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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Mais um hospital passa 
a receber doações 

de associados da Certel

Comunicação 
aliada à 

tecnologia

As regiões ligadas ao cooperativismo 
entendem a diferença da qualidade 
de atendimento existente entre co-
operativas e empresas unicamente 
mercantis. O cooperativismo se 

distingue, principalmente, por prever a execução 
de atividades econômicas com a ampla partici-
pação dos sócios nas tomadas de decisões, sem 
jamais esquecer da qualidade de vida e do bem-
estar do quadro social.

Prova disso é que, além de oferecerem 
excelência de atendimento em seus serviços 
habituais, as cooperativas vão além. Com muita 
determinação e visando ao atendimento dos prin-
cípios doutrinários que as regem, as cooperativas, 
paralelamente, desempenham ações socioam-
bientais que melhoram as condições de vida dos 
associados.

Como exemplo, temos a disponibilização da 
fatura de energia elétrica para doações em benefí-
cio de entidades da região. Esta prática, que hoje 
congrega um grande leque de instituições, iniciou 
em meados de 2003 com a Campanha Mãos Dadas 
com a Saúde. Por meio de doações espontâneas 
na conta de luz, os associados contribuem com o 

fortalecimento financeiro dessas corporações.
Além dos seis hospitais que já vinham sendo 

beneficiados, agora temos mais um. No dia 12 
de setembro, juntamente com o vice-presidente, 
Lauro Baum e a gerente da Loja Certel, Susi Nara 
Lazzaron, estivemos no Hospital Santa Isabel, de 
Progresso, que há décadas assume um importante 
papel por atender com excelência os moradores 
daquela microrregião.

Fomos até lá para, juntamente com a dire-
tora do hospital, Maria Inês Brancher Schmitt, 
assinar o convênio da Campanha Mãos Dadas 
com a Saúde. Estamos nos referindo ao sétimo 
hospital beneficiado pela campanha, o que re-
presenta um grande compromisso social da nossa 
cooperativa. 

Assim, juntamente com muitas outras ati-
vidades socioambientais, procuramos atender ao 
sétimo princípio doutrinário do cooperativismo, o 
do Interesse pela Comunidade. Logo, convidamos 
todos os associados da microrregião abrangida 
pelo Hospital Santa Isabel, para que se engajem 
e cooperem também, destinando uma simbólica 
doação em prol desta importante entidade assis-
tencial.

A comunicação exerce um papel fundamental em 
nossa sociedade. As cooperativas compartilham 
com   seus públicos os aspectos que são essenciais 

para o desenvolvimento de atividades e que, por conse-
guinte, cooperam com a performance das organizações 
e do próprio quadro social.

Neste sentido, ao longo de seus 63 anos, a Certel 
procura aperfeiçoar, gradativamente, a forma de se comu-
nicar com seus associados. Grande prova desta afirmação 
é o jornal que você, prezado associado, segura agora em 
suas mãos ou visualiza pela internet. O Jornal Certel, que 
há 42 anos descreve aos associados os principais acon-
tecimentos envolvendo a cooperativa, além de eventos 
sociais, opinião de profissionais e entidades voltadas ao 
bem-estar social, é o principal meio de comunicação e 
interação da empresa com seus associados.

E, num mundo caracterizado pelos avanços da 
tecnologia, procuramos, também por meio dela, manter 
este elo que nos liga ao quadro social. Com isso, quere-
mos oferecer uma comunicação cada vez mais atraente, 
concisa e colaborativa, que estimule os associados a 
compreenderem melhor o que é a Certel. 

Além deste periódico, que já passou por grandes 
transformações, inclusive sendo renomeado, a coope-
rativa disponibiliza vários outros mecanismos de co-
municação, como o programa de rádio Contato Direto, 
transmitido de segunda a sexta-feira em oito emissoras 
da região; folders, como o Conhecendo a Certel, entregue 
a todos que se associam à cooperativa; tabloides, com 
propagandas e informações sobre produtos e vantagens 
das Lojas Certel; os relatórios anuais, entregues a todos 
os associados nas reuniões assembleares; o Disque 
Certel Energia, através dos telefones gratuitos 0800 
51 6300 e 0800 520 6300; e os postos presenciais de 
atendimento.

No tocante à tecnologia, oferecemos o site www.
certel.com.br e as redes sociais Facebook, Linkedin e 
Youtube, que divulgam as principais ações praticadas 
pela organização, e o Aplicativo Certel Energia, que 
agiliza o atendimento. Nos últimos meses, estamos 
procurando inovar nossa exposição no Facebook, com 
vídeos envolvendo de uma forma mais participativa os 
associados, produzidos pelo Departamento de Relações 
Institucionais da própria cooperativa.

Agora, a partir deste mês, uma nova evolução passa 
a fazer parte da sua cooperativa. Queremos estimular 
cada vez mais os associados a se inteirarem sobre a 
Certel, para que possam acompanhar nossos conteúdos, 
pesquisar novidades e entender melhor a importância que 
tem o cooperativismo. Com este propósito, passamos a 
oferecer também um QR Code, disponível na capa do 
Jornal Certel e que, num primeiro momento, o conduzirá 
à página da internet, ao Facebook e ao Youtube. Muito 
em breve, grandes novidades serão lançadas para você, 
associado da Certel.



Foi assinado no dia 12 de setembro, no Hospital 
Santa Isabel, de Progresso, convênio com a Cam-
panha Mãos Dadas com a Saúde, desenvolvida 

pela Certel. Desta forma, a partir de outubro, o hospital 
está apto a receber doações de associados da Certel via 
fatura de energia elétrica. Trata-se da sétima entidade 
hospitalar beneficiada pela campanha, que contempla 
também os hospitais Ouro Branco (Teutônia), São Sal-
vador (Salvador do Sul), São José (Barão), Associação 
Hospitalar (Marques de Souza), Dr. Anuar Elias Aesse 
(Boqueirão do Leão) e São José (Sério).

Para o presidente da Certel, Erineo José Hen-
nemann, que esteve acompanhado na assinatura pelo 
vice-presidente, Lauro Baum, e pela gerente da loja de 
Progresso, Susi Nara Lazzaron, a adesão do hospital à 
campanha reforça o compromisso social que a Certel 
possui com suas comunidades. “Contribuir para que 
o hospital se mantenha disponível ao atendimento de 
Progresso e município próximos é essencial. Queremos, 
com o apoio dos associados, cooperar em benefício da 
saúde de todos”, observa Hennemann.

A diretora do hospital, Maria Inês Brancher 
Schmitt, observa que a instituição atende a população 
de vários municípios da região. Possui 50 leitos de 
internação, três leitos de recuperação pós-anestésica e 
duas salas de cirurgia, ambulatório, clínica integrada 
de fisioterapia e pronto atendimento. A instituição está 
equipada para atender os serviços de clínica médica, 
cirurgia geral, pediatria e obstetrícia clínica. 

“A direção do hospital sente-se extremamente 
agradecida à Certel, que está sempre preocupada e aten-
ta em estender sua contribuição às entidades. A exemplo 
do Programa de Eficiência Energética que, em 2018, 
substituiu todas lâmpadas por novas de modelo LED, 
além de geladeira e freezer, agora somos presenteados 
pela assinatura da campanha”, afirma Maria Inês.

Segundo a diretora, o convênio é importante por 
repassar, através das doações de associados, recursos 
para fortalecer a saúde financeira da entidade. “Convida-
mos todos os associados da nossa região a se engajarem, 
contribuindo com um pequeno valor que não faça falta 
no orçamento familiar”, complementa. 

Cada associado pode preencher formulário dispo-
nível nas Lojas Certel, no Sicredi e no próprio hospital. 
“O valor será debitado mensalmente e o total arrecadado 
contribuirá muito para o hospital. Contamos com a 
colaboração de todos”, enaltece.
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Lauro Baum

MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE

Ora por convite, ora por necessidade, as pessoas 
mudam de direção em seu amplo sentido. Em 
situação opcional, a tendência é que o rumo 

esteja previamente definido. Já na outra condição, 
o caminho pode ser para onde tem o primeiro sinal 
verde. 

Verde. Vejam quanto significado. Está em tudo. 
Está nas localidades interioranas onde a ausência da 
sucessão motivada pela inviabilidade econômica em 
pequenas propriedades forma desertos verdes. Em 
outras, muito bem produtivas, o verde se remodela 
em cada estação e cultura. O verde também está no 
propósito da Certel que, além da proteção ao meio am-
biente, também distribui milhares de mudas florestais 
todos os anos. Está no mercado chamado turismo. E a 
este último direciono hoje este espaço.

O Vale do Taquari está diante de um recurso 
com potencial explosivo. Sem susto. É a explosão de 
economia.

É com o aperto que surgem grandes ideias. E 
em meio à estagnação que reluta para deixar o país, 
o Vale do Taquari também caiu na real do reinvento, 
onde vem se encontrando com o turismo. Há muito 
para ser conhecido. Muito para revelar e, acima de 
tudo, a incrível oferta para ser transformada em com-
bustível de renda para os empreendedores. Enfim, são 
os encantos do Vale apresentados em fatos e contados 
em cifras.

