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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Desenvolvimento realça 
presença das cooperativas

Foco na qualidade

Empregamos o máximo de qualidade no que 
realizamos. Empreender da melhor maneira um 
serviço é uma das características marcantes da 

Certel, em absolutamente todos os negócios. O foco da 
cooperativa inclui no Planejamento Estratégico de todas 
as atividades a consecução da habilidade, do respeito, 
da agilidade e do amor.

As áreas de geração e distribuição de energia 
elétrica têm um papel fundamental para garantir um 
abastecimento que atenda plenamente às necessidades da 
sociedade, pois trata-se de um insumo que não pode faltar 
em nossas vidas. Tanto para o lazer como para o aspecto 
profissional, precisamos de um fornecimento robusto, 
capaz de disponibilizar aos associados uma energia con-
fiável e resolutiva. Nesse aspecto, contamos com uma 
infraestrutura moderna, com quatro hidrelétricas e uma 
usina fotovoltaica, além de um sistema elétrico forma-
do unicamente por postes de concreto na distribuição e 
tecnologia de ponta, que nos possibilita identificar com 
rapidez eventuais defeitos e restaurar o fornecimento 
com a maior brevidade. A quinta hidrelétrica, a Vale do 
Leite, será construída a partir de outubro deste ano no 
Rio Forqueta, entre Coqueiro Baixo e Pouso Novo. A ge-
ração possui também estudos e projetos em outras fontes 
alternativas, como solar, fotovoltaica e biomassa.

As Lojas Certel vêm apresentando um desempenho 
excelente, com superação de metas e um atendimento 
muito diferenciado. Nossos profissionais, verdadeiros 
guerreiros, seguem muito motivados em bem atender e 
manter uma interação cada vez maior com associados 
e clientes. Além da linha qualificada de produtos e das 
atraentes condições de pagamento, o Programa de Fide-
lidade Clube Certel vem surpreendendo a quem adentra 
em nossas lojas. A cada compra realizada, o cliente ganha 
pontuação que garante descontos na próxima compra, e 
o associado ganha pontuação dobrada.

A Certel Artefatos de Cimento, indústria de postes 
e pisos intertravados, localizada no Distrito Industrial de 
Teutônia, apresenta produção mensal de dois mil postes 
de concreto, que são aproveitados na expansão de redes 
da cooperativa e comercializados para concessionárias 
e cooperativas de energia do Estado. Nossa indústria 
produz postes com até 40 metros de altura, utilizados 
principalmente em subestações de energia. Dada a gran-
de procura por esses postes, estuda-se a ampliação da 
produção para até três mil postes por mês.

Tudo isso, caro associado, é uma demonstração do 
empenho de toda nossa equipe. Seguimos muito atentos 
às transformações e aos anseios do mercado, e queremos, 
nesse sentido, ser vistos como provedores de soluções.  
Nesta edição do Jornal Certel, você pode conferir muitas 
novidades que comprovam o que afirmamos aqui. Boa 
leitura!

Julho é um mês especial para todas as cooperativas, assim como também para as pessoas, comu-
nidades e organizações vinculadas a elas. No primeiro sábado deste mês, comemoramos o Dia 
Internacional do Cooperativismo, um modelo econômico que tem se diferenciado em todo o 

mundo por sua atuação humana. Portanto, o dia 6 de julho de 2019 cumpre esse papel de registrarmos 
a importância que tem o sistema cooperativista.

 É cada vez mais notório que os diferentes ramos que integram o cooperativismo em todo o Pla-
neta muito têm realizado para beneficiar a humanidade. No dia 18 de junho, participamos, juntamente 
com o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, o vice-presidente da Central Sicredi 
Sul-Sudeste, Márcio Port e o presidente da Fecoagro/RS, Paulo Pires, do painel Conexão de Negócios, 
promovido pelo Jornal do Comércio, em Porto Alegre. O evento abordou o cooperativismo e a sua 
importância econômica e social para o desenvolvimento gaúcho.

Na oportunidade, debatemos sobre como o desempenho do cooperativismo tem impulsionado o 
desenvolvimento econômico. Mesmo em um período de instabilidade, ainda decorrente da crise que 
assolou a economia e a vida dos brasileiros, as cooperativas muito têm feito para garantir que seus 
associados se mantenham protegidos dos solavancos que prejudicam grande parte do País.

A própria região do Vale do Taquari comprova essa influência positiva. Por possuir cooperativas 
de diferentes segmentos, com expressiva parcela da população associada, a região demonstra um 
potencial econômico que se distingue positivamente. Ocorre que as cooperativas, por estarem ali-
cerçadas em princípios doutrinários (adesão livre e voluntária; gestão democrática pelos associados; 
participação econômica dos associados; autonomia e independência; educação, formação e informação; 
intercooperação; e compromisso com a comunidade), têm melhores condições de se estruturarem e 
manterem um foco muito bem definido.

Motivadas constantemente pela própria filosofia cooperativista a colocarem cada vez mais em 
prática os valores constituídos destes sete princípios, todos os agentes acentuam seu engajamento 
e, pelo fantástico envolvimento característico do cooperativismo, se unem e empreendem pelo bem 
da sociedade, sempre visando à obtenção de incremento socioeconômico, o que engloba resultados 
excelentes e atendimento ao apelo das comunidades.

Neste mês especialmente dedicado ao cooperativismo, queremos cumprimentar e agradecer a 
cada um de nossos associados e clientes, por tornarem a Certel, através da sua participação, numa 
referência em termos de qualidade no atendimento. Como diz o nosso slogan “A força que nos une”, 
queremos convidar o quadro social a se comprometer cada vez mais com o crescimento da cooperativa, 
mantendo-a mais presente na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida da região.
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ISO 9001 completa última 
auditoria do ciclo na Certel Energia

A busca constante pela qualidade quanto 
ao fornecimento de energia elétrica 
alcança um novo estágio dentro da 

Certel Energia. Nos dias 23 e 24 de maio, a 
cooperativa foi auditada pelo auditor líder 
Elias Oschelski, da BRTÜV Avaliações da 
Qualidade Ltda., empresa responsável pela 
certificação ISO 9001. O escopo certificado 
é a "coleta de dados e apuração de indicado-
res de continuidade individuais e coletivos, 
de qualidade do atendimento comercial, de 
qualidade do atendimento telefônico na dis-
tribuição de energia elétrica e tratamento das 
reclamações dos associados e consumidores 
na área de permissão da Certel Energia".

O auditor destacou aos colaboradores da 
cooperativa a importância deste primeiro ciclo 
de três anos que se encerra, e que comprova 
avanços significativos no atendimento aos 
associados consumidores. “Nesses três anos, 
evidenciamos a evolução do sistema de gestão 
da Certel Energia, não somente em documen-

tações e processos, mas em pessoas. Isso dá 
segurança para dizer que a cooperativa está no 
caminho certo, e que o associado pode ter a 
certeza de que tudo que é feito por ela contém 
muito amor e vontade”, enfatiza, observando 
que o próximo passo da cooperativa é a recer-
tificação da ISO 9001, por mais três anos.

A direção da Certel salientou o crescente 
compromisso com a qualidade de vida dos 
associados. De acordo com o presidente, 
Erineo José Hennemann, a filosofia coope-
rativista é marcante nas atitudes de todos os 
profissionais, o que contribui sensivelmente 
para a prestação de um serviço que ofereça 
soluções ao quadro social. “A certificação 
ISO 9001 é a comprovação de que as ações 
da Certel buscam cada vez mais a ética, a 
qualidade e a agilidade em benefício de todos 
os associados. Cumprimentamos todos os 
colaboradores envolvidos neste importante 
processo qualitativo, e que venha a recertifi-
cação”, relata.

O interesse e a satisfação dos associados e 
clientes pelo Programa de Fidelidade Clube 
Certel são perceptíveis nas mais variadas 

regiões da cooperativa. Tanto nas áreas urbanas 
quanto nas localidades mais distantes, nota-se uma 
expressiva valorização das pessoas a este meio de 
prestigiar e beneficiar quem dá preferência às Lojas 
Certel. O programa concede pontuação a cada com-
pra realizada que reflete em descontos na próxima 
aquisição.

É o caso dos associados Jair e Lisani Fusiger, 
de Linha Atalho, Marques de Souza, que adquiriram 
grande parte dos itens da casa na loja do município. 
“Nos sentimos muito felizes em comprar na Certel, 
pois o atendimento é ótimo. Aliás, temos grande 

orgulho por sermos associados da Certel. A cada 
visita na loja, somos bem recebidos e nos sentimos 
em casa. A equipe nos recepciona alegremente, e é 
muito prestativa para esclarecer dúvidas e indicar os 
melhores produtos”, assinala Lisani.

