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Direção anunciou mais de R$ 100 milhões em 
investimentos durante assembleias de microrregiões

Associados de diversos municípios acompanharam prestação de contas e também votaram nos delegados que representarão as comunidades. Páginas 2, 4 e 5
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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Mais próximos do quadro social

As seis assembleias microrregionais, assim como a Assembleia Geral Ordinária, realizadas em 
março, foram coroadas de êxito. A proposta de oferecer ao quadro social um novo modelo as-
semblear alcançou seu objetivo, reunindo grande número de associados que puderam conferir 

os resultados de 2018 da cooperativa. Em assembleias sediadas nos municípios de Taquara, Barão, 
Lajeado, Marques de Souza, Boqueirão do Leão e Teutônia, um total de 1.363 pessoas atendeu ao nosso 
convite e veio conferir de perto as evidências de que a Certel trilha realmente o caminho que leva ao 
desenvolvimento.

Muitos desses associados participaram pela primeira vez de uma assembleia da Certel, e isso nos 
causa imensa gratidão e alegria. Oportunizar esta possibilidade a pessoas que nunca haviam presenciado 
a soberania de uma assembleia revela que estamos, de fato, vivenciando um novo modelo de gestão. 
Pois é somente através de uma governança transparente e participativa que se conseguirá subir os de-
graus que levam ao desenvolvimento pleno. É mostrando detalhadamente o resultado de nossas ações, 
e também ouvindo as contribuições dos associados, que alcançaremos a melhor performance.

É um momento especial, pois a cooperativa passa a valorizar ainda mais seus associados. E essa 
nossa abertura deixou um saldo muito positivo. Conversar com os associados e sentir que ficaram 
satisfeitos foi muito gratificante. É uma forma de compartilhar todos os nossos resultados e também 
ouvir os associados para que possamos realizar nossos planejamentos estratégicos. Ficamos felizes, 
porque em todas as assembleias tivemos a aprovação unânime, fato que demonstra que a totalidade de 
associados presentes aprovaram nossas atividades.

Aos delegados e suplentes eleitos, o nosso muito obrigado por dedicarem-se ao fortalecimento da 
sua Certel. A exemplo dos líderes e vice-líderes de núcleo que, desde 1982, auxiliaram a desenvolver 
a Certel, os senhores terão um papel fundamental para que a cooperativa esteja cada vez mais atenta e 
focada aos princípios do cooperativismo, sempre com muito determinação e respeito ao quadro social. 
Trata-se de uma importante renovação, pois o ambiente da Certel será oxigenado com novas ideias 
que, com toda certeza, muito contribuirão com o crescimento da cooperativa e com a qualidade de vida 
dos associados.

A organização destas assembleias exigiu um esforço expressivo de muitos colaboradores da 
Certel, e a força que nos une, mais uma vez, mostrou que é capaz de superar qualquer desafio. Muitos 
profissionais da cooperativa se engajaram para que pudéssemos recepcionar cada um dos associados e 
visitantes da melhor maneira. Então, nada mais justo do que agradecer a essa competente equipe que, 
simplesmente, é especializada em cooperar. Foi graças à abnegação e empenho de vocês, queridos 
colegas, que a primeira série desse novo formato assemblear da Certel  foi um sucesso.

O cooperativismo é o modelo econômi-
co que se diferencia por priorizar um 
atendimento humano e a satisfação dos 

associados. Esta tem sido a linha norteadora da Cer-
tel, que procura aplicar sempre na sua metodologia 
de trabalho e de relacionamento com as pessoas, 
o respeito, a ética, a transparência, a cidadania e, 
acima de tudo, a qualidade em tudo que se faz.

Cooperar para um mundo melhor é a principal 
das nossas metas, e acreditamos estar inseridos 
no enquadramento desse conceito. Muitas vezes, 
transformações são necessárias em nossas vidas. 
Mas, se fizermos tudo sempre com muita atenção, 
foco e seriedade, confiando na presença divina, 
alcançaremos todos os mecanismos que podem 
contribuir para o atingimento de resultados.

Se olharmos para a Certel de hoje, podemos 
perceber uma cooperativa muito centrada em dis-
ponibilizar soluções. Toda nossa equipe de cola-
boradores e diretores atua com muita serenidade, 
imbuída em encontrar as melhores alternativas aos 
desafios que se apresentam. Queremos estar cada 
vez mais do lado do associado, podendo sentir quais 
os principais anseios para que ele se sinta mais feliz 
e realizado.