Nada vem do nada. Toda a mudança, assim 
como o próprio domínio da novidade, exige per-
sistência, uma parcela de aventureirismo, coragem 
e conhecimento. O enredo para um grande cenário 
ao gosto do turista está feito. Aqui e acolá surgem 
ensaios e apresentações muito promissoras. Causou, 
por exemplo, empolgação a recém-inaugurada viagem 
do Maria Fumaça que compreende o roteiro entre as 
estações Muçum/Guaporé e vice-versa. Tanto é que, o 
maquinista o classificou como um dos conjuntos pai-
sagísticos mais bonitos do mundo. Mas, é necessário 
que saibamos fazer as coreografias que inspiram, que 
cativam e tragam mais turistas para o Vale que tem 
tanta curtição para ser imaginada. Digo imaginada 
porque grande parcela da comunidade regional não 
conhece suas belezas. 

O caminho para ir da imaginação ao conhe-
cimento está aberto e vem atraindo cada vez mais 
empreendedores que investem em hotéis e pousadas 
no meio da natureza, cuja localização para alguns é 
apenas um lugar retirado, enquanto para outros é o 
ambiente almejado para recarregar as energias. A op-
ção é tão promissora que há recentes empreendedores 
aplaudindo seus próprios resultados. Talvez um dos 
custos permanentes de toda essa receita seja a cor-
dialidade. Cada cabana, hotel, pousada, enfim, leva 
na carona mais receitas para o posto de combustível, 
para o guia, para a farmácia e padaria, a borracharia, 
enfim, ganham todas as formas de comércio. Como 
dizia que nada vem do nada, talvez  é um dos setores 
que mais traz para o tudo, contanto que haja inserção 
de todos. O turista se dispõe a pagar pelo que lhe é 
oferecido. Diga-se cordialidade e bom atendimento. 
É a comunidade do Vale em sinergia, onde a natureza 
foi muito generosa e a mão humana participa com 
alguns retoques.

Descobrindo
 o Vale

Governo do 
Estado lança 

Programa 
Energia Forte 

no Campo

O Rio Grande do Sul tem mais de 
506 mil propriedades rurais ele-
trificadas – próximo de 100% 

do total. Porém, somente pouco mais 
de um terço são redes trifásicas, cau-
sando um gargalo no desenvolvimento 
destas propriedades e na economia do 
Estado.

Com o intuito de qualificar as redes de distribuição 
de energia elétrica na zona rural gaúcha, o governo lançou, 
no dia 28 de agosto, o Programa Energia Forte do Campo, 
em cerimônia na casa do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, na 
Expointer 2019.

Por meio de financiamento do BRDE, o projeto 
prevê investimentos em obras de melhorias e transforma-
ção para rede trifásica. O público-alvo são os produtores 
organizados em cooperativas ou associações.

Na abertura do evento, o presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS destacou a importância do programa 
anunciado pelo Estado em parceria com a Fecoergs. “A 
energia forte no campo, levada por nossas cooperativas 
aos seus associados, será de fundamental importância para 
a economia do Rio Grande. Sem falar na permanência do 
jovem no campo, com viabilidade financeira”, afirmou.

O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, 
Artur Lemos, apresentou o programa, fazendo uma breve 
contextualização do agronegócio familiar.  Segundo ele, 
o Energia Forte no Campo está sendo lançado neste ano 
para dar início à formação de parcerias com cooperativas, 
concessionárias e municípios – e, quem sabe, também com 
o governo federal – para começar a ser implementado no 
ano que vem, seguindo até 2022.

O governador do Estado, Eduardo Leite, destacou 

que o povo gaúcho é forte, trabalhador e talentoso, mas se 
não houver energia forte, não terá capacidade de transfor-
mar o talento e o trabalho em produtividade. “Buscamos 
um programa consistente que reduza os custos para os 
produtores e que permita às cooperativas viabilizar o 
investimento. As cooperativas têm essa visão de associa-
ção, de compartilhamento de esforços para um resultado 
melhor para todos”, destacou Eduardo Leite.

Segundo o presidente da Certel, Erineo José Hen-
nemann, atualmente, das mais de 70 mil ligações de 
energia, 32.603 são rurais e, destas, 7.768 já são trifásicas, 
enquanto 24.835 são mono ou bifásicas. A cooperativa 
observa que, em muitos casos, os consumidores ligados 
em sistemas mono ou bifásicos já dispõem da rede trifá-
sica, apenas ainda não a necessitam ou não solicitaram 
transformação.  “Como a Certel já auxilia em até 60% do 
investimento que seria de responsabilidade do associado 
para a transformação de redes mono e bifásicas em tri-
fásicas, o programa Energia Forte no Campo ampliará o 
benefício aos associados, que necessitarão investir menos 
ainda para incrementarem o fornecimento energético em 
suas propriedades. Temos a tarifa de energia mais barata 
do Estado e, certamente, com este estímulo para redes 
trifásicas ampliado, nossos associados têm mais oportu-
nidades de serem produtores diferenciados, com melhores 
condições para evoluírem no agronegócio.”

Hospital de Progresso adere à 
Campanha Mãos Dadas com a Saúde

Assinatura do convênio entre hospital e Certel

Eduardo Leite destaca a importância da energia elétrica no campo
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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

Com suas delícias, agroindústria 
cativa o gosto do consumidor

Condições e atendimento diferenciados 
conquistam associados e clientes da Certel

Cresce significativamente a parcela de associados e clientes que 
aderem ao Programa de Fidelidade Clube Certel. A procura por esta 
alternativa, que gera pontuação a cada compra realizada nas Lojas 

Certel, com descontos para a próxima aquisição, reflete em pessoas felizes 
e motivadas a optarem cada vez mais pelo varejo da cooperativa.

É o que se verifica com o casal de associados Neiton Endler, 40 
anos, e Amanda Cristina Oberherr, 26, de Linha Trinta e Dois, Arroio do 
Meio. Clientes da loja do município, eles compartilham a satisfação e o 
orgulho em poder contar com a Certel para deixarem seu lar mais bonito 
e aconchegante. “Temos o hábito de pesquisar preços, e a loja de Arroio 
do Meio nos conquistou pela qualidade dos produtos e, em especial, pelas 
condições oferecidas. Além disso, somos muito bem atendidos pela equipe, 
que sempre nos recebe com muita atenção e disposição para nos ajudar 
no que for preciso. É uma ‘mão na roda’ para viabilizar nossos negócios”, 
sintetiza Endler. “O Clube Certel acaba nos incentivando a comprar mais 
na loja da cooperativa e, por consequência, nossa vida fica mais prática e 
a casa mais confortável”, avalia.

Amanda concorda com a afirmação do marido, e enaltece o aten-
dimento diferenciado da Loja Certel de Arroio do Meio. “Sempre nos 
atendem muito bem. Somos recebidos com um chimarrão ou cafezinho 
por uma equipe simpática e eficiente, disposta a nos ajudar e sempre aberta 
à negociação. É uma loja que pode ser recomendada, até em razão deste 
grande benefício que é o Programa de Fidelidade Clube Certel. Pelos pon-
tos contabilizados, já adquirimos itens como torradeira e chaleira elétrica, 
além de obtermos descontos em produtos maiores”, observa.

Lisete conta com a parceria da mãe 
Esida e de toda família

Amanda e Neiton sentem orgulho pela sua cooperativa

A energia elétrica distribuída pela Certel abastece 
com qualidade e confiabilidade mais de 70 mil 
famílias associadas, em 48 municípios gaúchos. 

São residências, propriedades rurais, empresas e demais 
instituições públicas que contam com a segurança ener-
gética disponibilizada pela cooperativa.

Em Forquetinha, uma das empresas é a Agroin-
dústria Familiar Cativa – Doces e Salgados. Situada na 
localidade de Bauereck, a empresa produz derivados de 
trigo, em especial, bolachas, pães e cucas, além de doces 
e salgados para eventos. Conforme relata a proprietária 
Lisete Arlete Stoll, 51 anos, a agroindústria surgiu como 
uma nova alternativa em substituição ao trabalho de 20 
anos na avicultura.

Juntamente com a mãe, Esida Gisch, 75, que lhe en-
sinou grande parte das receitas, Lisete aproveita também 
o conhecimento adquirido em vários cursos da Emater, 
do STR e da própria Prefeitura, para disponibilizar ali-
mentos feitos com muito esmero e amor. “A maior fatia 
da produção é comercializada em Forquetinha, Canudos 
do Vale, Marques de Souza e Lajeado, diretamente ao 
consumidor. Também fornecemos itens para a merenda 
de escolas de Forquetinha e Lajeado, e para entidades lajeadenses, via Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal”, salienta a proprietária.

A marca da agroindústria, segundo Lisete, surgiu pela junção dos nomes dos 
filhos Catiane e Vagner, com o propósito de cativar as pessoas. E a família acaba 
se mantendo ainda mais unida através da empresa. “Eu e minha mãe trabalhamos 
sempre juntas e, quando preciso, meu pai, meu marido e meus filhos também ajudam. 
É, principalmente, o amor da família que faz o produto ficar muito bom”, frisa.