Para Jair, o programa de fidelidade é uma razão 
a mais para sempre lembrar das Lojas Certel no mo-
mento de alguma necessidade. “Ainda mais, consi-
derando o fato de que o associado ganha pontuação 
dobrada, com garantia de um bom desconto para a 
próxima compra. Temos ótimos motivos para nos 
mantermos fieis à Certel, como bom atendimento, 
energia e produtos de qualidade e, agora, condições 
ainda mais atrativas. Esta é a grande diferença do 
cooperativismo”, sintetiza.

Associados estão cada vez 
mais próximos da Certel

“Nesses três anos, evidenciamos a evolução do sistema 
de gestão da Certel Energia” - Elias Oschelski

“Temos ótimos motivos para nos mantermos fieis à Certel” - Jair Fusiger



No dia 6 de junho, o pre-
sidente da Certel, Erineo 
José Hennemann, reu-

niu-se com o secretário estadual 
de Meio Ambiente e Infraestru-
tura, Arthur Lemos. O encontro 
ocorreu na sede da Secretaria, 
em Porto Alegre, e recebeu 
também lideranças das coope-
rativas coirmãs Certaja (Taquari) 
e Coopernorte (Viamão), e da 
Companhia Estadual de Energia 
Elétrica (CEEE).

Hennemann, que também 
é vice-presidente da Federação 
das Cooperativas de Energia, Te-
lefonia e Desenvolvimento Rural do Estado 
(Fecoergs), abordou inicialmente temas 
relacionados à infraestrutura energética 
do Vale do Taquari. Destacou as obras de 
construção da Subestação Lajeado 3, em 
Costão, Estrela, que abastecerá a região com 
uma linha de transmissão advinda da Serra 
Gaúcha, ampliando a qualidade do forne-

cimento. Também relatou sobre a quinta 
hidrelétrica da Certel, a Vale do Leite, a ser 
construída a partir de outubro próximo no 
Rio Forqueta, entre Pouso Novo e Coqueiro 
Baixo. “Questões relacionadas ao abasteci-
mento energético em âmbito estadual tam-
bém foram tratadas com o secretário, que 
cumprimentou o sistema cooperativista pelo 
destacado desempenho na área elétrica”, 

complementou Hennemann.
Entre as lideranças, estiveram o pre-

sidente da Certaja, Renato Martins, e o 
gerente comercial de energia, Ederson Ma-
druga; o presidente da Coopernorte, Jairton 
Nunes Vieira, e o conselheiro fiscal, Paulo 
Ricardo Rocha da Silva; o superintendente 
da Fecoergs, José Zordan; e o presidente da 
CEEE, Marco Soligo.
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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, 3.533) 

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 Rua Augusto Ritt, 150, Sala 

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

Sério
Na Casa Paroquial, às 

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

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

7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Gramado Xavier
Na Câmara de Vereadores, 

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

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

das 13h às 17h

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

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

13h30 às 17h48

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

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

e quintas à tarde

Cooperativas de energia reuniram-se 
com o governo do Estado

A Certel reuniu-se, no dia 
4 de junho, com mora-
dores e proprietários de 

terras de Linha Geraldo, entre 
Teutônia e Estrela. O encontro 
ocorreu na sede do Clube Espor-
tivo Geraldense, e tratou sobre 
a implantação da Subestação 
Lajeado 3, da empresa indiana 
Sterlite Power, na localidade de 
Costão, em Estrela, e da substi-
tuição da linha de distribuição 
de 69 mil volts já existente  por 
uma nova, com torre metálica, e 
que contemplará toda a sociedade 
do Vale do Taquari. É uma importante es-
trutura energética que estará apta a atender 
o crescimento do consumo de energia para 
os próximos 50 anos.

O presidente da Certel, Erineo José 
Hennemann, acompanhado pelo diretor, 

Ernani Aloísio Mallmann, pelo coordenador 
de manutenção do sistema elétrico, Samuel 
Vanderlei Deifelt e demais gestores e co-
laboradores, destacou que a cooperativa 
segue focada em oferecer maior segurança 
e agilidade em seu atendimento e, para 
tanto, necessita acompanhar os avanços 

tecnológicos tão fundamentais para o de-
senvolvimento da região.

Na ocasião, a Certel enfatizou a ne-
cessidade de troca da linha de transmissão 
já existente, que interliga as subestações 
rebaixadoras de Lajeado e Teutônia, e que 
passa por propriedades em Linha Geraldo.

Cooperativa reuniu-se com moradores em Linha Geraldo

As Lojas Certel realizaram, no dia 27 de maio, assem-
bleia festiva do consórcio para as lojas de Teutônia e 
Westfália. Estiveram presentes associados, clientes e 

colaboradores das quatro lojas, que prestigiaram o sorteio e 
aproveitaram o momento para se integrar e conhecer melhor 
as vantagens das Lojas Certel.

Na ocasião, foram contemplados os clientes Emerson 
Luiz Marchiotti e Roberto Moisés Pundrich, do Bairro Teu-
tônia, e Maria Elisa Ruschel e Maria Ledi Cardoso, do Bairro 
Canabarro.

O Consórcio de Produtos das Lojas Certel permite que o 
seu sonho esteja mais perto do que você imagina. Ele permite 
a obtenção de créditos entre R$ 3 mil e R$ 4.918,00, com 
parcelas entre 25 e 30 meses.

Consórcio das Lojas Certel contemplou quatro teutonienses

Hennemann abordou sobre o próximo investimento hidrelétrico da Certel

Clientes dos bairros Teutônia e Canabarro foram os beneficiados

Moradores ouviram o presidente da Certel, Erineo José Hennemann
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Associado,
faça você também 
a sua parte para 

um mundo melhor

gi
ve

co
m

Lembramos que você, prezado associado, 
pode auxiliar na manutenção de importantes 
entidades da sua região. Uma das formas é 
através de doações pela conta de energia elétrica 
da Certel. Entre as entidades conveniadas estão:

  de Salvador do Sul

Hospital São Salvador, de Salvador do Sul

contribuição para ajudar essas instituições, que 

a qualidade de vida nessas localidades. 
Interessados podem entrar em contato direto 
com as entidades ou com a Certel, pelo 0800 

Lembramos que você, prezado associado, 
pode auxiliar na manutenção de importantes 
entidades da sua região. Uma das formas é 
através de doações pela conta de energia elétrica 
da Certel. Entre as entidades conveniadas estão:

  de Salvador do Sul

contribuição para ajudar essas instituições, que 

a qualidade de vida nessas localidades. 
Interessados podem entrar em contato direto 
com as entidades ou com a Certel, pelo 0800 

Agroindústria estimula consumo 
de produtos livres de agrotóxicos

A alimentação saudável está 
cada vez mais inserida no 
estilo de vida das pessoas. 

Tanto a ciência quanto a medicina já 
provaram a influência existente entre 
o que ingerimos e a nossa saúde. 
Atentos a este fato, os associados 
Hans Albino e Jacinta Herbert Post, 
de Linha Clara, Teutônia, criaram a 
Produtos Agronatura. 

Trata-se de uma agroindústria 
que comercializa unicamente produtos 
orgânicos, cultivados na propriedade 
do casal. São oferecidos ao mercado 
itens como aipim, milho verde, feijão, 
polpa de tomate e moranga congela-
dos, e geleias nos sabores uva, goiaba, 
morango, figo, abóbora com laranja, mamão com 
laranja, banana e schmier colonial.

“Como a sociedade clama por produtos 
saudáveis, nós queremos disponibilizá-los, por-
que as doenças estão surgindo cada vez mais em 
função do consumo de alimentos contaminados 
por agrotóxicos”, observa Jacinta. De momento, 
os produtos são ofertados às merendas escolares 
de Teutônia, Poço das Antas e Estrela; em feiras 
agrícolas de Teutônia (às terças e sextas-feiras à 

tarde, no Bairro Canabarro e, às sextas à tarde, na 
Prefeitura); e na própria agroindústria, em Linha 
Clara.

Hans sinaliza que, progressivamente, a hu-
manidade vem alterando seu modo de vida, dando 
preferência a uma nutrição saudável. “As pessoas 
estão se conscientizando dessa necessidade, de 
que precisam realmente migrar para um consumo 
que não prejudique tanto a saúde. É optar por um 
produto confiável e evitar muitas idas ao hospital”, 
compara.

No dia 23 de maio, em Dois Lajeados, 
ocorreu o 1º Encontro Arquidiocesano das 
Sementes Crioulas, Biodiversidade e Ali-

mentação Orgânica. Organizado pela Articulação 
de Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT) e 
demais entidades vinculadas, o encontro mostrou o 
valor simbólico de cooperação entre os agricultores 
locais e a tradição de troca das sementes crioulas. 

O técnico agrícola, Maurício Queiroz, contou 
sobre a grande importância das sementes e como 
são fundamentais para uma alimentação saudável. 
Livres de transgênicos, as sementes passam de 
geração para geração. Queiroz salientou a impor-
tância das sementes e do agricultor andarem unidos 
e enfatizou questões como “produzir sem destruir o 
planeta”.  A preservação e o estímulo de troca das 
sementes são essenciais para garantir alimentos 
de qualidade. Ele alerta sobre a possibilidade de 
cruzamento entre sementes transgênicas, pois o 
cuidado deve ser redobrado para que a contami-
nação não aconteça. 