Nosso associado sabe que pode confiar em 
nossos serviços, pois sempre estaremos próximos 
e ágeis na consecução de bem atendê-lo. Temos o 
compromisso de ofertar ao quadro social um rela-
cionamento exemplar, que considere as melhores 
práticas para que o associado sinta-se prestigiado 
e tranquilo.

Para um 
mundo 
melhor
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A Certel Artefatos de Cimento transportou 
na manhã do dia 20 de março o primeiro 
poste de 20 metros e 15 toneladas a ser 

utilizado na construção da Subestação Lajeado 3, 
em Costão, Estrela, da empresa indiana Sterlite 
Power. Este empreendimento possibilitará ao 
Vale do Taquari uma nova linha de transmissão 
de energia elétrica de 230 kilovolts, advinda da 
Serra Gaúcha, que beneficiará, principalmente, o 
sistema elétrico da Certel.

O gerente da indústria, Airton Roque Kist, 
destaca que todas estruturas de concreto armado 
desta e de outras duas subestações, em Lajeado 
e Garibaldi, serão fornecidas pela Certel Artefa-
tos de Cimento. “É um momento histórico que 
representa o resultado de uma parceria com a 
Sterlite Power e a Tecnova que contribuirá para 
essa obra tão importante ao desenvolvimento da 
nossa região. A Certel Artefatos de Cimento é 
a única fábrica do Estado qualificada hoje para 
esse tipo de fornecimento, o que envolve padrões 
internacionais de qualidade”, enaltece.

Obras de nova subestação recebem primeira estrutura de concreto

Lojas Certel fortalecem 
parceria com a Tramontina

No dia 13 de fevereiro, a equipe de gerentes e trainees das Lojas Certel tiveram 
a oportunidade de conhecer a fabrica e showroom da Tramontina, em Carlos 
Barbosa. Na ocasião, os colaboradores puderam conhecer as novidades e 

lançamentos da Tramontina nas linhas em que a empresa trabalha e aproveitou-se 
o evento para firmar acordo comercial entre as duas empresas. Além da visita, a 
cooperativa utilizou espaço cedido pela Tramontina para compartilhar novidades e 
ações para os próximos meses.

 “A união e a mútua colaboração entre duas empresas reconhecidas por seus 
excelentes desempenhos no mercado gaúcho só reforça e colabora com a missão 
da Certel, que é garantir aos associados e clientes produtos e serviços de excelente 
qualidade”, assinala o gerente de vendas da Certel, Samuel Maders.

Encontro gerencial
No dia 14 de março, as Lojas Certel promoveram mais uma Reunião Gerencial, 

em Teutônia, com a presença dos gerentes das 26 filiais da rede. Foram apresenta-
dos os resultados de fevereiro, tanto financeiros quanto de atendimento, através de 
avaliações feitas por cliente oculto. Além da análise dos resultados, vários setores 
de apoio utilizaram o espaço para compartilhar informações relevantes ao negócio 
(Logística, Contabilidade, Serviços, RH, Crédito e Cobrança e Marketing).

A Loja Certel do Bairro Languiru, em Teutônia, teve uma programação 
especial no dia 8 de março. Na data, aconteceu a Invasão Certel, uma 
ação exclusiva da Certel para comemorar os 35 anos da loja junto com 

a comunidade em geral.
A Invasão percorreu inicialmente algumas ruas do bairro e, após, concen-

trou-se na loja, trazendo muita descontração e ofertas arrasadoras. Ao longo 
do dia, foram diversas ações realizadas, com demonstrações de produtos e 
lançamentos com a parceria de fornecedores da Certel.

Invasão Certel marcou 35º
aniversário da loja de Languiru

Parte dos profissionais da indústria com a primeira estrutura de 20 metros e 15 toneladas destinada à subestação

União entre empresas reconhecidas por excelentes desempenhos

Colaboradores da loja com equipe administrativa da Certel

Equipe ampliou divulgação e convidou comunidade a conferir promoção
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Mais de 1,3 mil pessoas, entre asso-
ciados e visitantes, participaram das 
assembleias microrregionais da Certel, 

realizadas nos dias 7, 8, 11, 12, 14 e 15 de março, 
respectivamente em Taquara, Barão, Lajeado, 
Marques de Souza, Boqueirão do Leão e Teu-
tônia. Na oportunidade, o presidente, Erineo 
José Hennemann, acompanhado por diretores e 
contadores, apresentou o crescimento registrado 
em todos os negócios durante 2018 e destacou 
a valorização a uma maior participação dos 
associados com o novo modelo assemblear que 
predomina a partir deste ano na Certel.