Para Lisete, o sistema agroindustrial é muito importante por contribuir com 
o fortalecimento da economia de municípios interioranos como Forquetinha, onde 
prevalece a agricultura. “Temos a grande sorte de sermos associados à Certel, que 
também é uma grande parceira nossa. A energia elétrica é fundamental em todos 
os processos de produção da Cativa, e só podemos agradecer pela energia forte e 
confiável que recebemos”, pontua.
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Associado,
faça você também 
a sua parte para 

um mundo melhor

gi
ve

co
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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 
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Agroindústrias da região mostram 
seu potencial na 42ª Expointer

Fator importante para a economia do País, o setor primário 
mostrou sua força na 42ª Expointer. Entre os dias 24 de 
agosto a 1º de setembro, o evento que tradicionalmente 

ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, reuniu 
diversas atrações e novidades ao agronegócio. 

Muito sabor e criatividade marcaram presença no pavi-
lhão das agroindústrias familiares. Dando a possibilidade de 
reconhecimento e incentivo, no total, cerca de 316 expositores 
de diversas cidades, e até de outros estados, expuseram seus 
produtos. Em números, o volume de vendas obteve aproxima-
damente R$ 3.462.828,31 em apenas sete dias. 

Agroindústrias e produtores agropecuários da região esti-
veram presentes no evento, como por exemplo: Agroindústria 
Negrello e Nona Diva, de Barão; Acedi Alimentos e Franz Ali-
mentos, de Santa Clara do Sul; Sucos Rabaioli, de Imigrante; 
Delícias da Emilli e Kolonie Haus, de Teutônia; Cachaçaria 
Wille e Salsicharia do Alemão, de Poço das Antas; Embutidos 
São Bento e Klahrsul, de Lajeado; Agroindústria Herbon, de 
São José do Sul; e Koloniebackhaus, de Salvador do Sul.

Grande encontro

Vergílio Perius, presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, frisou a importância 
da Expointer. Para Perius, “a feira é um 

grande encontro entre produtores que evidenciam 
seu trabalho, juntamente com novidades e conhe-
cimentos do campo”, destaca. 

Para o secretário do Meio Ambiente e Infraes-
trutura, Arthur Lemos, eventos como esse são fun-
damentais para trocas de experiências. Em reunião 
realizada durante a feira, assuntos como geração e 
transmissão de energia, além de licenciamentos de 
PCHs e CGHs foram enfocados. Lemos também 
enfatizou a importância do setor energético como 
um dos itens principais para o desenvolvimento do 
agronegócio. A força do cooperativismo é muito 
evidenciada pelo secretário. “O estado do Rio 
Grande do Sul tem uma veia cooperativista muito 
forte, somos exemplo no mundo.”

Negrello Sucos Rabaioli Cachaçaria Wille

Acedi Alimentos Delícias da Emilli Conservas Thomas Embutidos São Bento

Herbon Klahrsul Salsicharia do Alemão Kolonie Haus

Koloniebackhaus Franz Alimentos

Empresas de 
diferentes 
segmentos 

demonstraram suas 
produções durante a 

exposição
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Concluídas obras que beneficiam 
Teutônia e Poço das Antas

Estão sendo finalizadas as obras de recondutoramento e implantação do oitavo 
alimentador de energia, que contribuirão com a melhoria do abastecimento 
para Teutônia e Poço das Antas. Segundo Daniel Luis Sechi, coordenador 

de planejamento técnico, o objetivo é ampliar a capacidade de fornecimento, com 
possibilidade de atendimento a novas cargas elétricas.

O agronegócio brasileiro e temas centrais do setor pautam 
palestra do ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues

O herói brasileiro é o agricultor. A sociedade 
tem que entender isso”. A afirmação do 
agrônomo e ex-ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Roberto Ro-
drigues, foi uma das muitas reflexões 

provocadas por ele nas cerca de 300 pessoas que parti-
ciparam do Dia do Empreendedor Rural no dia 5 de se-
tembro, na Estrela Multifeira. Na palestra “Perspectivas 
do agronegócio brasileiro”, ele abordou temas centrais 
que envolvem o setor no País, abrindo sua explanação 
com o alerta para a falta de líderes, especialmente por 
estarmos vivendo uma transformação do mundo rural 
em urbano, cujas medidas extraordinárias e assustadoras 
exigem referências a serem seguidas.

De acordo com o ex-ministro, a segurança alimen-
tar tem recebido atenção do mundo todo, especialmente 
da ONU, visto que estimativas apontam para um cres-
cimento de aproximadamente 60% na demanda por 
alimentos nos próximos 50 anos e, enquanto houver 
fome, não haverá paz. Projetando um período menor, 
pesquisas do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) indicam que o Brasil precisa ampliar 

sua produção em 41% dentro de dez anos. Para Rodri-
gues, isso é possível graças à mão de obra competente, 
quantidade de terra disponível e tecnologia nacional.

Ele reiterou que o agronegócio brasileiro é bri-
lhante, representando 21% do PIB do País, 42% das 
exportações e gerando 20% dos empregos, porém são 
necessárias estratégias de renda, comércio e logística, 
além de um trabalho intenso para mudar a imagem er-
rônea sobre desmatamento e consumo de veneno. Para 
o ex-ministro, o ponto-chave do setor está na comu-
nicação e na sustentabilidade, a qual é a base da com-
petitividade: “Se não formos sustentáveis econômica, 
social e ambientalmente, não vamos vender produção 
lá fora e vamos perder mercado.”

Ao apresentar dados de exportação, Rodrigues 
preveniu: “Não podemos ficar deitados em berço es-
plêndido porque fizemos conquistas maravilhosas nos 
últimos 30 anos, pois os outros fizeram mais do que 
nós.”  Ele ainda falou sobre a guerra entre Estados 
Unidos e China pela hegemonia na produção agrícola, 
o que levou ao ressurgimento do protecionismo e conse-
quentemente ao acordo entre Europa e Mercosul, tática 

política justificada pela busca de comida mais barata e 
permanência no poder. 

Rodrigues também destacou que a agronomia 
brasileira tem uma história espetacular de desenvol-
vimento, muito em consequência da qualificação dos 
empreendedores mais jovens, e que no futuro o coope-
rativismo vai ganhar ainda mais dimensão, pois será 
uma importante ferramenta para agregar renda e ganhar 
escala. “Nós temos um valor incomensurável e pode-
mos ser campeões mundiais da paz. Contem comigo. 
Eu quero ser campeão. Quem não quer. Vamos nessa? 
Vale apena!”, finalizou.

A programação ainda contou com um bate-papo 
do palestrante com os presidentes do Sistema Ocergs/
Sescoop-RS Vergílio Perius, da Sicredi Ouro Branco 
Neori Abel, da Dália Alimentos Gilberto Piccinini, e 
da Certel Erineo José Hennemann, além do presidente 
executivo da Dália Carlos Alberto de Figueiredo Freitas 
e gerente regional da Emater Marcelo Brandoli. O Dia 
do Empreendedor Rural foi viabilizado pelo Sescoop-
RS e teve o apoio da Prefeitura de Estrela, Emater, STR, 
Sicredi, Dália e Languiru.

O Energia Seguro Residencial é a forma mais prática e barata de proteger 
a sua residência contra eventos de incêndio, explosão, granizo e venda-
val.

Para eventos de incêndio e explosão, a garantia é de até R$ 31.000,00 e para 
eventos de granizo e vendaval a garantia é de R$ 1.500,00 com franquia de R$ 
300,00. Os segurados também concorrem a sorteios mensais de R$ 10.000,00.

O Energia Seguro Residencial é garantido pela Axa Seguros, uma das maio-
res seguradoras do mundo, com assessoria da Poolseg Corretora de Seguros. O 
custo é de R$ 8,00 na fatura de energia.

O seguro cobre residências unifamiliares habitadas. Não estão cobertos esta-
belecimentos comerciais/industriais, ou imóveis utilizados para outros fins como 
depósitos, galpões e similares. Também não estão cobertos imóveis desocupados 
ou que não possuam instalações internas que caracterizem o mesmo como uma 
residência habitada regularmente. Imóveis em processo de reconstrução ou refor-
ma possuem características de risco diferentes de imóveis em condições normais 
de uso e também não estão cobertos durante o período de reforma.

Em eventos de queda de raio, estão cobertos danos causados à estrutura 
da residência. Não estão cobertos danos causados a equipamentos elétricos e 
eletrônicos decorrentes da queda de raio, mesmo que restem vestígios.

Associados com o seguro ativo podem consultar os certificados individuais 
do seguro e as condições gerais da apólice contendo todas as coberturas e exclu-
sões através do site www.poolseg.com.br/certificados ou pelo telefone (51) 3762 
7233. Associados que ainda não contrataram o seguro podem solicitar a adesão 
pelos telefones 0800 292 4537 ou (51) 3762 7233.

Entenda melhor o 
Energia Seguro Residencial

Rodrigues com representantes da Certel, Sicredi, Arla, Ocergs, Faculdade La Salle e demais expectadores

“

Serviço realizado na Rua 3 de Outubro, no Bairro Languiru, em Teutônia



Certel deu aula de geração de energia para 
estudantes do Colégio Martin Luther

Estudantes do 8º ano do Colégio Martin Luther, de Estrela, re-
alizaram no dia 10 de setembro uma visita à Hidrelétrica Boa 
Vista, em Linha Geraldo, Estrela. Acompanhados pelo ope-

rador de usina da Certel, Leandro Hilgert, pela analista ambiental, 
Tatiana da Costa Weber, e pelo analista de projetos elétricos e auto-
mação de usinas, Felipe Drebes, os jovens conheceram todas as áreas 
da geradora, desde a barragem junto ao Arroio Boa Vista, até a casa 
de máquinas, onde ficam as turbinas. 