Com muita responsabilidade e amor, o 
produtor e proprietário da agroindústria familiar 
Nostro Lavoro, Sadi Giacomin, relatou sobre a 
importância dos guardiões para as sementes criou-
las. Ele destaca que, no município, o mesmo é o 
encarregado como guardião. Em sua agroindústria, 
são cultivadas 13 variedades de milho crioulo, cuja 
farinha é produzida e comercializada. As frutíferas 
cultivadas são totalmente orgânicas e garantem a 
produção de doces no estabelecimento. Giacomin 
cita a relevância de incentivar os produtores rurais 
a organizarem eventos como esse em seus municí-
pios. “Voltar a produzir como antigamente” é um 
de seus grandes lemas como agricultor.

Diversos comerciantes tiveram a oportunida-
de de expor seus produtos, a artesã Lúcia Chiesa é 
uma delas. Produzindo trabalhos em palha e trigo, 
como chapéus e bolsas, Lúcia diz que os ensina-
mentos passaram de mãe para filha. Para a matéria 
prima do produto, a artesã e o marido fazem a 
própria plantação do trigo.

 Destacando a alimentação saudável e qualida-
de de vida, a nutricionista Tatiane Turatti salientou 
a importância dos alimentos orgânicos através da 
semente crioula. O terapeuta Nestor Scherer apro-
fundou assuntos como homeopatia e energia vital. 
Depoimentos sobre alimentos transgênicos, como 
o do Bispo Dom Sinésio Bohn, alertaram sobre o 
cultivo de alimentos saudáveis e o incentivo ao 
jovem na agricultura familiar. No almoço, uma 
culinária totalmente orgânica, recheada de sabores 
e naturalidade marcou presença. No encerramento 
do evento, ocorreram as tradicionais bençãos e 
trocas das sementes.

Dois Lajeados celebra o 1º 
Encontro de Sementes Crioulas

Giacomin destaca importância dos guardiões 
para as sementes crioulas

Jacinta e Hans mostram parte da produção orgânica
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Granja lajeadense se destaca com 
produção de ovos para todo o Estado

A área abrangida pela Certel é reconhecida por seu desenvolvimento socioeconômico, e 
a energia que geramos e distribuímos é fundamental para alavancar esse crescimento. 
Uma das empresas que contribui nesse sentido é a Granja Cageri, do Bairro Imigrante, 

em Lajeado. Destacada no ranking que mede a oferta de ovos comerciais, a Cageri está entre 
as seis maiores empresas do segmento no Rio Grande do Sul.

Segundo o proprietário, o associado Carlos Germano Rieth, o sucesso da granja, que 
há 40 anos está inserida no mercado gaúcho, resulta de muito planejamento, determinação 
e trabalho de equipe. São em torno de 70 profissionais diretos, sem contar os colaboradores 
indiretos que auxiliam na administração de mais de 20 aviários, com um plantel de 500 mil 
aves e produção de 300 mil ovos por dia.

Rieth é técnico agrícola formado pelo Colégio Teutônia e reconhece o importante papel 
que a família tem no negócio. A esposa Silvana contribui substancialmente na administração 
geral, e as filhas Caroline (engenheira agrônoma), Cristina (relações públicas) e Gabriela 
(arquiteta), dão o apoio essencial para que a granja obtenha um sucesso cada vez maior. 
Outro importante agente e, talvez, até o principal, foi o avô de Germano, João Carlos Rieth, 
que, em 1979, cedeu a propriedade inexplorada e que abriga o empreendimento. Todos, jun-
tamente com a qualificada equipe de funcionários, cooperam para o desempenho da granja. 
“Está comprovado cientificamente que o ovo é um dos melhores alimentos, então temos um 
compromisso muito grande com a saúde de grande parte dos gaúchos”, enaltece.

Por contar com uma infraestrutura energética confiável, Rieth automatizou todos os 
processos produtivos. Dos aviários, os ovos são transportados até a indústria através de es-
teiras. Depois, chegam à maquina classificadora e beneficiadora, que identifica e exclui os 
que tiverem algum defeito. Na sequência, os ovos são embalados e destinados ao mercado 
gaúcho. “O primeiro a manusear o ovo é o nosso consumidor, a quem temos enorme respeito 
e gratidão”, acentua.

O maior consumidor da granja, que exige 50% da produção, é a rede de supermercados 
Zaffari, com lojas distribuídas em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias do 
Sul e Passo Fundo. “Eles exigem um produto de primeira linha, e produzimos de acordo com 
esse padrão de qualidade. Então, a rede Zaffari é o nosso principal alicerce, não desprezando 
os demais, que também são tão exigentes quanto. Nosso planejamento estratégico prevê para 
os próximos anos o ingresso no mercado catarinense”, salienta.

O empresário observa que, além da energia fornecida pela Certel, a granja conta com 
painéis fotovoltaicos que geram 200 kVA. Também há três geradores para casos emergen-
ciais, como quando temporais afetam o abastecimento da cooperativa. “Mas, como a energia 
da Certel nos proporciona uma segurança muito grande, esses geradores trabalham pouco. 
Inclusive, exigem bastante manutenção pela falta de uso”, pontua.

A cooperativa demonstra orgulho em contribuir com o desenvolvimento desta granja, 
bem como de todo o ramo empresarial presente nos 48 municípios da sua área. “Entendemos 
que, ao disponibilizarmos um atendimento de qualidade, cumprimos com a nossa missão de 
cooperar com o desenvolvimento e a qualidade de vida na região”, afirma o presidente da 
Certel, Erineo José Hennemann.

A Associação de Moradores do Bairro Imigrante, em Lajeado, promove a 3ª Festa do 
Colono e Imigrante. Será dia 14 de julho, no Salão Comunitário. A programação inicia às 9h, 
com desfile de trator (aberto a demais veículos e também cavalos); 11h, dança, organizada pelo 
Centro de Cultura Alemã de Lajeado; 12h, almoço; e, à tarde, brincadeiras, baile com a Banda 
0800, de Maratá, feira de artesanato e de orquídeas. 

“Estamos muito empenhados para o sucesso desta festa, e convidamos a todos, inclusive 
moradores de outros bairros e municípios, a também participarem”, afirma o presidente da 
associação, Airton Vollmer. Cartões de almoço (rês, porco, galeto, galinhada, aipim e saladas 
diversas) podem ser adquiridos por R$ 25,00 antecipadamente, pelo telefone (51) 99872-7328, 
ou por R$ 28,00 no dia.

Profissionais da área elétrica da Certel participaram recente-
mente de novo treinamento relacionado à Norma Regulamen-
tadora Nº 10. A qualificação ocorreu junto às instalações do 

Centro de Treinamento em Eletricidade, no Colégio Teutônia.
A NR-10 estabelece os requisitos e condições mínimas objeti-

vando a implementação de medidas de controle e sistemas preven-
tivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores 
que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e 
serviços com eletricidade.

Incentivo à segurança

Granja conta com mais de 20 aviários e 500 mil aves

Carlos Germano Rieth com alguns dos cerca de 70 funcionários

Granja oferece bandeja com capacidade para 20 ovos

Qualificação ocorre junto ao Centro de Eletricidade, em Teutônia

3ª Festa do Colono 
e Imigrante



Com o objetivo de estar mais 
próxima dos associados e aper-
feiçoar sua comunicação com a 

comunidade, a Certel participou, no dia 
30 de maio, do Encontro Estadual de 
Comunicação Cooperativista. Promo-
vido pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
o evento ocorreu na Casa do Cooperati-
vismo Gaúcho na Expointer, no Parque 
de Exposições Assis Brasil, em Esteio, 
e enfocou os Desafios da Comunicação 
Estratégica na Gestão Cooperativa. A 
Certel esteve representada pelos profis-
sionais Gabriela Santos, Maiquel André 
Diel, Samuel Dickel Bünecker e Marco 
Aurélio Weber, integrantes do Departa-
mento de Relações Institucionais.

Na abertura, o presidente do Siste-
ma Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, 
falou sobre os números do cooperativis-
mo, programas do Sescoop/RS, a ino-
vação e a importância da comunicação 
para o setor. “A juventude está cons-
truindo uma proposta revolucionária que 
vai garantir o futuro do nosso sistema cooperativo. Precisamos cada vez mais investir em inovação e incentivar mulheres e jovens a fazerem parte do nosso movimento. 
Contamos com a ajuda de vocês, comunicadores, para divulgar as boas notícias do cooperativismo que são geradas todos os dias”, afirmou.