“O consumo de energia elétrica cresceu 
5,17%, ante 1,72% registrado em 2017, e o fa-
turamento da cooperativa superou em 14% o do 
ano anterior. No varejo, o faturamento apresentou 
incremento de 7% e a venda para associados 
cresceu 26%. São sinais de que estamos no rumo 
certo, em direção de benefícios cada vez maiores 
ao nosso quadro social”, acentuou.

O diretor operacional de energia, Ernani 
Aloísio Mallmann, anunciou o investimento 
de R$ 12.000.000,00 para 2019 em melhorias 
da rede de distribuição, subestações e usinas. 
Enalteceu a importância do início das obras da 
Subestação Lajeado 3, em Costão, Estrela, um 
investimento da empresa indiana Sterlite Power 
que beneficiará substancialmente a Certel.

Do resultado positivo de mais de R$ 41 mi-
lhões, R$ 33.150.767,86 ficaram à disposição da 
assembleia. A proposta da Direção foi aprovada, 
destinando R$ 707.767,86 para o Fundo de As-
sistência Técnica, Educacional e Social (Fates); 
R$ 9.000.000,00 para o Fundo de Manutenção 
do Sistema de Distribuição e Geração de Energia; 
R$ 8.450.000,00 para crédito na Conta Capital; 
R$ 5.000.000,00 para o Fundo de Manutenção 
para Investimentos em Projetos de Geração de 
Energia; e R$ 10.000.000,00 para recomposição 
do Fundo de Reserva Legal.

Investimentos
Hennemann anunciou importantes investi-

mentos para 2019. Em outubro, será iniciada a 
construção da quinta hidrelétrica, a Vale do Leite, 
no Rio Forqueta, entre Pouso Novo e Coqueiro 
Baixo, orçada em R$ 40 milhões. “Já compro-
vamos que gerar a própria energia é importante 
para garantir a conta de luz mais barata do Rio 
Grande do Sul. E há um grande potencial hidre-
létrico a ser aproveitado na região, sem contar 
os investimentos nas demais fontes alternativas 
de geração, como solar, eólica e por biomassa”, 
afirmou. Mais de R$ 60 milhões também serão 
destinados a melhorias no sistema elétrico e nas 
demais atividades, como varejo e indústria de ar-
tefatos de cimento, superando R$ 100 milhões.

Delegados
Momento de extrema importância, a eleição 

para delegados e suplentes ocorreu com votação 
secreta e elencou associados das seis microrregi-
ões que representarão os associados nas assem-
bleias. Uma comissão eleitoral, assessorada pela 

Organização das Cooperativas do Estado do Rio 
Grande do Sul (Ocergs), fora criada para auxiliar 
nessa organização. Os eleitos participarão de 
reuniões a fim de levar à direção da cooperativa 
conhecimento sobre necessidades relacionadas 
aos serviços da Certel, bem como servir de canal 
entre a cooperativa e os associados, sempre consi-
derando a descentralização e a maior participação 
dos associados, segundo conceitos da governança 
cooperativa. A relação completa de delegados e 
suplentes está publicada no endereço www.certel.
com.br/publicacoes-legais.

Cota-Capital
Prova incontestável de que a Certel respeita 

seus associados, foi apresentada nas assembleias 
a possibilidade de devolução da recente contri-
buição pela Cota-Capital. Os mais de 40 mil 
associados que colaboraram nesse sentido po-
derão escolher pela integralização do Capital na 
cooperativa ou pela devolução no mesmo prazo 
de captação. Quem desejar receber de volta o 
valor, corrigido pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), poderá fazê-lo de acordo 
com um calendário pré-estabelecido:

- Microrregiões de Salvador do Sul e 
Marques de Souza, com divulgação em abril e 
devolução a partir de maio;

- Microrregiões de Teutônia e Alta do Vale, 
com divulgação em maio e devolução a partir 
de junho;

- Microrregiões de Lajeado e Taquara, 
com divulgação em junho e devolução a partir 
de julho.

Segundo o diretor-superintendente, Ilvo 
Edgar Poersch, a contribuição, que contabilizou 
em torno de R$ 8 milhões, foi muito importante 
para a recuperação econômico-financeira da 
Certel e surtiu os efeitos esperados.