Quem orientou a turma foi a professora de Matemática e Física 
do Colégio Martin Luther, Ana Paula Dick. Ela faz uma síntese so-
bre a importância desta visitação. “Primeiramente, agradecemos pela 
excelente recepção dos profissionais, que foi de grande qualidade, 
simpatia e empatia. Afinal, são alunos do ensino fundamental que 
não têm grandes conhecimentos técnicos específicos sobre energia. A 
turma conseguiu sair de lá com uma boa ideia sobre a importância de 
uma hidrelétrica”, pontua.

Segundo Ana, a visita foi estimulada pelo Projeto CML Investi-
ga que, neste ano, tem a energia elétrica como temática para os alu-
nos do 8º ano. Com isso, há grupos trabalhando diretamente sobre 
a geração, além de outras áreas que compreendem o sistema ener-
gético. “Com certeza, poder ver na prática uma hidrelétrica como a 
Boa Vista auxilia e contribui muito no entendimento deles de como 
tudo isso funciona para que a energia chegue até as nossas casas. Foi 
bastante produtivo e útil”, avalia. “Muitos deles não tinham ideia da 
existência de uma usina dentro do município em que estudam e onde 
a maioria mora”, completa a educadora.

A analista ambiental, Tatiana da Costa Weber, observa que as hi-
drelétricas da Certel – Boa Vista, em Estrela; Salto Forqueta e Rastro 
de Auto, entre São José do Herval e Putinga; e Cazuza Ferreira, em 
São Francisco de Paula –  estão abertas a visitações programadas, sendo que os interessados podem contatar o e-mail meioambiente@certel.com.br.

Alunos e colaboradores da Certel entusiasmados com a visita

O Dia da Árvo-
re, comemo-
rado em 21 

de setembro, foi mar-
cado pela distribuição 
de árvores a colabo-
radores da Certel, em 
Teutônia. Diversas 
mudas de espécies na-
tivas foram entregues 
pelo Departamento 
de Meio Ambiente 
aos funcionários da 
Certel.

No Dia da Árvore, estimulamos o plantio entre colaboradores
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Paula Patzlaff Schäfer
*Nutricionista - CRN 14.620

Bruxismo

Índira Giacomoni 
*Odontóloga - CRO 16.487

Alimentação low carb 
e seus benefícios

Esse estilo de alimentação vem sendo o 
“queridinho do momento”, pois seus 
efeitos e benefícios estão sendo com-

provados cada vez mais por quem segue essa 
prática.

Low carb significa “ baixo carboidrato”. A 
base desse tipo de dieta são alimentos ricos em 
proteínas e com menor quantidade de carboi-
dratos. Mas a grande diferença é uma alteração 
no mindset, ou seja, na nossa maneira de pensar 
e de se relacionar com a comida. A dieta low 
carb prioriza a comida de verdade, e esse é seu 
maior benefício. 

Engana-se quem pensa que esse processo 
é responsável por eliminar de vez os alimentos 
fontes de carboidratos do cardápio. Na verda-
de, a ideia central é reduzir o consumo dessa 
substância, dando preferência aos ingredientes 
naturais e que apresentam baixo índice glicê-
mico, ou seja, aqueles cujo açúcar é absorvido 
em uma velocidade mais lenta e, por isso, 
não há picos de glicose e nem de insulina no 
organismo.

Assim, o corpo é obrigado a utilizar a 
gordura como forma de obtenção de energia 
(em vez do açúcar derivado dos carboidratos), 
contribuindo para o emagrecimento. E não 
precisa ser radical, isto é, a redução de 10% 
da quantidade de carboidratos ingerida já é 
suficiente para conseguir atingir os objetivos 
da dieta.

O ideal é manter as porções de carboidra-
tos baixas, cerca de 20% a 40% das calorias 
ingeridas por dia. Além disso, o melhor é que 
essas porções sejam de carboidratos complexos 
como, legumes, frutas, vegetais, hortaliças. Eles 

são ingeridos lentamente pelo organismo e não 
causam um aumento súbito na taxa de açúcar 
do sangue.

A low carb é uma ótima oportunidade para 
se alimentar de verdade.  Deixe esses alimentos 
com menos nutrientes para exceções e ocasiões 
específicas. Com isso, você ganha mais bem-
estar e disposição na rotina. Além disso, essa 
prática é muito eficaz para a redução de peso 
corporal, também melhora na composição 
corporal e propõe maior saciedade: Quando a 
pessoa corta quantidades significativas de car-
boidratos, é normal que consuma mais gorduras 
boas e proteínas. Com isso, a sensação de fome 
fica reduzida, fator que contribui diretamente 
na perda de peso.

Alimentos permitidos: carnes variadas, 
como de vaca, porco e galinha; todo tipo de pei-
xe e frutos do mar; ovos; oleaginosas também 
estão liberadas, como nozes e sementes, como 
a de abóbora e girassol; laticínios como queijo, 
manteiga, creme de leite e iogurte, por exemplo, 
também podem fazer parte do cardápio; gordu-
ras boas e óleos saudáveis, como óleo de coco, 
manteiga, azeite de oliva e óleo de peixe podem 
ser ingeridos, além de verduras e frutas.

Alimentos proibidos: Os que contenham 
açúcar refinado encontrado em produtos como 
refrigerantes, sorvete e bolos; grãos fontes de 
glúten, como  trigo, centeio e cevada; alimentos 
ricos em gordura trans; alimentos industriali-
zados e processados também não podem fazer 
parte da dieta.

É importante sempre o acompanhamento 
de um profissional para uma correta orienta-
ção.

O ranger ou apertar dos dentes, também conheci-
do como bruxismo, é uma desordem funcional 
que pode ocorrer durante o dia ou, mais comu-

mente, durante o sono.
Para muitas pessoas, o bruxismo é um hábito in-

consciente. Algumas pessoas nem sabem que o tem, 
até que alguém comente que elas fazem um horrível 
som de ranger de dentes enquanto estão dormindo. 
Para outras pessoas, é quando fazem um exame dental 
rotineiro e descobrem que seus dentes estão desgas-
tados ou o esmalte de seu dente está rachado. Outros 
sinais/sintomas de bruxismo incluem dor na face, na 
cabeça e no pescoço.

Alguns fatores aumentam o risco de bruxismo. 
Confira:

• Estresse: O aumento da ansiedade ou do estresse, 
bem como sensações de raiva e frustração, podem levar 
ao ranger dos dentes;

• Idade: É comum em crianças e geralmente 
desaparece durante a adolescência;

• Tipo de personalidade: Ter um tipo de perso-
nalidade agressiva, competitiva ou hiperativa pode 
aumentar o risco de bruxismo;

• Substâncias estimulantes: A nicotina do cigar-
ro, álcool, cafeína e drogas também podem aumentar 
o risco de bruxismo.

O bruxismo não é um transtorno perigoso. No 
entanto, pode causar danos permanentes aos dentes e 
dor desconfortável na mandíbula, dores de cabeça, dor 
de ouvido e distúrbios na articulação temporomandi-
bular (ATM). Por essa razão, é importante procurar um 
dentista e buscar, em conjunto a ele, a melhor forma 
de tratamento.

Reduzir o estresse e gerenciar a ansiedade podem 
reduzir o bruxismo em pessoas propensas à condi-
ção.



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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Alho-poró para nossa saúde

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

Grasiela Michels
*Enfermeira do Capa - Santa Cruz do Sul

ALERTA: perigo nas academias de musculação!

Fonte: nutricionista Paula Patlzlaff Schäfer

Crep low carb de frigideira

O que gostaria de abordar na coluna deste mês é um problema muito mais sério, 
envolvendo diretamente a minha profissão, a Educação Física. Sabemos o quanto 
os exercícios físicos fazem bem a nossa saúde, independente do sexo ou da idade. 

Além disso, o exercício físico quando bem planejado pode auxiliar em alterações estéticas, 
ou seja, auxiliam no emagrecimento e no aumento da massa muscular, sendo que entre os 
jovens especialmente, a procura pelas academias visando esta mudança de perfil físico é 
muito comum. 

Nestes sentido, é preocupante, muito preocupante, a quantidade absurda e indiscri-
minada de pessoas que têm feito uso de hormônios esteroides anabolizantes para alcançar 
objetivos estéticos – aumento de massa muscular. Sabe-se que estes hormônios são natural-
mente produzidos pelo nosso organismo, sendo que raramente (em caso de doença) existe 
a necessidade de aplicações adicionais. A literatura científica tem claramente mostrado os 
efeitos maléficos da utilização destes hormônios, entre eles, atrofia dos testículos, diminuição 
da libido (tesão), aumento de crescimento de pelos no rosto, alteração na voz, e a longo prazo, 
os mais graves, o comprometimento no sistema cardiovascular, fígado, cérebro e outros. A 
conta é muito simples de se fazer, qualquer substância que você ingerir ou injetar no seu 
organismo será entendido pelo seu corpo como um recado de que ele não precisará mais 
produzir. Assim, se você injetar testosterona, porque seus testículos haveriam de continuar 
a produzir naturalmente este hormônio? 

