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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTE

Uma nova etapa acaba de se 
iniciar em nossas vidas. Que 
o ano de 2021 nos traga tudo 
de melhor que possa haver. 
Saúde, paz, amor, entusias-

mo, amizades, perseverança, fé, sucesso, gra-
tidão, perdão, cooperação.

Como cada novo dia que surge ao raiar do 
sol, o início de um novo ano nos dá condições 
de aproveitarmos cada instante, cada situação, 
com a devida motivação para que sejamos 
felizes. Adversidades sempre existirão, e cabe 
a nós administrarmos da melhor maneira cada 
situação.

O ano de 2020 foi bastante desafiador, e 
isso incluiu absolutamente todas as nações do 
Planeta. Em todas elas, o principal obstáculo 
foi o surgimento da pandemia do novo coro-
navírus. A Covid-19 alterou muitas rotinas e 
incutiu na sociedade um novo jeito de agir e 
de se relacionar. 

Agora, com a chegada de 2021, precisa-
mos continuar muito atentos e, sempre que 
possível, procurar contribuir com as regras 
estabelecidas pelo protocolo de prevenção à 
Covid-19. Por mais que estejamos exaustos, é 
necessário agirmos com muita cautela e respei-
tar as orientações básicas de segurança contra 
o coronavírus.

A grande esperança para este ano está 
na eficiência das vacinas que começam a ser 
disponibilizadas e que podem oferecer a toda 
sociedade o gatilho para combater de vez o 
coronavírus.

Que todos tenhamos um ano abençoado 
e que a nossa resiliência, tão trabalhada em 
2020, se mantenha ativa diante das barreiras 
que possam vir a se apresentar. Desejamos 
que tudo de melhor aconteça em nossas vidas, 
e que possamos, dentro de algum tempo, olhar 
para trás e nos orgulharmos pela superação de 
desafios. Um ano de muita cooperação para 
você e seus famíliares.

O ano que passou foi, sem dúvi-
da alguma, bastante diferente. 
Mas, apesar de tudo, com muito 
trabalho, realizações e grandes 

resultados. No início do ano, recebemos a 
premiação da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) que nos classificou em 
sétimo lugar como melhor distribuidora 
de energia elétrica do País e com a menor 
tarifa aplicada no Estado. Em novembro, 
recebemos da OCB uma premiação em nível 
nacional pela integração intercooperativa 
que temos com o Sicredi para financiar a 
construção da Hidrelétrica Vale do Leite. Em 
dezembro, recebemos uma distinção do UOL 
e FIA que coloca a Certel entre os 40 lugares 
mais incríveis para se trabalhar no País.

E a retirada dos últimos três postes de 
madeira da linha de transmissão, que ocorreu 
no dia 17 de dezembro, também vai ficar 
historicamente marcada. Estamos com uma 
nova rede energizada, com dois circuitos 
interligando as subestações de Lajeado e 
Teutônia com a nova subestação de Costão, 
e isso vai garantir o nosso fornecimento 
de energia com qualidade ao associado. Se 
houver um problema em uma das redes, a 
energia fluirá pelo outro circuito.

Conforme nossa visão, de ser uma co-
operativa referência em energia, contribuin-
do para o desenvolvimento regional, tenho 
sempre solicitado as nossas equipes para nos 
anteciparmos às demandas do mercado, às 
novas tecnologias, aos novos investimentos 
que estão sendo realizados na região. Então, 
fico muito feliz com essa eliminação total da 
posteação de madeira na rede de transmis-

são, hoje substituídas por torres metálicas e 
por estruturas de concreto, porque estamos 
melhorando cada vez mais a qualidade e a 
confiabilidade da nossa energia.

E o mesmo vale para todas as demais 
atividades. Na área da geração, muito em 
breve, apresentaremos uma novidade rela-
cionada à energia fotovoltaica, bem como 
iniciaremos a construção da Vale do Leite, 
a quinta hidrelétrica da cooperativa. Nossos 
estudos para geração através de fontes alter-
nativas e limpas estão cada vez maiores, e 
planejamos grandes inovações nesse quesito 
para um futuro bem próximo.

As nossas lojas vêm obtendo resulta-
dos excelentes, tanto que inauguramos, em 
2020, as filiais de Barão, Fazenda Vilanova 
e Salvador do Sul. Com uma equipe especia-
lizada e muito focada em oferecer soluções 
ao mercado regional, as Lojas Certel se des-
tacam no mercado varejista com produtos de 
primeira linha e condições que surpreendem 
associados e clientes.

Também a Certel Artefatos de Cimento 
mantém sua indústria alinhada aos anseios e 
demandas dos mercados energético gaúcho, 
disponibilizando postes com até 40 metros 
de altura para cooperativas e concessionárias 
de todo o Estado, e da construção civil. A 
partir deste ano, em parceria com a Univa-
tes, será estudada a ampliação de produtos 
que se somarão aos artefatos atualmente 
fabricados.

Queremos estar cada vez mais próximos 
de você, associado. Torcemos para que 2021 
seja um ano repleto de saúde, paz, amor, 
perseverança e cooperação.