Cada associado que contribuiu receberá um 
comunicado junto com a sua conta de energia 
conforme calendário acima especificado. O prazo 
para manifestação do associado será de até 90 
dias a partir do recebimento do comunicado. Não 
havendo a manifestação do associado, o capital 
será automaticamente integralizado na coopera-
tiva. Haverá correção da Cota-Capital pelo INPC 
até a devolução das últimas parcelas, inclusive 
para quem optar pela integralização.

Conselhos Fiscais
Para o Conselho Fiscal da Certel Energia, 

foram eleitos os titulares Nilo Thies (Teutônia), 
Nelson Lauri Appel (Canudos do Vale) e Antônio 
Jahn (Barão), e os suplentes Arno Luiz Pozzebom 
(Boqueirão do Leão), Geraldo Antônio Steffen 
(Poço das Antas) e Paulo Bernardo Wagner 
(Igrejinha).

Para o Conselho Fiscal da Certel, foram 
eleitos os titulares Carmo Both (Capitão), Ro-
berto Carlos Wegner (Canudos do Vale) e Irani 
Guaragni (Boa Vista do Sul), e os suplentes Lili 
Beckenbach (Carlos Barbosa), Imério Gonzatti 
(Sério) e Legário Alberto Jantsch (Poço das 
Antas).

Novo formato de assembleias amplia 
participação dos associados da Certel

Boqueirão do Leão

Marques de Souza

Lajeado

Barão

Taquara
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Os associados aprovaram 
o novo modelo de as-
sembleias, que permite 

uma maior integração com o 
quadro social da Certel. Confira 
alguns depoimentos:

“Foi muito bom receber uma 
assembleia da Certel no nosso 
município, nos sentimos valo-
rizados por isso. A cooperativa 
conta com uma equipe muito 
competente, não temos do que 
reclamar. Acredito que esta 
regionalização seja um motivo 
para mais associados participa-
rem das assembleias a partir de 
agora.” - Nelmi Jessi Zwetsch, 
de Alto Santa Rosa, Taquara

 “Esta foi a terceira vez que 
participei de assembleia da 
Certel. Agora facilitou para nós, 
pois antes era muita gente num 
mesmo local. Sempre apoio a 
cooperativa pelo bom atendi-
mento que recebemos. A energia 
da cooperativa é fundamental 
para nossa qualidade de vida, 
bem como para a criação das 
33 vacas leiteiras que temos na 
propriedade.” – Airton Cláudio 
Schneider, do Bairro Imigran-
te, Lajeado

“Regionalizar a assembleia é 
bom até para que mais jovens 
participem desse momento tão 
importante. Os resultados de 
2018 foram bastante satisfa-
tórios, e que bom que deram 
a opção de escolha quanto à 
devolução da contribuição pela 
Cota-Capital. É a cooperativa 
comprovando seu compro-
misso com o desenvolvimento 
socioeconômico.” – Cristian 
Comunello Fernandes, de Me-
dorema, Pouso Novo

“Foi minha primeira participa-
ção em assembleia da coope-
rativa, e melhorou bastante a 
acessibilidade à Certel. Agrade-
cemos muito por isso e também 
pela agilidade no atendimento. 
Produzimos hortifrutigranjeiros 
e vacas leiteiras, e o abasteci-
mento de energia com qualidade 
nos auxilia muito. É ótimo ver 
que a Certel está sendo bem 
dirigida.” – Alpídio da Rosa, 
de Passo das Pedras Brancas, 
Boqueirão do Leão

“O que a Certel está fazendo é 
muito importante. Trata-se de 
uma abertura ao associado, uma 
prestação de contas mais trans-
parente, com mais participação. 
Através das microrregiões e da 
eleição de delegados e suplen-
t e s ,  h a -
verá uma 
oxigena-
ç ã o  e m 
benefício 
d a  c o o -
perativa. 
Q u a n t o 
mais as-
sociativis-
mo tiver-
mos, mais 
ampliada 
fica tam-
bém a es-
sência do 
coopera-
tivismo.” 
– Gustavo 
Luiz Sch-
norember-
ger, de Canabarro, Teutônia

“Foi uma honra participar des-
ta assembleia, ainda mais por 
ter sido sediada junto à nossa 
localidade. A Certel é muito 
importante, pois nos garante um 
fornecimento de energia com 

elevada qualidade e segurança. 
A cooperativa é do associado, 
e nada mais justo do que ele 
saber como está o desempenho 
da Certel.” - Mauro Klainkauf, 
de Tucanos, Taquara