E o problema é tão sério que, mesmo sendo veementemente proibido o uso e sua dis-
tribuição, estas drogas estão cada vez mais presente no cenário das academias. Enquanto 
professor universitário, canso de conversar com estudantes estagiários que fazem seus relatos 
de episódios vivenciados nos seus locais de estágio. E o que mais me preocupa é que muitas 
pessoas envolvidas neste contexto começam achar isso normal. Enquanto que uma parte 
dos usuários fazem tudo baseado em informações e compras pela internet, outra parte tem 
feito uso de “recomendações profissionais”. Isso mesmo, vários profissionais de Educação 
Física têm orientado os usuários, e pior ainda, vários médicos têm prescrito o uso destas 
drogas. No caso dos médicos, mesmo sendo permitido legalmente que os mesmos façam a 
prescrição, certamente na maioria das vezes tal uso não seria necessário. Alguns estudantes 
têm argumentado comigo: “professor, melhor fazer os exames e seguir os médicos do que 
fazer de qualquer jeito”. Nossa!! Que momento estamos vivemos. Do tipo, estou fazendo 
errado mais com orientação profissional.

Será mesmo que vale tudo por um “corpo perfeito”? Entendo perfeitamente que com 
20-30 anos não temos a noção de futuro ou de perigo, ou seja, “só vou usar um pouco agora 
e depois eu paro”! Os usuários devem ficar atentos que alguns comprometimentos causados 
pelo uso dos esteroides podem ser para sempre, e neste caso, estamos falando em possível 
esterilidade, dificuldades em relações sexuais e problemas sérios do coração. Entendo que 
a geração de hoje vive fortemente o espírito do “aqui e agora é que quero ser feliz”, mas 
será mesmo que vale a pena? 

O alho-poró é uma planta utilizada não só como alimento, mas também 
como medicinal. É um vegetal bastante apreciado que garante ao ser 
humano sabor único e nutriente essenciais. Este maravilhoso condi-

mento pode ser considerado um alimento de baixo valor energético, sendo 
uma excelente fonte de fibras, zinco, cobre, potássio e niacina, em comparação 
com outros cultivos da família Alliaceae (cebola, salsa e cebolinha).
Em função de ser um vegetal o alho-poró também é consumido cru, porém 
com mais frequência cozido e temperado com azeite e vinagre, frito ou 
misturado com outros ingredientes. O bulbo, os talos e as folhas podem ser 
consumidos refogados ou crus, ele integra perfeitamente diversos pratos. Já 
as suas folhas verdes tem maior propriedades antioxidantes, sendo que os 
compostos fenólicos e de ácidos ascórbicos são os principais responsáveis 
pela atividade antioxidante observada no alho-poró. Essa atividade se mantém 
por até 13 dias, quando se armazena o alho-poró na geladeira, segundo uma 
pesquisa feita na Bélgica em 2013.

Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que o 
alho-poró apresenta um polissacarídeo com propriedades gastroprotetora, 
além de possuir ainda um composto químico chamado saponina, que pos-
sui atividade anti-inflamatória, prevenindo o aparecimento de úlceras no 
estômago.

Em casos de problemas de saúde, os bulbos triturados são usados para 
tratar as fases iniciais da tosse, secreção de muco e dor de garganta. O suco 
fresco do alho-poró pode ser tomado em casos de dores estomacais e má 
digestão. Atua também com antiespasmódico (combate gases) e também tem 
fama de possuir propriedades digestivas.

Molho pesto de alho-poró: 1 unidade de alho poró picada, a parte branca 
e a parte verde; 1 cebola pequena picada em cubinhos pequeninhos; 4 colhe-
res de sopa de azeite de oliva extra virgem; ½ xícara nozes ou amendoim; 
2 dentes de alho pequeno; Suco de um limão; Sal a gosto. Modo de fazer: 
em um frigideira aqueça a metade do azeite e refogue levemente a cebola o 
alho e o alho-poró. Retire-os do fogo e bata no liquidificador adicionando os 
amendoins, o sal e o suco de limão, o restante do azeite e um pouco de água. 
A consistência deve ficar mais espessa como patê. Sirva com batatas cozidas 
ou petisco com pão integral, pães torrados ou biscoitos integrais.

Ingredientes:
- 1 clara de ovo;
- 1 colher de sobremesa de cacau em pó;
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de farinha de aveia;
- 1 colher de chá de fermento em pó;
- 1 ovo inteiro.

Modo de Preparo:
- Misture todos os ingredientes, use uma 
frigideira antiaderente e coloque um fio de 
óleo. Derrame a mistura no recipiente e deixe 
assar mais ou menos um minuto de cada lado 
até dourar. Pode rechear com morangos ou 
deixar sem recheio.

 Inclua de uma a duas porções de frutas • 
diariamente;

Diminua a quantidade de bebidas com • 
alto teor de açúcar. Opte pelos chás, su-
cos naturais e água; 

Consuma alimentos integrais, pois con-• 
tém vários nutrientes e fibras que contri-
buem no controle da sacieade e no bom 
funcionamento do intestino.

Foto: Reprodução/Internet
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

S A C I T I R C
O      

M   C    E 
O   I   S 

R   A  S 
S  A  R G  L E 
O  F   E   R 
V  L   N R  T 
I  I   E   S 
S A Ç N A R B M E L
A  Ã   A    
V  O   L    
N     I  O  
I  S   Z  D  S

S A H N A R A  A
R   D  Z  D

S  R   A  I  I
E  E     N  C
Õ  U     O  E
Ç  G  A A  R  H
A    I   D  N
P   B N   A  O
U  O  O   P  C
C F   S  A   S
O    N N    E
E    I     D
R   C      
P R O B L E M A S 

Ansiedade além do normal
SOCIAL: medo exagerado e irra-

cional de participar de eventos com 
pessoas DESCONHECIDAS por receio 
de julgamentos e CRÍTICAS.

FOBIA: temor crônico e paralisante de 
animais, objetos ou situações especí-
ficas, como de ARANHAS, buracos ou 
lugares altos.

Ataques de PÂNICO: sem nenhuma 
razão aparente, o indivíduo tem a 
impressão de que vai MORRER ao sentir 
o coração disparar e o corpo estremecer, 
além de apresentar náusea e vômito. 
Após a AFLIÇÃO, tudo volta ao normal.

ESTRESSE pós-traumático: frequente 
em soldados que retornam de 
GUERRAS e em vítimas de atentados ou 
desastres naturais. As LEMBRANÇAS 
ruins se manifestam junto com 
INSÔNIA

TAG (Transtorno de Ansiedade GENERA-
LIZADA): surge uma sensação incômoda 
de que tudo vai dar errado a qualquer 
momento. Nesse ciclo de PREOCUPA-
ÇÕES sucessivas, os PROBLEMAS são 
supervalorizados enquanto a própria 
capacidade de resolvê-los é subesti-
mada.

sivo): é caracterizado por pensamentos 
INVASIVOS que são aliviados apenas 
quando se repete um comportamento 
PADRONIZADO sem sentido lógico.

 D F L W Ç G G K T E B
 T T U S A C I T I R C
 X G C L O M P Z O C U
 M V M K O C I T I E R
 C J X O N C I E J S C
 G L Y H R R Q A Z S F
 O S N A T R G C L E H
 F O R F T O E B W R H
 T V H L P P N R E T W
 R I T I E S E B D S G
 K S A Ç N A R B M E L
 E A Q Ã P G A J K B N
 R V F O R K L O X H P
 Z N I X B M I G O T U
 Y I B S D P Z J D G S
 B N S A H N A R A I A
 H R D R A T D X Z O D
 A S M R A L A L I E I
 B E E E I B Z Ç N Y C
 S Õ A U Z X Ç K O S E
 Z Ç B G D A A H R E H
 F A O Ç Q I M R D C N
 D P P P B N H A A J O
 T U U O Z O U Ç P O C
 Q C F M N S S A V R S
 Y O A D W N N S I Ç E
 M E L S E I T X Ç N D
 Z R Q T C Y O A R S Z
 L P R O B L E M A S R
 O G W J A Q M S S F F

Deputado entrega 
equipamentos ao hospital

Meio de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bohn Gass, 
a Associação Hospital de Marques de Souza conseguiu fazer um 
investimento de R$ 200 mil na compra de equipamentos. 

Segundo o presidente Marco Aurélio de Lima Trindade, foram ad-
quiridos um digitalizador de raio-X, balança antropométrica, nobreak para 
servidor, computadores, aspirador cirúrgico, computadores, camas elétricas 
e oito poltronas.

A casa de saúde presta mais de 500 atendimentos e registra em torno 
de 70 internações, pelo Sistema Único de Saúde ou particular. Ainda man-
tém convênios com os municípios de Marques de Souza, Canudos do Vale, 
Travesseiro, Pouso Novo, São José do Herval e Forquetinha.

