esperto;
16- Confraternização da Oase de Cha-
padão;
16 - Baile do Grupo de CFV para Idosos 
“Lebenserfarung” de Sampainho;
17  - Natal de Luzes e Cores na Cidade 
das Flores; 
20 - Encerramento do Ano Letivo; 
24 - Missa de Natal na Matriz; 
31- Jantar-Baile de Revellion na ASER 
Sampainho;

SÉRIO
02 - Festa da Terceira Idade do Grupo 
Viver Sorrindo de Arroio Alegre;
02 - Boate do Grupo de Jovens de 
Sampaio;
07 - Encerramento dos Grupos - 

CRAS;
08 - Feriado Municipal - Imaculada 
Conceição;
14 - Formatura da Emei Pintando o 
Sete, no Salão Paroquial;
15 - Natal na Praça;
16 - Formatura dos terceiros anos da 
Escoa Pam;
17 - Festa da Terceira Idade do Grupo  
Alegre Vivemos, no Salão Paroquial;
22 - Festa dos Associados do Sindicato 
dos Servidores Públicos;
25 - Natal;
25 - Boate de Natal, da Rádio Sentinela 
FM.

TEUTÔNIA
02 - Baile da Melhor Idade do Grupo 
Alesgut, no Ginásio Leopoldo Kle-
pker;
09 - Dia do Fonodiólogo;
15 -  Festa de Encerramento, do  Grupo 
da Terceira Idade Bem-Me-Quer;
16 - Jogos Internos Juventus;
25 - Natal.

TRAVESSEIRO
09 - Festa dos Associados do Esporte 
Clube Cairú;
15 - Festa de Natal - SMECDT;
31 - Festa de Final de Ano, em Picada 
Felipe Essig.

WESTFÁLIA
1º - Festa de Advento da Oase de Linha 
Schmidt, às 20h, na Casa da Oase e 
Comunidade;
02 - Café de Advento do Coro de Senho-
ras Rosa Branca, às 14h30min, no Giná-
sio Municipal de Linha Paissandu;
05 - Café de Advento da Oase de Linha 
Frank, às 20h, no Centro Comunitá-
rio;
06 - Café de Advento do Grupo de Ido-
sos “Os Westfalianos”, às 14h30min, no 
Esporte Clube Juventude;
07 - Café de Advento do Grupo de Ido-
sos Vergissmeinnicht, às 14h, na Casa 
da Oase;
09 - Café de Advento do Coro de Se-
nhoras Unidas Venceremos;
13 - Café de Advento da Oase Martha de 
Linha Berlim, às14h, no Esporte Clube 
Juventude;
23 - Espetáculo Natal Iluminado – 7ª 
Edição;
24 - Noite Natalina da Comunidade 
Evangélica Linha Berlim, no Esporte 
Clube Juventude;
31 - Jantar Baile de Reveillon, às 20h, 
no Esporte Clube Juventude.
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