“A assembleia microrregional é 
bem melhor do que todo mundo 
se deslocar a um único lugar. 
Ficamos a par de tudo que está 
acontecendo, e o associado 
precisa ver o que está sendo 
feito com o dinheiro em caixa e 
conhecer as ações para melhorar 

o atendimento. Estamos muito 
satisfeitos, porque, ao contrá-
rio de regiões abastecidas por 
outras distribuidoras, contamos 
com uma energia de qualidade.” 
– Cecília Nadir Gonçalves de 
Azevedo Werner, de Linha Ge-

neral Neto, 
Barão

“Com muita 
alegria, par-
ticipo pela 
p r i m e i r a 
vez de uma 
assembleia 
da Certel. 
Gostei mui-
to do que vi 
e  ouvi ,  e 
agora  me 
sinto moti-
vado a par-
ticipar cada 
vez mais. É 
importante 
nos  man-

termos atu-
alizados sobre o desempenho 
da cooperativa, que exerce um 
papel essencial para o cresci-
mento da região.” – Armando 
Darci Gerhadt, de Pinheirinho, 
Canudos do Vale

“A assembleia microrregional 
é muito melhor, porque assim 
não precisamos nos deslocar 
para tão longe. Francamente, 
avalio como ótimo o trabalho da 
cooperativa, pois se falta luz, é 
só ligar que eles logo resolvem. 
A presença do varejo em nosso 
município também nos deixa 
felizes, com um atendimento 
de alto nível.” - Romi Heid, de 
Marques de Souza

“A assembleia na microrregião 
nos auxilia muito a podermos 
participar mais das decisões da 
cooperativa. Beneficia, prin-

cipalmente, quem mora no 
interior. Resido num local li-
mítrofe com outra distribuidora 
de energia, e testemunhamos 
que alguns vizinhos chegam a 
ficar oito dias sem energia. Já 
a Certel é uma grande parceira 
do desenvolvimento por ga-
rantir um fornecimento muito 
bom.” – Ari Ariotti, de Sete de 
Setembro, Sério

“Participei pela primeira vez 
de uma assembleia da Certel 
que, para nós, é tudo. Considero 
muito importante o associado 
participar e opinar. Estou inves-
tindo num aviário climatizado 
e agradecemos por pertencer à 
área da Certel, que tem energia 
de qualidade e agilidade no 
atendimento.” – Claudiomiro 
Radavelli, de Boa Vista do Sul

“É uma ótima iniciativa, faz com 
que o associado sinta-se acolhi-
do pela Certel, uma cooperativa 
com muita credibilidade entre a 
população. Isso até deveria ser 
estudado por muitas outras em-
presas. Quanto à representati-
vidade, os delegados serão uma 
ramificação da cooperativa na 
comunidade.” - Paulo Bernardo 
Wagner, de Morro Fortaleza, 
Igrejinha

“Tenho o hábito de frequentar 
as assembleias da cooperativa, 
e a regionalização foi uma 
ideia excelente. Assim, muitas 
pessoas que antes não podiam 
agora têm a oportunidade de 
participar também. A Certel está 
de parabéns em todos os quesi-
tos, seja na administração, na 
contabilidade ou na prestação de 
serviços. Ver a cooperativa indo 
de encontro aos associados nos 
enche ainda mais de orgulho”, 
Esequiel Reginatto, de Pedras 
Brancas, Boqueirão do Leão

A avaliação do dono da cooperativa

Associados de diversas localidades puderam acompanhar a apresentação dos resultados

Vídeo resumiu as principais atividades desenvolvidas

Com votação secreta, cada associado pôde escolher seus candidatos para a função de delegado
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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

TALIAN

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

El can del zio FrancescoKannst du das lesen?

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

Gledy Nilson 
Bazanella, do 
Bairro Cana-
barro, Teutô-
nia, faleceu 
no dia 26 de 
janeiro, aos 75 
anos.

Edio Scherer, de 
Poço das Antas, 
faleceu no dia 
28 de dezembro 
de 2018, aos 83 
anos.

Celita Beuren, 
do Bairro Con-
ventos, Lajea-
do, faleceu no 
dia 27 de agos-
to de 2018, aos 
83 anos.

Roque Hedio 
Rohr, de Tu-
pandi, faleceu 
no dia 19 de 
o u t u b r o  d e 
2018, aos 72 
anos.