São 41 leitos e uma equipe de profissionais que atuam em várias 
especialidade: cardiologia, neurologia, psiquiatria, exames de ecografia, 
traumatologia e ginecologia.

O município de Marques de Souza conta oficialmente com uma Feira 
de Produtores Orgânicos. Na manhã do dia 24 de agosto, autoridades, 
extensionistas da Emater/RS-Ascar, representantes de entidades, agri-

cultores e público em geral prestigiaram a inauguração do espaço, localizado 
na Praça Recanto Livre. A feira ocorre todos os sábados, a partir das 8h. No 
local, 12 famílias de produtores comercializam hortaliças diversas como alface, 
rúcula, cenoura, beterraba e cebola, além de frutas da época, como laranja, 
bergamota, abacate e nozes.

Feira de Produtores Orgânicos 
de Marques de Souza é inaugurada

Bohn Gass visitou instituição e foi recebido por autoridades 

Foto: Gabriel Santos

Visitantes prestigiaram a inauguração da feira

Divulgação
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Confira acima o Número da Sorte 
do Energia Seguro Residencial de 
agosto, formados pelas unidades dos 

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

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Agosto
74.107
41.609
04.318
68.504
57.458
79.848

No sorteio da Campanha 
Mãos Dadas com a Saú-
de do mês de setembro, 

morador do Bairro Canabarro, em 
Teutônia, foi o contemplado. Albino 
Pichinhaki foi premiado com um 
vale-presente das Lojas Certel.

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

Para saber mais, contate a re-
cepção do HOB pelo fone (51) 3762-
1600 ou diretamente com a Certel.

Mãos Dadas com a Saúde premia 
contribuinte de Canabarro

Associado Albino Pichinhaki (e) ganhou um vale-presente

Divulgação

Os estudantes do 3º ano da Escola Estadual 
de Ensino Médio de Pouso Novo estão mais 
conscientes em relação ao uso racional da 

energia elétrica. No dia 26 agosto, eles assistiram à 
palestra dos engenheiros Jeferson Miranda e Henrique 
Fensterseifer, da Certel, que orientaram sobre como é 
possível economizar energia, além de outras noções 
de relevância sobre o tema.

A professora, Cristiane Fátima Andrade Cecato, 
considerou de grande importância esse contato com os 
profissionais da Certel. Ela avalia o compartilhamento 
de conteúdo como muito relevante, “pois envolve a 
sustentabilidade, além de as informações terem sido 
muito bem transmitidas pelos engenheiros.” 

Recentemente, a escola foi uma das contem-
pladas pelo Programa de Eficiência Energética da 

Certel, que atendeu à Lei 9.991/2000 e substituiu 
213 lâmpadas usadas por novas de tecnologia LED e 
três refrigeradores. Também em Pouso Novo, igual-
mente foram beneficiadas pelo programa a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Picada Taquari e 
a Escola Municipal de Ensino Infantil Raio de Sol, 
totalizando a substituição de 389 lâmpadas e cinco 
refrigeradores. 

“Isso tudo tem um grande significado para a qua-
lidade de vida do educandário e das nossas comunida-
des. Além de realizar um ótimo trabalho, pois quase 
não falta energia aqui, a Certel ainda se preocupa em 
conscientizar para o uso mais eficiente da energia. 
Somos muito gratos à cooperativa e, possivelmente, 
estudantes nossos possam ser os futuros engenheiros 
dela”, endossa Cristiane.

Capacitações garantem segurança 
e qualidade no atendimento

A atenção da Certel à segurança e à qualidade do fornecimento de energia elétrica se consolida a 
cada dia. Investir em condições que viabilizem um bom atendimento contribui para que o quadro 
social esteja satisfeito, bem como garante a consecução de um trabalho seguro para os profissionais 

envolvidos. Exemplo disso ocorreu em setembro, com qualificações e reciclagens disponibilizadas aos 
colaboradores no que tange à Norma Regulamentadora nº 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, em 
parceria com o Centro Regional de Treinamento em Eletricidade, sediado no Colégio Teutônia.

De acordo com o técnico de segurança do trabalho da cooperativa, Edson Leandro da Silva, a Nor-
ma estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e 
sistemas preventivos.

Certel compartilhou conhecimento de economia e segurança em Pouso Novo

Palestrantes receberam um mimo dos estudantes

Parte dos profissionais envolvidos na qualificação
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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.

Alimentos são doados a famílias de Lajeado e Teutônia

A Certel realizou no dia 30 de agosto a entrega dos 248 quilos de alimentos 
não perecíveis arrecadados durante a Campanha de Doação de Alimentos 
que integrou o Dia de Cooperar 2019, em comemoração ao Dia Internacional 

do Cooperativismo, celebrado em 6 de julho. Os alimentos, doados até 31 de julho 
por colaboradores, associados e clientes da Certel de toda a região, foram divididos 
entre os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Teutônia e Lajeado, 
municípios com maior número de associados.

Segundo a primeira dama e secretária de Assistência Social, Jaqueline Mus-
skopf, a campanha coopera com o propósito de melhorar a qualidade de vida de 
famílias em situação de vulnerabilidade. “Ficamos felizes pela sensibilidade que 
as pessoas tiveram em fazer essa doação. Para nós, é muito importante, pois os 
alimentos serão destinados a pessoas que realmente necessitam. Agradecemos de 
coração a cada um que contribuiu”, observa.

Para a coordenadora do Cras Espaço de Todos Nós, de Lajeado, Kelly Oli-
veira da Silveira, a doação é uma forma de garantir atendimento das necessidades 
básicas. Lajeado tem, na Política Municipal de Assistência Social, os benefícios 
eventuais regulados por Lei Municipal, mas a demanda de famílias sempre é maior 
que a disponibilidade do recurso. “Logo, é com imensa gratidão que recebemos 
esses alimentos, que serão concedidos a famílias em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica dos bairros Santo André, Campestre, Planalto, Olarias, Igrejinha, 
Centenário e Imigrante”, relata.

Invasão 
Certel marca 
aniversário da 

loja de Progresso

A Loja Certel de Progresso comple-
tou, no dia 13 de setembro, seus 
34 anos. Para marcar o aniversá-

rio, a filial realizou a Invasão Certel, com 
promoções especiais e uma programação 
especial, com muita alegria, confraterni-
zação e movimentação.

No mesmo dia, também aniversaria-
ram as lojas de Canabarro, com 41 anos, e 
de Estrela, com 29, que igualmente ofere-
ceram vantagens especiais e interagiram 
com associados e clientes. Equipe da loja de Canabarro

Invasão na loja de Progresso

Entrega dos mantimentos para o Cras de Lajeado

Lojas de Canabarro e Estrela 
também aniversariaram
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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 3 anos 
após a data do falecimento.

* 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 dolor dea comareDie Weisheiten Des Lebens

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

Linda Lutter-
beck Ahlert, de 
Vila Schmidt, 
Westfália, fa-
leceu no dia 30 
de abril, aos 86 
anos.

Heda Becker, 
de Campestre 
Alto, São Pe-
dro da Serra, 
faleceu no dia 
27 de junho, 
aos 84 anos.

Angelina Spi-
nelli, de Bela 
Vista do Fão, 
Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 08 de 
dezembro de 
2018, aos 91 
anos.

J o ã o  O l a v o 
Stoffe ls ,  de 
Salvador do 
Sul, faleceu no 
dia 07 de julho, 
aos 84 anos.

Iva Uebel La-
gemann ,  do 
Bairro Teutô-
nia, Teutônia, 
faleceu no dia 
21 de julho, 
aos 87 anos. 

Moacir Birck, 
de Paraguaçu, 
Carlos Barbosa, 
faleceu no dia 
29 de junho, aos 
54 anos.

Alberto Spinelli, 
de Bela Vista do 
Fão, Marques 
de Souza, fale-
ceu no dia 17 
de março, aos 
89 anos. 

José Geraldo 
Gomes da Sil-
va, do Bairro 
Teutônia, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 22 de 
julho, aos 69 
anos. 

Elmo Dhein, 
de Picada May, 
M a r q u e s  d e 
Souza, faleceu 
no dia 11 de 
julho, aos 69 
anos. 

Egon Tigge-
mann, de Cana-
barro, Teutônia, 
faleceu no dia 
03 de julho, aos 
78 anos.

Dulce Tischer, 
de São Victor, 
Forquet inha, 
faleceu no dia 
03 de maio, aos 
65 anos. 

Emilio Celso 
Werner, de Lª 
Francesa Alta, 
Barão, faleceu 
no dia 04 de 
julho, aos 69 
anos.

Selma Rohs-
ler, de Lª San-
tana, Venâncio 
Aires, faleceu 
no dia 28 de 
junho, aos 89 
anos. 

Arlindo Mul-
ler, de Santa 
Inez, Poço das 
Antas, faleceu 
no dia 11 de 
julho, aos 80 
anos. 

Alcido Schnei-
de r,  de  Boa 
Vista, Teutônia, 
faleceu no dia 
19 de julho, aos 
94 anos. 

Herta Ahlert, 
de Lª Berlim, 
Westfália, fale-
ceu no dia 13 
de março, aos 
82 anos. 