Na sequência, a gerente de Comunicação do Sistema OCB, Daniela Lemke, falou sobre a importância da realização de eventos como esse para a aproximação dos 
profissionais e para alinhamento de discurso através do movimento SomosCoop. “As discussões que acontecem nesses eventos são sempre muito relevantes. Entender 
que precisamos comunicar melhor nosso negócio é um problema de todos nós e o Sistema OCB convida vocês a participarem do movimento SomosCoop junto conosco 
para mostrar para a sociedade que é possível transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos”.

Certel presente no Encontro 
de Comunicação Cooperativista

No Dia Mundial de Doação de Sangue, celebrado em 14 de junho, e prezan-
do sempre pela qualidade de vida das comunidades, a Certel mobilizou 
alguns de seus colaboradores para a campanha de doação, que integrou 

também o Junho Vermelho. A doação ocorreu na Hemovale, em Lajeado. Re-
gularmente, a cooperativa incentiva seu quadro funcional para contribuir com 

doações de sangue.
Atualmente, a cada mil habitantes, 16 são doadores de sangue no País. O per-
centual corresponde a 1,6% da população brasileira e está dentro dos parâmetros 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda que 1% a 3% 
da população de cada país seja doadora.

Cooperação no Dia Mundial de Doação de Sangue

Divulgação/Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Comunicadores buscam aperfeiçoar o diálogo entre as cooperativas e a sociedade
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Paula Patzlaff Schäfer
*Nutricionista - CRN 14.620

Sensibilidade dentária

Índira Giacomoni 
*Odontóloga - CRO 16.487

Problema que afe-
ta em torno de 57% 
da população. Pode 

acontecer em duas circunstâncias 
distintas: quando ocorre uma ero-
são do esmalte do dente e quando 
a gengiva se retrai. 

No primeiro caso, o dano a 
essa capa dentária faz com que 
ela deixe de ser impermeável. 
Com isso, a dentina, estrutura 
mais profunda do dente, começa 
a se expor. Ela é cheia de termi-
nações nervosas que, em contato 
com altas ou baixas temperaturas, 
disparam sinais dolorosos.

No caso da gengiva, se é 
agredida por bactérias ou por 
uma escovação brusca demais, 
ela inflama e passa a se retrair. Ao 
diminuir de tamanho, esse tecido 
deixa parte da raiz do dente, que 
não tem esmalte, descoberta. E 
a própria dentina também fica 
exposta, sofrendo em contato 
com alimentos em extremos de 
temperatura.

Causadores:
• Alimentação ácida:
Frutas cítricas demais e refrige-
rantes alteram o pH bucal. Se 
estiver baixo, ele abre portas para 
que a acidez corroa os prismas de 
esmalte dentário. Desse modo, 

o dente fica sem a camada de 
proteção.
• Má higiene:
Restos de alimentos dão brecha a 
bactérias que, por sua vez causam 
erosão dentária, retração nas gen-
givas e cáries.
• Força excessiva na escovação:
Mão pesada na hora da limpeza 
bucal faz a gengiva se retrair em 
busca de proteção, deixando a 
dentina exposta e sensível.
• Dente quebrado:
Uma rachadura ou o buraco de 
uma obturação que caiu são o 
suficiente para expor a dentina e 
provocar dor.

Como se trata:
• Restaurações que visam substi-
tuir o esmalte lesado;
• Em alguns casos se tenta pôr 
cirurgicamente a gengiva de volta 
no lugar;
• Escovas com cerdas macias: Há 
escovas disponíveis que facilitam 
uma higienização bucal mais de-
licada. Assim, a gengiva para de 
recuar e a dentina é preservada;
• Enxaguante com flúor: A subs-
tância reforça os prismas que 
integram o esmalte e o deixam 
impermeável. Já pastas específicas 
para sensibilidade trazem efeito 
anestésico.

Um hábito saudável faz referência a 
qualquer comportamento que beneficia 
a saúde física, mental e emocional. Por 

exemplo, começar a praticar atividades físicas 
e adotar hábitos alimentares saudáveis pode 
impactar positivamente o seu bem-estar geral, 
o que faz você se sentir bem.
Embora a maioria de nós tenha consciência da 
importância de mudar alguns costumes, sabe-
mos que nem sempre é fácil. Mas, considerando 
que esse sacrifício pode melhorar considera-
velmente a sua saúde, podemos citar alguns 
hábitos que podem melhorar seu rendimento no 
trabalho e proporcionar mais qualidade de vida 
e, assim, evitar problemas de saúde futuros.

Inclua proteínas como ovos no seu café da 
manhã. O ovo é um alimento muito saudável, 
especialmente se for consumido no café da ma-
nhã. Ele é rico em proteínas de alta qualidade e 
muitos nutrientes essenciais que muitas vezes 
as pessoas não recebem, como a colina. Incluir 
o hábito de comer ovos pela manhã na sua 
rotina ajudará a aumentar a saciedade durante 
o dia, o que te leva a consumir menos calorias 
nas próximas horas.

Substitua os alimentos refinados por inte-
grais.  Trocar as versões refinadas de pão, arroz, 
macarrão e outros produtos pelas integrais 
são indicadas para a dieta. A farinha de trigo 
refinada tem sido apontada como prejudicial à 
saúde porque durante o processo de refinamen-
to, a maioria dos seus grãos e nutrientes foram 
removidos. Os produtos com grãos integrais 
dão uma variedade de benefícios para a saúde, 
incluindo um risco menor de desenvolver dia-
betes tipo 2, doenças cardíacas e câncer. Melhor 
ainda trocar todos os alimentos que contenham 
farinhas por outros alimentos como vegetais, 
legumes e verduras.

Aumente a quantidade de proteína em sua 
alimentação. A proteína é essencial. Quando 
consumida, ela tem a capacidade de afetar os 

hormônios da fome e também da saciedade, 
construir e manter a massa muscular. Consumir 
mais proteínas pode te ajudar a manter mais 
cheio e saciado, previnindo a perda de massa 
muscular que pode ocorrer durante a perda de 
peso e também no processo de envelhecimento. 
Para receber esses benefícios, garanta que a 
proteína esteja presente em todas as suas re-
feições. Boas fontes incluem produtos lácteos, 
nozes, ovos, feijão e carne magra.

Beba muita água. A água é essencial para 
a saúde, e ela é a melhor bebida para manter o 
corpo hidratado. 

Cuidado ao preparar os alimentos. A ma-
neira de preparar os alimentos pode impactar 
consideravelmente a sua saúde. As frituras e os 
alimentos preparados na churrasqueira ou fritos 
demasiadamente podem liberar vários compos-
tos potencialmente tóxicos e prejudiciais, como 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Todos 
esses compostos são apontados como capazes 
de aumentar consideravelmente os riscos de 
desenvolver várias doenças, incluindo câncer e 
doenças cardíacas. A melhor forma de preparar 
é refogar, sempre mantendo a tampa na panela 
para preservar melhor os nutrientes.

Inclua frutas na dietas, elas não podem fi-
car de fora. Elas são alimentos repletos de água, 
fibras, vitaminas e antioxidantes que ajudam a 
diminuir os riscos de várias doenças, como as 
cardíacas, diabetes e câncer. Porém, isso não 
se aplica aos sucos de frutas. Porque as frutas 
integrais contêm fibras e vários compostos ve-
getais que permitem que seus açúcares sejam 
digeridos muito lentamente, sem causar eleva-
ções rápidas nos níveis de açúcar no sangue.

Uma alimentação equilibrada e nutritiva 
combinada com as atividades físicas regulares 
por promover o gerenciamento do peso. In-
corporar frutas e legumes baixos em calorias 
e ricos em nutrientes todos os dias ajuda no 
controle do peso. 

Hábitos alimentares saudáveis para aliar no seu dia



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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Os benefícios do chá à saúde

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

Liliane Gonçalves Driemeier
Monitora dos grupos de saúde comunitária 

e assessora de projetos do Capa

A fila (sempre) tá andando!

Fonte: nutricionista Paula Patlzlaff Schäfer

O chá verde é uma ótima opção para •	
aumentar a sensação de saciedade. 
Além disso, ele acelera o metabolismo 
e ajuda a diminuir o colesterol ruim do 
sangue.
Consuma alimentos fontes de vitami-•	
na C (como abacaxi, laranja e limão). 
Sendo um grande aliado de gripes e 
resfriados, também evita problemas 
futuros de visão. 

Desde que o mundo é mundo os chás estão presentes em nossas vidas, de uma 
forma ou de outra. Os chás são milenares e estão presentes na casa de cada um 
de nós. Aqui vão algumas perguntas: Você tem hábito de tomar chá? Costuma ter 

chá em sua casa? Gosta de chá?
A tradição de se beber água quente já é considerada na China e no mundo todo como 

um costume que traz benefícios à saúde. Ingerir chás, com tamanhas variedades disponíveis 
no país, é algo que também é visto como um hábito saudável. O chá é uma junção saborosa 
de	água	quente	e	ervas	naturais.	Cada	tipo	de	chá	seria	capaz	de	trazer,	especificamente,	de-
terminados benefícios ao corpo humano, e não é à toa que os chás são matéria de estudos na 
chamada Medicina Tradicional. Outra coisa interessante, segundo a sabedoria indígena, chás 
e ervas não devem ser arrancados, pois isso é uma agressão às plantas, que são seres vivos. 
Devemos sempre pedir a permissão para utilizá-los. Temos que ter muita atenção e cuidado 
com os tipos de chás que vamos ingerir, pois talvez não seja indicado para nós, pois o que é 
bom para alguns talvez não seja bom para outros. Não devemos abusar dos chás, pois podem 
fazer mal. Atenção: Os chás não devem substituir nenhum tratamento indicado por um pro-
fissional	médico,	servindo	apenas	como	um	coadjuvante.