Lothar Geib, de 
Linha Frank, 
Westfália, fa-
leceu no dia 01 
de janeiro, aos 
72 anos.

Rudi Scherer, 
do Bairro Con-
ventos, Lajea-
do, faleceu no 
dia 10 de se-
tembro de 2018, 
aos 82 anos.

Artur Franz-
mann, de For-
quetinha, fale-
ceu no dia 09 
de janeiro, aos 
84 anos.

Nelson Schnei-
der, do Bairro 
C a n a b a r r o , 
Teutônia, fa-
leceu no dia 
30 de outubro 
de 2018, aos 
76 anos.

G e n y  Te l k 
Lucca, de São 
Silvestre, Boa 
Vista do Sul, 
faleceu no dia 
24 de dezem-
bro de 2018, 
aos 61 anos.

Armindo Stie-
g e m e i e r,  d e 
Westfália, fale-
ceu no dia 15 
de janeiro, aos 
88 anos.

Herio Walde-
mar Dietrich, 
de Pontes Fi-
lho, Teutônia, 
faleceu no dia 
10 de setembro 
de 2018, aos 80 
anos.

Selvino Stiege-
meier, de Ano 
Bom Alto, Co-
linas, faleceu no 
dia 17 de janei-
ro, aos 86 anos.

Lyria Messer, 
de Linha Ger-
mano, Teutônia, 
faleceu no dia 
12 de outubro 
de 2018, aos 72 
anos.

Afonso Au-
ler, de Linha 
Ribeiro, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 05 de 
novembro, aos 
84 anos.

N o r b e r t o 
Schroer,  de 
Linha Berlim, 
Westfália, fa-
leceu no dia 
20 de novem-
bro de 2018, 
aos 79 anos.

Werno Spran-
del, do Bair-
ro Languiru, 
Teutônia, fa-
leceu no dia 
19 de janeiro, 
aos 86 anos.

Noemia Iracy 
Meyer, de Três 
Saltos, Traves-
seiro, faleceu 
no dia 25 de 
janeiro, aos 90 
anos.

Clovis Heid, 
de Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 14 de 
dezembro de 
2018, aos 64 
anos.

Rosalina Ros-
seti Ungaratti, 
de Alto Pau 
Q u e i m a d o , 
Progresso, fa-
leceu no dia 
01 de janeiro, 
aos 82 anos.

Wilma Korte, 
do Bairro Lan-
guiru, Teutô-
nia, faleceu no 
dia 31 de julho 
de 2018, aos 90 
anos.

Es war einmal eine alte Frau, die lebte bei den 
Hottentotten.

Sie war ziemlich trottelig und stotterte auch ein 
wenig. Daher wurde sie die 

Hottentottenstottertrottelmutter genannt.
Die Hottentottenstottertrottelmutter hatte auch 

ein Haustier. Das war eine Beutelratte.
Damit die Hottentottenstottertrottelmutterbeutel-

ratte nicht weglief, 
war sie immer in einem Käfig, der mit Latten vergit-

tert war.
Dieses Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrat-

tenlattengitter 
hatte auch ein Dach, das auch Wetterkotter genannt 

wurde.
In diesem Hottentottenstottertrottelmutterbeutel-

rattenlattengitterwetterkotter 
lebte die Beutelratte glücklich und zufrieden.
Aber eines Tages kam ein Attentäter, 
die Beutelratte in einen Sack steckte und mitnahm.
Damit dieser 

Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlat-
tengitterwetterkotterattentäter 

nicht einfach so davonkam, versprach die alte Frau 
demjenigen, 

der die Beutelratte wiederbrächte, eine Fangprämie.
Diese 
Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlat-

tengitterwetterkotterattentäterfangprämie
war so hoch, dass alle sich sofort auf die Suche 

machten. Sie fanden den Attentäter und so kam auch die 
Beutelratte wieder nach Hause.

Darüber freuten sich alle, vor allem aber der  
Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengit-
terwetter

kotterattentäterfangprämienempfänger!

Diese Geschichte widme ich allen, die mutig sind 
und Deutsch lernen. Extra für die Woche der deutschen 
Sprache, die vom 5. bis 14. April in ganz Brasilien gefeiert 
wird. 