Erna Linde-
mann Ahlert, 
de Lª Paissan-
du, Westfália, 
faleceu no dia 
04 de julho, 
aos 88 anos.

Aloisio Inacio 
Fol lman,  de 
Boa Vista, Poço 
das Antas, fale-
ceu no dia 23 
de junho, aos 
87 anos.

L a u r i n d o       
Fucks, de Pi-
cada  Fel ipe 
Essig, Traves-
seiro, faleceu 
no dia 13 de 
julho, aos 86 
anos. 

Ghenera due fameie che le ze ndate star in meso el 
bosco, nte un posto novo, ndove bisognea ancora tuto da 
far. I ga laorà tanto par rabaltar le piante; far su le case, la 
scola e anca el semitero. No sò gnanca quanti ani che ghe ze 
passà, uno de lori el se ga malà e el ze morto, parche ospedai 
no ghenera. Maginarse quanto piander. Alora i lo ga sepelio 
ntel semitero novo, in meso el bosco. La vedova la ghe dise 
a so comare: - Ben.. el me omo el ze morto. Adesso noantre 
ndemo farghe na novena, dir su el rosário. Ndemo vanti note. 
Le riva al semitero e la dona del morto la ga scominsià spia-
tolar e quelaltra la tira su le còtole, la se incucia ntel canton 
dea busa e la fa na bela de na pissada. Dopo le ga pregá. 
Al dí drio, la comare la fa la medèsima cosa: la pissa ntel 
canton dea busa e dopo la prega. Al terso di le ze rivade e la 
comare la tornar a pissar ntel canton e dopo la prega. Alora 
la vedova la ghe dimanda: - Parche comare  bisogna che te 
pissi ntel canton dea busa prima de pregar..?

La comare la ghe risponde: - Parché le lagrime le vien 
fora da ndove depi se sente la mancansa, la malinconia. La 
dona la compartiliea col compare che gera morto, quando 
vivo. Robe de gnanca creder.

Fast jeder von uns hat irgen-
dwann schon mal einer von diesen 
Sätze gehört: 

“Träume nicht dein Leben, 
sondern lebe deinen Traum

Der Klügere gibt nach, in der 
Ruhe liegt die Kraft

Ehrlich währt am längsten, 
Fragen kostet nichts

Zeit heilt alle Wunden, Scher-
ben bringen Glück

Jeder ist seines Glückes Sch-
mied, Eile mit Weile

Es ist nicht alles Gold, was 
glänzt

Früh übt sich, wer ein Meister 
werden will”

Die Zeilen habe ich von ei-
nem deutschen Lied genommen 

(von Unheilig). Da wir ständig 
etwas Neues erleben und daraus 
auch immer etwas lernen sollten, 
bringe ich diesmal einen Text über 
Weisheiten für unser Leben. Das 
Lied sagt:

“Die Weisheiten des Lebens
sind die Worte unserer Väter
Die uns trösten und beflü-

geln
Und ewiglich bestehen
Die Weisheiten des Lebens
sind die Lehren aus Geschi-

chten
Ein Vermächtnis aus vergan-

gener Zeit
das unsere Welt zusamme-

nhält”
Ich glaube an diesen Ge-

danken und wünsche, jeder von 
euch kann sich auch etwas für’s 
Leben mitnehmen. Noch ein paar 
Weisheiten vom Lied:

“Übung macht den Meister, 
aller Anfang ist schwer

Steter Tropfen höhlt den 
Stein, Ende gut - alles gut

Freunde erkennt man in der 
Not, eine Hand wäscht die andere

Gegensätze ziehen sich an, 
der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm

Morgenstunde hat Gold im 
Mund, ohne Fleiß kein Preis

Das Glück ist mit dem Tüchti-
gen,

Wer den Pfennig nicht ehrt, 
ist des Talers nicht wert”

Cirio Brack-
mann, de Pon-
tes Filho, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 22 de 
junho, aos 77 
anos. 
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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. Preencha o formulário nas Lojas Certel ou Postos 

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

BATIZADO

CASAMENTO

CONFIRMAÇÃOFORMATURA

BODAS

No  dia 19  de  agosto essa “fofolete”completou 
seu 1º aninho. A Isadora Helena Dhein, de 
Teutônia , é pura alegria e simpatia, veio para 
transformar a vida de toda família. É cari-
nhosamente abraçada por toda família Ha-
mester e Dhein, especialmente pela mamãe 
Jóice e papai Jonas. Parabéns, Isadora!

Larissa Andreoli Dhein, de Picada May, 
Marques de Souza, completou seus sete 
anos no dia 13 de setembro. É homenage-
ada pelos pais Luiz Carlos e Eliane, e pela 
irmã Ana. Parabéns, Larissa!

Irineu Rauschkolb, de 
Barão, completou seus 

58 anos no dia 27 de 
agosto. Que você con-

tinue sendo esse ma-
rido, pai e avô alegre 
e querido por todos. 

É homenageado com 
muito amor pela espo-

sa Marisa, filhos Fabio, 
Luana e Rogério, netos 

Gabriel e Vitor, genro 
Willian e nora Daniela. 

Parabéns, Irineu!

Ernesto e Marli Wietholter, do 
Bairro Teutônia, Teutônia, come-
moraram seus 50 anos de casados 
no dia 26 de julho. São homena-
geados pelos filhos, nora, genros e 
netos. Parabéns, Ernesto e Marli!

Iraci Knorst, de Pi-
cada May, Marques 
de Souza, comple-
tou seus 63 anos no 
dia 27 de setembro. 
É homenageada 
pelos familiares, 
em especial pelo 
marido Joari Gall. 
Parabéns, Iraci!

Genilda Costa da Silva e Antonio An-
tenor da Silva, do Bairro Canabarro, 
Teutônia, completaram seus 50 anos de 
casados no dia 19 de julho. São homena-
geados pelos filhos Claudiomiro e Rodrigo, 
noras Isolde e Beatriz, e netas Bianca e 
Tiffany. Parabéns, Genilda e Antonio!

Pierre Weber Bruchez, de Linha Fran-
cesa Alta, Barão, completou seus dois 
aninhos no dia 04 de setembro. É ho-
menageado com muito carinho pelos 
pais Marcelo e Grasi, e avós. Parabéns, 
Pierre!

O casal Germano Goldmeyer e 
Helma Lindemann Goldmeyer, de 
Westfália, completou seus 60 anos de 
casados no dia 19 de setembro. São 
homenageados pelos filhos Edla, Ro-
berto, Edel e Renato, e demais fami-
liares. Parabéns, Germano e Helma!

Monique Soares Heck, de Vila 
Nova, Boqueirão do Leão, com-
pletou seus três anos no dia 14 de 
setembro. É homenageada pelos 
pais Adão e Alexandra, e irmãos. 
Parabéns, Monique!

Verenice Chassot e Camila Chassot 
Sipp, de Linha Rodrigues da Rosa, 
Barão,comemoram juntas seus aniversá-
rios. A mamãe Verenice completa seus 42 
anos no dia 07 de outubro. Já a filha Camila 
comemora seus seis aninhos no dia 21 de ou-
tubro. São homenageadas pelo esposo e pai 
André Sipp. Parabéns, Verenice e Camila!
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Calendário de Eventos – Outubro 2019
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus eventos 

podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

BARÃO
04 – Aniversário do Instituto Estadual de 
Educação Assunta Fortini, com progra-
mação durante à noite;
05 – Fandango de Formatura, no CTG 
Tropeiro da Serra;
12 – Encontro da Família Meinicke, em 
Linha General Neto Alto;
12 – Kanoa Kerbfest, na Comunidade 
Sagrado Coração de Jesus, em Arroio 
Canoas; 
12 – Festa da Família da Emei Arco-íris;
13 – Almoço do Grupo Vergiss Mein 
Nicht de Linha Francesa Baixa;
13 – Festa Popular da Emef Nicolau 
Bourscheid, em Linha Francesa Alta;
19 – Baile de Chopp e de Casais, no Cen-
tro Comunitário São José;
20 – Tradicional Festa em honra à Nossa 
Senhora Mãe de Deus, na Comunidade 
de Barão Velho;
24 e 25 – 22ª Feira do Livro e 15ª Feira 
da Cultura;
26 – Tradicional Almoço dos Sócios do 
CTG Tropeiro da Serra;
26 – Mateada do Outubro Rosa. 

CANUDOS DO VALE
05 – Torneio de Bocha do Esporte Clube 
Nova Berlim, em Nova Berlim;
07 a 12 – Semana da Criança da Secretaria 
de Educação, na Sede;
12 – Almoço Italiano do Núcleo de Mu-
lheres Sempre Avante, em Rui Barbosa;
12 – Tsunami do 3ª ano da Escola Esta-
dual, na Sede;
13 – Festa da Comunidade Nossa Senhora 
dos Navegantes, em Pinheirinho;
19 – Café do Núcleo de Mulheres Nossa 
Senhora do Caravágio, na Sede; 
20 – Festa de São Francisco da Comuni-
dade de Canjerana;
24 e 25 – 6ª Feira do Livro da Secretaria 
de Educação, na Sede.