Agora	vamos	ver	quais	as	formas	de	preparar	o	chá.	Infusão,	significa	a	imersão	de	folhas,	
ervas e plantas diretamente na água quente e deixando agir por alguns minutos para extrair as 
propriedades medicinais da mesma, não sendo necessário ferver a água. Outro método também 
recomendado, porém é mais utilizado em raízes, cascas e sementes, é a decocção. Nesta técnica 
as partes das plantas são fervidas junto com a água por serem muito duras e precisarem de um 
método mais rigoroso para extrair seus óleos essenciais e princípios ativos. 

Adoçar ou não adoçar? Dê a preferência por consumi-lo sem nenhum tipo de açúcar ou 
adoçante, já que a ideia é consumir algo saudável. Se acrescentar açúcar, principalmente os 
mais processados, corremos o risco de perder todos os benefícios proporcionados pelas ervas, 
principalmente os açúcares industrializados que têm aditivos na sua formulação. Uma opção 
mais	saudável	seria	a	adição	de	mel,	mas	espere	o	chá	ficar	morno,	senão	tira	as	propriedades	
medicinais do mel.

Muitos de nós têm o hábito de colocar um chazinho no chimarrão, porém, temos que 
cuidar o chá que colocamos, pois a erva de chimarrão é estimulante e se colocarmos uma 
erva calmante o nosso cérebro não vai saber se é para estimular ou para acalmar, dando uma 
confusão no mesmo.

Como as ervas ou chás são plantas naturais, demanda um certo tempo para a pessoa sentir 
os seus benefícios e é imprescindível escolher o chá certo para cada tipo de enfermidade. Para 
alcançar os benefícios do chá é preciso saber utilizá-lo no dia a dia, desde a preparação até o 
consumo. Em alguns chás o efeito é muito rápido, enquanto que outros necessitam de mais 
tempo. Por esse motivo devemos conhecer as plantas, os efeitos esperados e o tempo de uso do 
mesmo para sentir seu pleno efeito. Sempre procure se informar antes de consumir qualquer 
tipo de chá, para evitar problemas. Nem todas as pessoas podem tomar o mesmo chá. 

Muito cuidado quando for secar algum chá, deixar secar bem para não ter proliferação de 
fungos, pode haver intoxicação. Nunca devemos secar o chá no sol, pois perdem as propriedades 
terapêuticas. E agora que estamos no inverno, além de nos trazer benefícios, os chás ajudarão 
a aquecer o corpo. Curta um bom chá e seja feliz. Desejo um delicioso chá a vocês.

Depoimento baseado em fatos verídicos de um sujeito de 45 anos, no caso, 
eu. Quando somos crianças sonhamos e imaginamos o momento que 
seremos Adultos... uauuu! Quanta ansiedade para ser como os “grandes” 

são. Poder fazer e decidir coisas que eles podem fazer. Nossos pais são nossos heróis, 
nossas referências. Com o passar dos anos, já adolescente e iniciando a fase adulta, 
temos muitas pessoas que nos cercam e servem de modelo para nossas ações, sejam 
elas positivas ou negativas. O teu primeiro patrão, os amigos mais velhos, o professor 
legal, uma turma de esporte, o tio do bar, pessoas do comércio, das ruas, de todas as 
partes. São pessoas um pouco mais velhas (10-20 anos) que, muitas vezes, nos inspiram 
sobre nosso futuro. Mas a vida segue, e logo logo ocupamos o lugar destas pessoas na 
sociedade. Nesta fase da meia idade, quase que inevitavelmente todos passam por um 
momento, que no meu caso, marcou muito. Com 35 anos, perdi minha última vó, a mais 
querida	e	carinhosa	de	todas.	Além	da	dor	da	ausência,	a	sensação	de	que	ficamos	mais	
velhos	e	que	a	hierarquia	das	famílias	andou	é	inevitável.	A	fila	andou!	

Mas	a	vida	segue,	os	filhos	vêm,	ocupam	nossas	horas,	nossos	dias	e	nossos	meses.	
Estamos	mais	maduros,	com	profissões	relativamente	consolidadas,	relações	afetivas	
estabelecidas,	prioridades	até	certo	ponto	firmadas.	Aqueles	amigos	da	juventude	estão	
por aí, a maioria já com uma barriguinha, algumas rugas, cabelos mais brancos, dores 
pelo	corpo	e	por	aí	vai.	E	novamente	a	vida	nos	dá	um	alerta	de	que	a	fila	não	para.	
Nossos pais e tios começam a ter problemas sérios de saúde, nossos amigos começam 
a se aposentar, alguns da geração de cima estão cada vez mais precisando de nós, sendo 
que alguns se entregam e partem. Mas a vida continua seguindo seu rumo. Antevejo 
os	próximos	passos,	algo	que	já	vejo	acontecendo	com	alguns	amigos:	os	filhos	saindo	
de casa e “perdendo” (quem sabe apenas mudando) aquele vínculo lindo entre pais e 
filhos.	São	eles	os	jovens	da	vez	que	estão	em	busca	de	seus	sonhos.	

E	assim	a	fila	vai	andando.	Todos	nós	estamos	nela,	uns	chegando	antes	outros	
depois ao destino, mas o que é certo é que todos nós chegaremos. Importante é apro-
veitar cada momento. Aproveitar a saúde que ainda temos e a disposição que nos resta. 
Consolidar cada laço de amizade e amor, sentir cada momento que nos é apresentado, 
manter a cabeça erguida e comemorar cada dia da forma mais intensa possível. Nada 
de	guardar	intermináveis	patrimônios	financeiros.	Nada	de	brigas	familiares	que	não	
levam a nada. Nada de invejar a vida dos outros. Apenas viver a vida. E para encerrar, 
segue uma frase que adoro muito (autor desconhecido): “A vida é uma peça de teatro 
que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes 
que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos.”  

Ingredientes: 
- 1/2 maça com casca;
-	1	lasca	fina	de	gengibre;
- 1 folha de couve sem talo;

- 3 rodelas de pepino; 
-	1	rodela	final	de	abacaxi.

Preparo: 
Bata	tudo	no	liquidificador	e	acrescente	gelo.	

Suco inibidor de apetite
Foto: Reprodução/Internet
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 R A R I P S E R O G H E M O C E N T R O F E
 S R T M O I C N N H B S E I N E F A O L E A
 T M E L S E A A M S O I R A T N U L O V T E
 R D S M O V T L A E I M Y E D D B L E R E Q
 A S E N T A O I D Õ L P N O R U G E S D A U
 N E T F I D N M A Ç T O E C E B M H A T I E
 S L N H S U T E N A D R L R H E S F N B S I
 F O E A I A N N M O C T L L R C G D G T D M
 U L D R U S R T T D D A H D S L A C U D S A
 S O I A Q M R A I B L N F L D D O R E I M D
 Ã N C V E I Y D S Y D T O F I N Y S I G O U
 O N A L R H E O L A R E R V F S L F T M N R
 G R E A A E B T A O M F R L C C C T M T G A
 L H E S A Ç N E O D D S U B S T I T U T O  S

Doação de sangue
O SANGUE é fundamental para a VIDA. Graças a ele conseguimos RESPI-
RAR e o nosso corpo é capaz de funcionar corretamente. Por isso, é muito 
IMPORTANTE que os adultos SAUDÁVEIS doem sangue para quem precisa. 
O ato é SEGURO, não dói e pode SALVAR uma vida, uma vez que a ciência 
ainda não encontrou SUBSTITUTO para o sangue humano. Assim, as pessoas 
que precisam de uma TRANSFUSÃO só podem contar com a colaboração de 
VOLUNTÁRIOS.

Para doar, é preciso atender a alguns REQUISITOS, estabelecidos a partir de 
normas nacionais e internacionais para a triagem de pessoas aptas, como 
pesar no mínimo 50 kg, não estar grávida nem amamentando (no caso das 
mulheres), estar descansado e ALIMENTADO, apresentar documento origi-
nal com foto, emitido por órgão oficial, entre outros. 

Lembre-se: sua doação poderá salvar vítimas de ACIDENTES de carro, pes-
soas com QUEIMADURAS, pacientes com problemas de coagulação no san-
gue, anêmicos, além de pessoas que sofrem de DOENÇAS graves.