El zio Francesco el gavea un cagneto peloso, bianco e nero, ne grando 
ne pìcolo, de nome Baíto, ma par lu, magari, che lera pìcolo, tuto ghe parea 
grando. El gavea i sete o oto ani e ghe piasea bincar con sto can. Sto Baíto 
lera sempre contento e sempre pronto par ndar insième in colònia, taiar mato, 
arar coi boi, spacar mìlio, taiar formento, ciapar tatù, córerghe drio le levre e 
giutar co le vache. Na matina, lu e so fradel i zera drio ndar somenar formento 
con la careta tirada coi boi e drio vegnea el Baíto tuto contento. Quando i ze 
rivai ntea strada granda, el can se ga meso imbambio e el se ga ciapà soto na 
roda den camignon che passea. No fea coraio gnanca vardarlo. Parea che lera 
tuto sbudelà. I va darente par vardarlo méio, e lera ancora vivo e col coro tacà 
ntei sassi dea strada. I lo ga ciapà pimpianeto, i lo ga metesto sora el baranco 
parché el morisse in pace e i ze ndai in colònia laorar.

Darente note, co i ze rivai darente par darghe na ociada i lo trova ancora 
vivo. I lo ga messo sora na borsa de stopa e dopo ntea careta e i lo ga menà 
a  casa. El gavea metá pansa verta. I lo ga giustà con na gùcia de sarar sachi e 
messo soto el forno. Poareto, el ga piandesto tuta la note. El giorno drio i ghe 
ga portà aqua e magnar. Dopo na stimana, el ga scominsià móverse e cami-
nar pimpianeto e credì se volé, de la un mese lera come prima, meso storto 
magari, ma pi contento ancora. Tuti i giorni el ghe dea na lecadina tei pie del 
zio  parché el volea ringrassiar quel aiuto e parché no i lo ga dassà morir ntea 
strada. Robe de cagni.

Colaboratore: Luiz Radaelli – Lajeado.
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Nossa Terra, Nossa Gente

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

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

BATIZADO

CASAMENTO

CONFIRMAÇÃOFORMATURA

BODAS

Isabella Eduarda Neitzke, 
do Bairro Conventos, Laje-
ado, completou oito anos no 
dia 03 de março. É home-
nageada pelos pais Sérgio e 
Meri, avós, dindos, colegas 
e demais familiares, Para-
béns, Isabella!

Jaíne Beckel e Augusto Vettorazzi, de Marques de Souza, casaram-se 
no dia 16 de fevereiro. Recebem a homenagem de todos os familiares 

e amigos. Parabéns e muitas felicidades, Jaíne e Augusto!
A princesinha Ketlin Ema-

nuelle Schneider Nunes, 
de Linha Cuba, Teutônia, 

completa seus sete anos no 
dia 15 de maio. É home-

nageada com muito amor 
e carinho pelos pais Gere-
mias e Cristiane e demais 

familiares. Ketlin, amamos 
muito você!

Inara Dutra, do Bairro 
Canabarro, Teutônia, 
formou-se em Pedagogia 
no dia 25 de fevereiro. É 
homenageada pelo mari-
do Rudinei, filha Laura e 
os pais Reni e Pedrolina. 
Parabéns, Inara!

Queremos homenage-
ar nossa querida Ines 
Marisa Rauschkolb 
pelo seu aniversário 
que será no dia 24 de 
abril. É homenageada 
com muito amor e 
carinho pelo marido 
Irineu, filhos Fabio, 
Luana e Rogério, 
seus queridos netos 
Gabriel e Vitor, genro 
Willian e nora Da-
niela. Que você seja 
muito feliz. Parabéns, 
Ines!

Os gêmeos Gabriel e Vitor comemoraram seu primeiro aninho no dia 
19 de abril. São homenageados com muito amor e carinho pelos pais 

Luana e Willian e avós. Parabéns, Gabriel e Vitor!

No mês de abril, comemoramos com 
muita alegria o aniversário de três 

pessoas muito importantes e amadas na 
família. Dia 19 é o dia do papai Jeison 

Cardoso, dia 26 é dia da pequena Livia 
Helena, que comemora dois aninhos e 

dia 30 é dia da Flávia Luíse, que come-
mora 9 anos. Amamos muito vocês, que 
nossa família continue com essa alegria 

e com tanto amor! Abraços da mamãe 
Fernanda Bender e manas Fabíola Laís, 

Cristani e Cecília.
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21ª Festa
 dos Motoristas

Será no dia 19 de maio, no 
Salão do Clube Rui Barbosa, em 
Colinas, o 7º Encontro da Família 
Büneker e Bünecker. A programação 
inicia às 9h, com recepção e cadas-
tramento; 9h45min, saudações aos 
participantes; 10h, culto de benção 
à Família; 10h30min, apresentação 
artística; 11h, palestra; 12h, almoço; 
13h30min, reunião para definição do 
próximo evento da família; 14h, di-
nâmica de grupo; 15h, depoimentos, 
recreação e premiações diversas; 16h, 
foto oficial do encontro; e 16h30min, 
encerramento. Inscrições via Face-
book ou com Rolf (51 99784-6007) 
e Werner (51 99959-4997).