CAPITÃO
12 – Festa da Comunidade Católica de 
Alto Palmas;
12 – Baile do Grupo de Idosos Vitória de 
Linha Marinheira;
19 – Jantar-Baile da Comunidade de 
Linha Zanotelli;
26 – Café do Clube de Mães de Picada 
São Paulo.

LAJEADO
01 – Reunião do Conselho Pastoral, na 
Igreja Matriz;
03 – Encontro dos Ministros da Paróquia, 
na Igreja Matriz;
05 – Dia da Agroecologia, no Jardim 
Botânico;
05 – Primeira Frühlingsfest (Festa da 
Primavera), no Parque Histórico;
05 – Baile da 3ª Idade, no Planalto;
07 – Assembleia Geral, no Salão de Even-
tos da Prefeitura; 
11 a 13 – 10ª Gincana de Lajeado, no 
Parque Professor Theobaldo Dick;
12 – Ultréia Festiva do MCC, na Matriz 
de São Cristovão;
12 – 2º Encontro de Escolinhas, no CEM, 

no Bairro São Cristovão;
12 – Fandango de Aniversário, no CTG 
Tropilha Farrapa;
13 – Arte na Praça, na Praça João Zart 
Sobrinho, no Bairro Americano;
19 – Mês alusivo à Prevenção do Câncer 
de Útero, Câncer de Mama e Osteoporose 
(todas as unidades de saúde);
19 – Baile da 3ª Idade, em São Bento;
19 e 20 – Rodeio Artístico, no Parque do 
Imigrante;
20 – Arte na Praça da Matriz, na Praça 
Marechal Floriano;
26 – Baile da 3ª Idade, no Morro 25; 
31 – Café com Saúde, no Sesa. 

MARQUES DE SOUZA
05 – Café Anual do Clube de Mães Gene-
rosas de Alto Linha Tigrinho;
05 – Culto de Confirmação na Comunida-
de Evangélica de Marques de Souza;
12 – Festa do Capitel Nossa Senhora 
Aparecida, em Bela Vista do Fão;
12 – Festa da Criança da Emei Brilho de 
Infância;
12 – Culto de Confirmação na Comuni-
dade Evangélica de Tamanduá;
13 – Tradicional Festa do Esporte Clube 
Brasil;
16 – Reunião da União Marquessouzense 
do Clube de Mães, na Câmara de Verea-
dores;
19 – Festa da Família da EEEF Severino 
José Freiner;
20 – Festa do Coral Misto;
20 – Festa da Nossa Senhora do Rosário, 
em Vasco Bandeira;
26 – Café do Clube de Mães Amigos do 
Lar de Linha Bastos;
27 – Festa dos Associados da Sociedade 
Esportiva Nova Aliança de Linha Ata-
lho;
31 – Celebração da Reforma, às 20h.

POUSO NOVO
11 – Festa da Criança (Sicredi);
12 e 13 – Encontro do departamento 
feminino da Igreja Assembleia de Deus, 
na Sede;
16 – 3º Encontro da Soberania Alimentar 
e Troca de Sementes (Emater e Secretaria 
de Agricultura);
19 – Festa das Crianças da Igreja Assem-
bleia de Deus, na Sede;
20 – Festa de São Judas Tadeu, na Comu-
nidade de Forqueta Alta;
27 – Torneio de Futebol do 3º ano do 
ensino médio.

PROGRESSO 
05 – Chá da Escola São Francisco;
05 – Festa do Padroeiro, em Linha do 
Meio;
06 – Festa do Padroeiro, em Laranjeiras;
11 – VI Dia da Infância Legal, em Pro-
gresso;
12 – Torneio de Futebol Sete, em Ape-
tiri;
12 – Cavalgada, em Constantino;
13 – Torneio de Futebol Sete, em Campo 
Branco; 
13 – Festa com Almoço do Clube de 

Mães, em Tocas;
13 – Festa da Padroeira, em Tiririca;
13 – Festa dos Velhos Amigos, em Pro-
gresso (sem missa);
19 – Festa Campeira em São Luiz;
19 – Festa do Capitel São Francisco, em 
Progresso;
20 – Festa do Clube de Mães, em Apetiri 
(sem missa);
20 – Torneio de Futebol, em São Luiz;
26 – Boate do GEG;
26 – Festa dos Sócios, em Campo Bran-
co;
27 – Festa do Clube de Mães, em Xa-
xim;
27 – Festa dos Sócios, em Alto Hono-
rato. 

SALVADOR DO SUL
05 – 2ª Festa do Peixe do Esporte Clube 
Campestre;
05 – Encontro de Coros do Coral Mu-
nicipal;
05 – Chá do Apostolado, em Encruzilhada 
do Maratá;
05 a 12 – Semana do Município;
06 – Almoço do Grupo Kappesberg, no 
Salão Paroquial;
11 – Cachorro-Quente dos Bombeiros 
Voluntários, no Parque Municipal;
19 – 5º Fandango da Mala de Garupa, 
no CTG;
26 – Festa do Dia da Família da Emei 
Margaridinha, no Ginásio Municipal;
26 – Encontro de Coros do Grupo Bom 
Progresso, na ACC, em Campestre Bai-
xo;
27 – Café Anual da Oase, na Sociedade 
Concórdia, em Linha São João; 
27 – Churrasco Social, no Bairro Vila 
Nova. 

SÃO PEDRO DA SERRA
12 – Feriado Nacional;
12 – Tradicional Baile da 3ª Idade do Gru-
po Kappesberg, no Centro Comunitário de 
São Pedro da Serra;
13 – Festa do Coral Sempre Viva, na So-
ciedade União Campestre Alto.

SÉRIO
11 – Festa da Criança do SMECD, no 
Salão Paroquial;
12 – Feriado Nacional;
19 – Festa da 3ª Idade Alegre Vivemos;
19 – Boate do Criart;
26 – Primeira Eucaristia;
26 – Torneio de Futsal do 3º ano, no 
Ginásio.

TEUTÔNIA
02 e 03 – Mostra Científica do Colégio 
Teutônia;
05 – Galeto Beneficente do Lions Clube 
de Teutônia, na Comunidade Católica 
Cristo Rei do Bairro Languiru, das 11h 
às 14h;
06 – Festa da Padroeira Nossa Senhora do 
Rosário, Comunidade Católica do Bairro 
Canabarro;
06 – Tiro Rei, na Associação Cultural de 
Linha Clara, às 9h30min;

07 a 12 – 2ª Semana do Brincar da Secre-
taria da Educação de Teutônia;
12 – Baile de Kerb da Comunidade Mar-
tim Luther, no Bairro Languiru, às 20h;
12 – Dia das Crianças e 9º Passeio Ciclís-
tico de Teutônia, na Prefeitura Municipal 
de Teutônia, às 9h;
14 a 19 – Semana da Ação Consciência 
Limpa, na Administração Municipal de 
Teutônia;
16 – Jiteu de Caçador, na Ieceg;
19 – Baile do Grupo da Melhor Idade 
Simpatia, no Centro Comunitário de Li-
nha Wink, às 13h;
19 – Teutofight (Associação Mão de Pe-
dra), na Associação da Água, às 19h; 
 19 – 26º Baile dos Calçadistas e Vestu-
aristas de Teutônia, na Ser Gaúcho, às 
21h; 
19 – Festa Anual da Oase, na Comuni-
dade Bethânia do Bairro Boa Vista, às 1
3h30min;                                                                             
19 – Culto Ecumênico – Celebração da 
Reforma Luterana, no Colégio Teutônia, 
às 19h30min;
22 a 24 –  2ª Semana Cultural e Premiação 
do Concurso Fotográfico.

TRAVESSEIRO
01 – Dia Internacional do Idoso, no 
Cras;
04 – Caminhada do Outubro Rosa do 
Cras;
06 – II Churrasco de Búfalo, no Clube 
Esportivo Travesseirense;
09 – Festa da Criança (SMECDT);
12 – Reservado, Barra do Fão;
13 – Festa da Criança e Nossa Senhora 
Aparecida, em Três Saltos Alto;
13 – Festa da Nossa Senhora Aparecida, 
em Barra do Fão;
19 – Café do Apostolado, no Clube Tra-
vesseirense;
24 – Feira do Livro (SMECDT);
25 – Feira do Livro e Noite de Talentos 
(SMECDT);
27 – Baile da 3ª Idade do Grupo Arco-íris, 
em Picada Felipe Essig.

WESTFÁLIA
05 – Baile de Corais do Coro Misto Jus-
tiça, na Casa da Oase e Comunidade, às 
19h30min;
12 – Baile Anual do Grupo de Idosos 
“Os Westfalianos”,  no E.C. Juventude, 
às 13h;
13 – Festa Anual da Comunidade Católica 
Nossa Senhora Aparecida, no Flamengo 
Futebol Clube;
16 e 17 – Programação alusiva à Semana 
da Alimentação;
19 – Culto de Confirmação da Comu-
nidade Evangélica Bom Pastor de Vila 
Schmidt, às 19h;
26 – III Jantar-Baile de Kerb da Comuni-
dade Evangélica Sião de Linha Frank, no 
Centro Comunitário, às 13h.
31 – Baile do Grupo de Idosos Alegria, 
no Centro Comunitário, em Lª Frank, 
às 13h;
31 – Dia da Reforma (Feriado Munici-
pal).
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