Procure o HEMOCENTRO mais perto e  comece a fazer suas DOAÇÕES.

Uma verdadeira experiência gastronômica, que valoriza a economia 
e a produção primária de Teutônia, além de incentivar o turismo 
e oportunizar programação artístico-cultural especial. Essa é a 3ª 

Teutofrangofest, cujo lançamento oficial da programação e apresentação do 
cardápio ocorreu na noite de 6 de junho, durante evento no Auditório 3 da 
CIC Teutônia, com a participação da comissão organizadora, patrocinadores, 
parceiros, imprensa e convidados.

A 3ª Teutofrangofest ocorre de 16 a 18 de agosto, na Associação dos 
Funcionários da Languiru, e os ingressos já estão à venda. O evento é uma 
realização da CIC Teutônia, com o apoio da Prefeitura de Teutônia, patrocí-
nio máster de Cooperativa Languiru e Sicredi Ouro Branco, patrocínio prata 
de Certel, Gemelli e Prost Bier, e patrocínio bronze de Teutobier, Di Paolo, 
Pizzas do Nonno, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, Fruki, Divine, Santa 
Clara, Comatra e Vinícola Aurora.

A presidente da CIC, Mariza Wolf, valorizou a programação e cardápio 
do evento, convidando a todos para participar. “Haverá um excelente cardápio, 
diversificada opção de bebidas e ótimas atrações culturais. É um evento para 
toda família”, disse, agradecendo aos apoiadores e patrocinadores.

O vice-presidente de Infraestrutura da CIC, Renato Scheffler, enalteceu 
o potencial regional. “O Vale do Taquari é um grande produtor de alimentos, 
e Teutônia possui no setor avícola 38% da sua produção primária”, frisou.

O vice-presidente de Integração da Federasul, Rafael Sittoni Goelzer, 
parabenizou Teutônia pela iniciativa. “A união de esforços impulsiona o 
crescimento do município, desde os pequenos empreendedores e passando 
pelo trabalho das cooperativas, tanto que Teutônia já é a segunda economia 
do Vale do Taquari, fruto da dedicação de pessoas que fazem as coisas 
acontecerem.”

A presidente do Poder Legislativo de Teutônia, vereadora Keetlen Link, 
igualmente valorizou o envolvimento de todos em prol do desenvolvimento. 
“Teutônia conta com o trabalho diferenciado das cooperativas, a dedicação 
das pessoas e de diversas entidades de classe. A Teutofrangofest valoriza a 
nossa economia”, afirmou.

O prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, enalteceu as parcerias na 
organização do evento. “A terceira edição da Teutofrangofest vem para 
consolidar o seu sucesso, mostrar a capacidade produtiva e de organização 
do município, num trabalho integrado, de inovação e empreendedorismo. 
Valoriza nossa matéria-prima e contribui estrategicamente para o desenvol-
vimento de Teutônia”, pontuou.

Apresentada programação 
oficial da Teutofrangofest

Tradicional evento gastronômico está em sua terceira edição, 
conta com cardápio e tem programação variada

Leandro Augusto Hamester
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Confira acima o Número da Sorte do 
Energia Seguro Residencial de maio, 
formados pelas unidades dos cinco 

prêmios da Loteria Federal, e que dá direito 
a um prêmio de R$ 10 mil da Axa Seguros. 
O certificado pode ser obtido através do site 
www.poolseg.com.br/certificados. 

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Maio
79.859
88.018
10.799
48.960
62.566
98.906

Westfaliano é
premiado

Divulgação

No sorteio da Campanha Mãos 
Dadas com a Saúde do mês 
de junho, morador de Linha 

Berlim, município de Westfália, foi o 
contemplado. João Pedro Accadrolli 
foi premiado com um vale-presente das 
Lojas Certel.

A campanha é realizada numa 
parceria entre o Hospital Ouro Branco 
(HOB), de Teutônia, e a Certel. Arreca-
da mensalmente cerca de R$ 14 mil por 
meio das doações espontâneas de as-
sociados 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 recep-
ção do HOB pelo fone (51) 3762-1600 
ou diretamente com a Certel pelo 0800 
51 6300 ou 0800 520 6300. Accadrolli e esposa receberam prêmio da colaboradora Elke

A Certel recebeu, no dia 28 de 
maio, a visita da turma de Espe-
cialização em Gestão de Coope-

rativas de Belém do Pará. Promovido 
pela Faculdades Integradas de Taquara 
(Faccat), em parceria com a OCB/PA, 
a especialização reúne profissionais de 
diferentes ramos do cooperativismo. 
Além da Certel, também visitaram 
outras cooperativas gaúchas, como 
Unimed, Aurora, Sicredi e Languiru.

Segundo o professor da Faccat, 
Derli Schmidt, a visita ao Rio Grande 
do Sul integra o módulo de vivências 
cooperativistas da especialização. 
“Com grande satisfação, visitamos a 
Certel, que possui um projeto diferen-
ciado. Como os paraenses possuem 
enormes extensões de terras sem 
energia elétrica, na região amazôni-
ca, os trouxemos para conhecerem a 
Certel. Afinal, a própria população 
pode buscar energia elétrica através 
do cooperativismo, a exemplo do que 
a Certel faz há mais de 60 anos. O 
grupo se impressionou com o belíssimo 
trabalho que a cooperativa realiza na 
região do Vale do Taquari, com geração 
de energia e muito desenvolvimento”, 
assinalou.

A Associação dos Artesãos e o 
Núcleo de Orquidófilos de Marques 
de Souza realizarão, nos dias 3 e 4 
de agosto, a 6ª Exposição Regional 
de Orquídeas e Feira de Artesanato, 
nas dependências da União Cente-
nária e da Oase. Haverá participação 
de agroindústrias, confeitarias e 
padarias.

Neste ano, o evento também 
contará com a 1ª Feira do Turismo, 
organizada pelo Passeios na Colô-
nia, e o 1º Encontro de Carros An-
tigos, iniciativa do Clube do Fusca 
de Marques de Souza. Além disso, 
serão possíveis ações sociais como 
coleta de lixo eletrônico (M&M Co-
letas de Eletrônicos), colaboração 
de um quilo de alimento não pere-
cível que será doado a uma entidade 
assistencial, praça de alimentação e 
brinquedos infláveis.

6ª Exposição 
Regional de 
Orquídeas 
e Feira de 
Artesanato

Faccat promove visita de paraenses à Certel

Visitantes foram saudados pelo diretor-superintendente, Ilvo Edgar Poersch

Paraenses conheceram o Centro de Operação do Sistema Elétrico
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Associado!

Para cursos presenciais, a parceria é com a 
Faculdade La Salle de Estrela e, para cursos 
à distância, com a Unopar e Ulbra, ambas de 
Lajeado, e a Faculdade La Salle.

Teutônia apresenta projeto de 

saneamento básico de R$ 77 milhões

Mais de 300 pessoas participaram do Almoço Empresarial promovido pela 
CIC Teutônia, em parceria com a Prefeitura de Teutônia e a Associação 
Pró-Desenvolvimento de Languiru (APDL), no dia 24 de maio, data do 

aniversário de 38 anos de Teutônia. O evento ocorreu no Salão Social da Associação 
da Água e abordou o tratamento de esgoto no município. Considerando os impactos 
na vida da cidade, na oportunidade foi apresentado o projeto desenvolvido pela 
Administração Municipal e APDL.

“Trata-se de um tema de grande importância. Mais de 72 milhões de brasilei-
ros não têm acesso ao tratamento de esgoto. É uma questão que deve ser tratada 
com urgência”, destacou a presidente da CIC, Mariza Wolf. O presidente da APDL, 
Gerson Redecker, acompanhado do vice-presidente Rudimar Landmeier, reforçou 
a importância do saneamento básico. “É um projeto muito importante para a vida e 
saúde pública em Teutônia”, frisou.

O diretor de geração da Certel e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica 
Taquari-Antas, Julio Salecker, falou da importância do tratamento de esgoto para 
a saúde pública. Hoje, o Taquari-Antas é a maior bacia hidrográfica em número de 
municípios no Brasil, com 120 cidades, que totalizam 1,3 milhão de pessoas. “Efe-
tivamente, Teutônia está dando o primeiro passo no tratamento da sujeira, iniciando 
uma nova era no Taquari-Antas, bacia responsável por 60% da carga orgânica no 
Guaíba. Temos que acreditar muito nesse projeto, um grande esforço da Associação 
da Água e da Prefeitura de Teutônia, que de fato é a responsável por isso.”

A água permeia a saúde de uma forma em geral e, para Salecker, até hoje “só 
tiramos o esgoto da nossa frente”. “A cada R$ 1,00 investido em saneamento, dei-
xamos de gastar R$ 7,00 em saúde, segundo dados da ONU. Precisamos evoluir em 

nível de consciência”, concluiu.
“É uma quebra cultural de comportamento, não haverá investimento suficiente 

se não houver uma mudança de consciência, é ir além do imediatismo, é falar o que 
a comunidade precisa ouvir e não apenas o que quer ouvir”, ponderou o presidente 
da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), Ronaldo Nogueira.