A Comunidade de São Luiz de 
Castro, em Boa Vista do Sul, está 
em festa e quer convidar você para a 
21ª Festa dos Motoristas, em honra à 
Nossa Senhora da Boa Viagem. Será 
no dia 5 de maio, com a seguinte 
programação: 

6h, alvorada festiva; 
10h, Santa-Missa celebrada pelo 

pároco Rafael Giovanas e pelo padre 
Adelmo Cagliari, cantada pelo Coral 
da Comunidade (logo após, haverá 
procissão motorizada com bênção 
aos veículos);

12h30min, almoço, com carne 
de gado, salsichão, frango, maionese, 
pão, cuca e saladas diversas, ao valor 
de R$ 25,00 para ingressos antecipa-
dos e R$ 35,00 na hora; 

14h, reunião dançante animada 
pelas bandas Sétimo Sentido e Passa-
rela (entrada franca) e os Dj’s Gabriel 
Souza, Karen Dennis e Donato Klein 
com “flash back”.

Reserva de ingressos pelo tele-
fone (51) 99633-0021, com Giovani 
Miorelli.

7º Encontro 
da Família 
Büneker e 
Bünecker

O Conselho Pró-Segurança Pública (Consepro) de Santa Clara do Sul passa a receber, a partir de maio, recursos 
oriundos de doações de associados da Certel. A presidente do Consepro, Helena Lúcia Herrmann, acompanhada 
pelo tesoureiro, Ademir Waldir Dentee e pelo voluntário, Roque Gilberto Kuhn, entregou, no dia 19 de março, a 

lista com os primeiros 300 nomes de santa-clarenses que contribuirão com a campanha, cuja arrecadação se dará a partir 
deste mês por meio da fatura de energia elétrica da cooperativa.

As doações mínimas são de R$ 1,00 por mês, e demais interessados podem procurar o Consepro, a Loja Certel ou a 
Câmara de Vereadores de Santa Clara do Sul. “Um agradecimento muito especial à Certel, na pessoa do presidente Erineo 
José Hennemann, que prontamente nos atendeu e viabilizou esta parceria, e a todos os cidadãos que já estão colaborando 
com doações. O objetivo é auxiliar no fortalecimento da Brigada Militar, juntamente com o Projeto Juntos Pela Seguran-
ça”, assinala.

Certel viabilizará doações ao
Consepro de Santa Clara do Sul

Presidente, Helena Herrmann, entregou à Certel os nomes dos 300 santa-clarenses que contribuirão inicialmente

O prefeito de Pouso Novo, Aloísio Broch, reuniu-se, no dia 6 de março, com a direção da Certel. A pauta do encon-
tro, realizado na sede da cooperativa, em Teutônia, focou o próximo empreendimento hidrelétrico da Certel no 
Rio Forqueta, entre os municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo, previsto para iniciar em outubro deste ano. 

O presidente, Erineo José Hennemann, juntamente com os diretores de geração, Julio Cesar Salecker, de energia, Ernani 
Aloísio Mallmann e o superintendente, Ilvo Edgar Poersch, sublinhou a importância do investimento, que contribuirá para 
a melhoria da qualidade do fornecimento de energia aos associados.

Broch destaca que, além da qualidade energética que a nova hidrelétrica possibilitará, também a população de Pouso 
Novo será beneficiada de maneira especial, visto que o retorno de impostos favorecerá o desenvolvimento socioeconômico. 
“Somos um município pequeno e essa usina será muito importante por gerar recursos, via concessão de ICMS, para me-
lhorarmos a qualidade de vida da nossa comunidade. É a Certel mostrando, cada vez mais, a sua importância para Pouso 
Novo e toda a região”, comemora o chefe do Executivo.

Prefeito de Pouso Novo comemora 
implantação de hidrelétrica

Presidente, Aloísio Broch, com o presidente Erineo Hennemann e diretores
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