Fepam vistoria área da nova linha de transmissão

Mais um importante passo foi dado em prol 
da melhoria do fornecimento de energia 
elétrica para a região. No dia 4 de junho, 

profissionais da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam) acompanhados de engenheiros 
da Certel, vistoriaram os trechos que receberão as 
obras nas linhas de transmissão da cooperativa. A 
vistoria compreendeu as Linhas de Transmissão 
Lajeado 03 - Certel 01 e Lajeado 03 - Certel 02.

A Linha de Transmissão Lajeado 03 - Certel 
01, compreende o trecho da Subestação de Teutônia 
da Certel até o ponto de conexão na Subestação 
Lajeado 3 da Vineyards, em Costão, Estrela, e a 

Linha de Transmissão Lajeado 03 - Certel 02, que 
compreende o trecho entre a Subestação Lajeado 03 
da Vineyards em Costão, Estrela, com a Subestação 
da Certel de Lajeado.

 A vistoria integrou o processo de Licença 
Prévia e de Instalação para Alteração do Sistema 
de Transmissão. De acordo com a engenheira am-
biental da Certel, Tatiana da Costa Weber, foram 
visitados os pontos de novos trechos e mudanças 
em trechos existentes, relacionados aos impactos 
ambientais das obras, intervenção na vegetação 
nativa e monitoramentos de fauna a serem im-
plantados.

Para Salecker, Teutônia está iniciando uma nova era para o Taquari-Antas

Vistoria integrou o processo de Licença Prévia e de Instalação
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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 caval de GioaninGroß oder klein?

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

Irene Dieter 
Prates, de La-
jeado, faleceu 
no dia 02 de 
fevereiro, aos 
74 anos. 

Simão Affon-
so Sommer, de 
Santo Inácio, 
Salvador do 
Sul,  faleceu 
no dia 29 de 
novembro de 
2018, aos 89 
anos.

Ary Heinrich, 
de Lajeado, fa-
leceu no dia 18 
de março, aos 
84 anos. 

Helda Riva, de  
Linha Fátima, 
Boa Vista do 
Sul, faleceu no 
dia 04 de abril, 
aos 85 anos. 

Catarina Rosa-
lia Werner, de 
Linha Francesa 
Alta, Barão, fa-
leceu no dia 28 
de abril, aos 90 
anos. 

Leopoldo Hop- 
pe, de Picada 
Felipe Essig, 
Travesseiro, fa-
leceu no dia 19 
de março, aos 
74 anos.

Edi Landmeier, 
de Lª Schmidt 
Alta, Westfália, 
faleceu no dia 
14 de abril, aos 
61 anos. 

Justina Inês De-
conti Pedrussi, 
de Linha Caro-
lina Baixa, Boa 
Vista do Sul, 
faleceu no dia 
26 de abril, aos 
58 anos. 

Dalia Spell-
meier Trapp, 
d e  B e r l i m , 
Westfália, fa-
leceu no dia 21 
de abril, aos 66 
anos. 

Mar i a  Hedy 
Gossler, de Sal-
vador do Sul, 
faleceu no dia 
03 de abril, aos 
81 anos. 

Ludger  João 
K u n z l e r ,  d e 
Poço das Antas, 
faleceu no dia 
27 de março, 
aos 87 anos. 

Senildo Scholz, 
de Teutônia, fa-
leceu no dia 16 
de março, aos 
77 anos. 

Silvano Jahn, 
de Lª Francesa 
Alta, Barão, fa-
leceu no dia 03 
de maio, aos 66 
anos. 

A r i  I r i n e u 
Flach, de Boa 
Vista,  Poço 
das Antas, fa-
leceu no dia 
10 de abril, 
aos 71 anos. 

Paulo Valdir 
Feil, de Tra-
vesseiro, fale-
ceu no dia 21 
de abril, aos 60 
anos. 

N o s s o  e x -
colaborador 
Luiz Tischer, 
de Teutônia, 
faleceu no dia 
09 de maio, 
aos 57 anos. 
Sentimentos 
da Certel aos 
familiares.

Armindo Krä-
mer, de Linha 
São João, Tra-
vesseiro, fale-
ceu no dia 1º 
de abril, aos 77 
anos. 

Ena Diersmann, 
de Lª Imhoff, 
Imigrante, fa-
leceu no dia 05 
de maio, aos 75 
anos. 

Ed i th  Rah-
meier Schwin-
gel, de Cana-
barro, Teutô-
nia, faleceu 
no dia 19 de 
março, aos 87 
anos. 

Ito Schroer, de 
Berlim, Wes-
tfália, faleceu 
no dia 30 de 
o u t u b r o  d e 
2018, aos 78 
anos. 

El Gioanin lera un scapolon, soto de na gamba, brao de laorar 
e bona persona. Lera nostro visin e se ndea a messa insieme tute 
le domeneghe. Quando torneven a casa costumeven zugar carere 
co i cavai. A quel tempo le strade le zera storte che le parea bisse 
invelenade. Ma ghera un toco de strada drita e piana che la parea 
fata aposta par giustar na carera. Se gavea tanti cavai mistissi ma 
bravi da correr. Pena vanti de scominsiar a corer el Gioanin el ndea 
sconderse tel mato, col so caval Pangarè. Un bel di ghe son ndato 
drio e me ga tocà veder na cosa strània: dopo de ligar el caval 
te na soca de pianta el ghe dea arcoante pache. La pora bèstia la 
deventea squasi mata de tanto spaurada. Dopo, lera sol montar su, 
dar na osada che’l pangarè el zolea come na saieta. 

Co gó scoperto sta matità, ntea prima olta che ndeino far 
nantra carera, vanti che’l ndessa molarghele al Pangaré, arquanti 
i gá intertesto el Gioanin, intanto che altri, de scondon i ga fato el 
Pangaré bever un secio pien de ácqua col sal amaro mescolá col óio 
de rissino. Co i ga scominsià a correr el Pangaré el ga scominsià 
a sufiar par el naso e a scoredar. Ghe ze vegnesto el cagot e la 
tremarola ntee gambe. A quel dí nol ga mia guadagnà la sfida e el 
Gioanin col ga scoperto nol ga mia pi volesto sfidar nissuni.

Wer kennt das nicht: für einiges ist man zu jung und für anderes ist man schon zu alt. Was 
ist nun richtig? Oder was ist besser: jung sein oder alt sein? 

  Über dieses Thema gibt es eine kleine Geschichte, die wir mit den Kindern in der Schule 
lesen:

  „Mama und Papa sind zu Hause. Der große und der kleine Bruder sitzen vor dem Fernseher. 
Es ist neun Uhr. Da sagt der Große zum Kleinen:

  - Du musst jetzt ins Bett, du bist noch zu klein um abends Fern zu
sehen!
  - Bitte lass mich doch – bittet ihn der kleine Bruder – ich bin doch
schon soooo groß!
  Der große Bruder lässt ihn weiterhin Fernsehen. Am nächsten Tag spielt der Kleine auf 

dem Teppich. Da fragt der Große:
  - Kannst du mir kurz beim Aufräumen helfen? Ich habe wenig Zeit und muss noch Hau-

saufgaben machen. Und du bist auch schon ganz schön groß, kannst mir schon helfen!
  Der kleine Bruder schaut ihn an und sagt:
  - Ich bin doch gar nicht groß! Ich bin noch klein, deswegen muss ich jetzt spielen!
  - Ja, aber gestern beim Fernsehen hast du doch gesagt…
  - Das verstehst du nicht! Dafür bist du schon zu groß! - sagt der Kleine”.
  Sehen Sie, liebe Leser, es ist kompliziert. Der Philosoph Montesquieu schrieb „Schade, 

dass die Zeit zwischen zu jung und zu alt so kurz ist“. Also los, den heutigen Tag genieβen, Freunde 
treffen, Neues lernen, tanzen und lachen. Denn alles was Spaβ macht hält jung.
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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 Certel 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

Norberto Lutter-
beck e Ilka Bal-
ler Lutterbeck, de 
Westfália, comple-
taram 60 anos de 
casados no dia 11 
de abril. São home-
nageados pelo filho 
Edio, nora Olécia, 
netos, bisnetos e 
demais familiares e 
amigos. Parabéns, 
Norberto e Ilka!

Wilson Borba e 
Clery Belmonte de 
Souza, de Taqua-
ra, comemoraram 
seus aniversários 
no dia 20 de maio. 
O casal é homena-
geado pelos filhos, 
netos e bisnetos. 
Parabéns, Wilson 
e Clery!

O h a n a  K e t l i n 
Schröer, de Imi-
grante, completou 
seus 15 anos no dia 
06 de abril. É home-
nageada  com mui-
to carinho, amor 
e proteção divina, 
pela irmã Rayla e 
seus pais Roseli e 
Odair. Parabéns, 
Ohana!

Henrique Von Mülhen e Helma Von Mülhen, de Linha Frank, 
Teutônia, comemoraram juntos seus 90 anos de idade. Henrique 
completou no dia 17 de janeiro e Helma no dia 29 de maio.  Tam-
bém  celebraram seus 68 anos de casados no dia 02 de junho. São 
homenageados pelos filhos, noras, netos e bisnetos. Parabéns, 

Henrique e Helma!

O casal Balduino 
e Eni Schmitzhaus, 
de Lajeado, comple-
taram seus 63 anos de 
casamento no dia 02 
de junho. São home-
nageados com muito 
carinho pelos seus 
filhos. Parabéns, 
Balduino e Eni!

Pedro Schuster, de 
Teutônia, completa 
seus sete anos no dia 
14 de julho. Muitas 
alegrias e sucesso, são 
as felicitações dos avós 
Marco Aurelio e Ma-
ria Gorete. Parabéns, 
Pedro!
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Calendário de Eventos – Julho 2019
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus eventos 

podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

BARÃO
06 – Buchada e galinhada, na Comunidade de 
Barão Velho;
06 – Baile do Grupo São Camilo, em Linha 
Camilo; 
07 – Almoço de Aniversário dos 80 anos da 
Igreja Evangélica Luterana Martinho Lutero de 
Barão;
13 – 6º Jantar-Baile de Casais da Igreja Evangé-
lica de Confissão Luterana no Brasil de Barão;
13 – Festa Junina da Emei Arco-Íris;
13 – Feira de Ciências da Emef Carlos Gomes 
(evento ocorre na parte da manhã);
20 – Jantar do Coro Canarinhos de Barão;
21 – Festa do Colono e Motorista, na Comuni-
dade Nossa Senhora da Natividade, em Linha 
Francesa Alta;
25 – Festa do Colono e Motorista, em Linha 
General Neto Alto.

CANUDOS DO VALE
06 – 7ª Feijoada da Emei Doce Infância, no Salão 
Comunitário;
20 – Café Festivo do Núcleo de Mulheres Sempre 
Avante, em Rui Barbosa; 
20 – Festa do Colono, na Comunidade Sagrado 
Coração de Jesus, em Alta Forquetinha; 
27 – Chá Festivo do Núcleo de Mulheres Santa 
Gema, em Nova Berlim.

CAPITÃO
13 – Café do Clube de Mães de Linha Mari-
nheira;
13 – Baile de Kerb de São Luiz;
20 – Jantar-Baile com fandango do Piquete Tra-
dição Gaúcha;
18 a 31 – Semana de recolhimento de resíduos 
eletrônicos  do “Projeto Capitão Mais Limpo”;
27 – Baile de Kerb, na Comunidade de São 
Jacó.

MARQUES DE SOUZA
06 – Jantar do Peixe do CTG Caminhos da 
Serra; 
13 – 37ª Festa da Laranja, em Vasco Bandeira; 
13 e 14 – Congresso Geral da União Feminina 
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 
Marques de Souza;
14 – Culto de Ação de Graças, na Comunidade 
Evangélica de Marques de Souza, às 9h30min;
14 – Festa de Ação de Graças, da Comunidade 
Evangélica de Marques de Souza, na União 
Centenária;
19 – Feira do Livro da Emef Carlos Gomes;
20 – Café Colonial, na Oase de Marques de 
Souza, às 14h;
20 – Filó Italiano, em Bela Vista do Fão;
21 – Baile do Grupo de Idosos Sempre Unidos de 
Linha Atalho, no Salão da Sociedade Esportiva 
Nova Aliança;
28 – 39ª Festa do Colono Italiano de Picada 
Serra.

POUSO NOVO
07 – Festa do Padroeiro da Comunidade Santo 
Antônio da Divisa;
13 – Chá do Clube de Mães Cara Mamma;
20 e 21 – Encontro de Missões da Igreja Assem-
bleia de Deus, na Sede;
27 – Baile de Carnaval de Inverno da Comuni-
dade de Barro Preto;
28 – Ultreia do Cursilho, na Sede.

PROGRESSO
07 – Festa da Comunidade de Mães (sem missa), 
em São Luiz; 
13 – Jantar dançante, na Associação da Água, 
em Laranjeiras;
14 – Almoço dos Sócios GEG;
20 – Fandango, em Alto Honorato; 
20 – Café do Núcleo de Mulheres (sem missa);
21 – Festa dos Sócios, em Alto Constantino;
25 – Festa Municipal do Colono, em Alta Picada 
Serra;
28 – Festa do Colono Italiano, em Picada Ser-
ra;
28 – Festa do Clube de Mães (com missa), em 
Lajeado do Meio.

SALVADOR DO SUL
06 – 2ª Feijoada de Três Santos Mártires das 
Missões, no Salão Paroquial;
06 – Festa Junina da Emei Vó Assunta, na 
AGS;
07 – Festa Tradicional, na Sociedade Estrela da 
Manhã, em Linha Comprida; 
13 – Galinhada do Coral São José, em Linha 
São Francisco;
14 – Festival de Danças Alemãs do Grupo Kap-
pesberg, no Salão Paroquial;
20 – Jantar dos Bombeiros Voluntários, no CTG 
Querência da Serra;
 23 – Almoço do Idoso (Cras), no Salão Paro-
quial;
25 – Festa do Colono com Encontro de Corais, 
na Sociedade Estrela da Manhã, em Linha Com-
prida; 
27 – Buchada e galinhada, na ACC, em Cam-
pestre Baixo.

SÃO PEDRO DA SERRA
22 – Início do recesso escolar (alunos do ensino 
fundamental); 
28 – 41ª Festa do Colono e Motorista da Paróquia 
São Pedro, no Centro Comunitário de São Pedro 
da Serra;
31 – Fim do recesso escolar (alunos do ensino 
fundamental).

SÉRIO
05 – Encontro de Avós da Emef Adelia Corbelli-
ni, no Salão Paroquial;
07 – Festa de São Pedro, na Comunidade Sete 
de Setembro;
13 - Feira do peixe vivo, ao lado do Ginásio de 

esportes.
22 a 26 – Entrega do bônus incentivo, nas loca-
lidades;
29 a 10/09 - Entrega do Bônus Incentivo, na 
secretaria;

TEUTÔNIA
02 – Jiteu de Handebol, na Emef Teobaldo Closs 
e Emef 24 de Maio, no Bairro Canabarro;
06 – Baile do Grupo da Melhor Idade de Alesgut, 
no Ginásio da Emef Leopoldo Klepker, no Bairro 
Alesgut, às 13h;
06 – Galeto em comemoração aos 25 anos da 
Juventus; 
06 – 9º Jantar-Baile da CIC Teutônia, na Associa-
ção Pró-Deselvolvimento de Languiru, às 20h;
07 – Festa de Ação de Graças, na Comunidade 
Cristo de Linha São Jacó, às 9h30min;
07 – Almoço de Ação de Graças, na Comunidade 
Paz do Bairro Teutônia, às 10h;
13 – Festa do Grupo do Lar “A União faz a 
Força”, na Sociedade da Linha Capivara, às 
13h30min;
14 – Ação de Graças com culto e almoço, na Co-
munidade Evangélica Martim Luther do Bairro 
Languiru, às 10h;
14 – Ação de Graças da Comunidade Redentor 
do Bairro Canabarro, no Salão da Comunidade 
Redentor, às 9h;
20 – Jantar-Baile dos 67 anos da Fundação 
Agrícola Teutônia, na Associação Pró-Desen-
volvimento de Languiru;
21 – Festa do Colono e Motorista, na Comunida-
de Matriz Nossa Senhora do Rosário do Bairro 
Canabarro; 
21 a 25 – Festival da Música do Colégio Teu-
tônia;
21 – 25 Anos de Confirmação da Comunidade 
Evangélica São Lucas, no Centro Comunitário 
da Linha Wink, às 9h30min;
27 – 19º Baile da Vovó e do Vovô do Grupo da 
Melhor Idade Blumenstrauss, na Comunidade 
Bethânia do Bairro Boa Vista, às 13h; 
28 – Circuito dos Vales, no Centro Administra-
tivo, às 9h; 
28 – 8ª Trilha Teutolok´s de Jeep, na Linha 
Germano.

TRAVESSEIRO
06 – Café do Clube de Mães Girassol, na Picada 
Felipe Essig; 
06 – Porco no Tacho, na Linha São Miguel;
14 – Festa Anual dos Associados, no Clube Es-
portivo Travesseirense; 
25 – Festa do Colono e Motorista, em Três Saltos 
Alto.

WESTFÁLIA
16 – Dia do Amigo do Grupo de Idosos Alegria, 
no Centro Comunitário da Linha Frank, às 11h;
24 – Baile com Café do Grupo de Idosos Os 
Westfalianos, no E.C. Juventude, às 13h.
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