Editorial
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Lauro Baum
MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE

Esperança

Se esta é a última que morre, aposto 
em prosperidade para 2021, pois, tem 
muita energia positiva na lista.

 Inegável que o ano recém-encerrado 
foi conturbado. Foi um tanto difícil. Ninguém, 
em nenhum canto do planeta esperava se de-
parar com uma realidade tão atípica. Assustou 
e confundiu. E falar do que foi diferente, 
impossível não tocar na pandemia. Afinal, foi 
a causa de transtornos, incluindo o empobre-
cimento de uma parcela da população, ainda 
que oportunizasse a outros.

Embarcamos no novo ano onde preci-
samos seguir firmes, com a cara e a coragem 
para fazer a diferença e buscar a normalidade, 
pois, as inovações não param e cada uma re-
presenta uma nova oportunidade. Na saúde, a 
maior corrida é vencer o novo Coronavírus. E, 
contrário de outras décadas, onde a sociedade 
não podia questionar religião e política, hoje 
pode. Aliás, deve. Deve estar presente e parti-
cipar das diferenças. E, por isso, acredito que 
cada cidadão tem parte na saúde. Todos devem 
ter os procedimentos de higiene, que, até digo, 
muitas vezes eram ignorados e agora já são 
uma herança da pandemia. Mas, também vejo 
como desnecessário pessoas isoladamente se 
locomovendo a pé ou de veículo, inclusive 
fechado e “mascaradas”, continuamente ins-
pirando as partículas de ar já expulsas.

Enfim, estamos em novo ano que se 
apresenta com esperança. A sociedade é 
provocada por um planeta menos poluente. 
Nesse contexto, o voo do futuro já decolou no 
finalzinho do ano passado quando o primeiro 
avião movido à energia elétrica cruzou o céu 
na Suíça. Já a cooperativa Certel decola dia-
riamente para fornecer energia mais limpa, 
com ainda mais qualidade e abundância para 
seus associados. E é essa mesma energia que 
“nos reúne à distância” para tratar de negócios 
e tomar decisões que embalam o novo ano e 
sua prosperidade.

Ainda que o ano que passou não foi tão 
ruim, pois foram muitas oportunidades para 
a renovação, 2021 só pode ser melhor. São 
meus votos para todos os associados e leitores 
da Certel.
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Certel entre os 40 lugares mais incríveis 
para se trabalhar no Brasil

Certel substitui últimos três postes 
de madeira da linha de transmissão

Exatamente uma se-
mana após obter o 
primeiro lugar na 

categoria Intercooperação 
do Prêmio SomosCoop – 
Melhores do Ano 2020, a 
Certel foi classificada, na 
tarde do dia 1º, pelo Prêmio 
Lugares Incríveis Para Tra-
balhar 2020, da Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA) Business School e do 
Portal UOL. A Certel Desenvolvimento e a Certel 
Energia foram certificadas no quesito “Qualidade 
no Ambiente de Trabalho”, sendo que a Certel 
Energia também configurou-se entre as 40 em-
presas mais incríveis para se trabalhar no Brasil, 
na categoria Empresas de Pequeno Porte, com até 
300 colaboradores. 

O anúncio foi realizado de forma online pelo 
UOL e valorizou as empresas que venceram os 
desafios impostos por 2020, fomentando um clima 
organizacional positivo e produtivo. A premiação, 
que é baseada na pesquisa FIA Employee Expe-
rience, respondida por 150 mil funcionários de 
mais de 300 empresas brasileiras, entre agosto e 
setembro, foi assistida no auditório da Certel, em 
Teutônia, obedecendo todos os critérios sanitários 
de prevenção à Covid-19.

Segundo o professor doutor André Fischer, 
livre-docente e coordenador dos MBAs de Re-
cursos Humanos e Especialização da FIA, a 

pesquisa retrata uma área 
particularmente desafia-
dora no cenário corpora-
tivo brasileiro. “Antes, a 
pesquisa focava mais na 
satisfação do trabalhador. 
Com o passar do tempo, 
passamos a medir outros 
estados psicológicos, com 
uma ênfase muito grande 
em comprometimento, 
que é diferente de satisfa-

ção. Comprometimento é o quanto a pessoa está 
a fim de defender o projeto daquela organização”, 
enaltece.

Após a premiação, o presidente da Certel, 
Erineo José Hennemann, destacou a diretores, 
gestores e colaboradores, o significado da pesquisa 
para que a evolução continue acontecendo dentro 
da cooperativa. Elencou a gestão moderna, ética, 
participativa e transparente, e a melhoria constante 
na busca por soluções, como ingredientes cada vez 
mais presentes no dia a dia da Certel. “Sentimos 
uma equipe verdadeiramente engajada e compro-
metida com a causa cooperativista. Mesmo diante 
de uma pandemia, obtivemos resultados excelen-
tes em todos os negócios e o amor à camiseta de 
cada colaborador foi determinante. Aqui dentro, 
temos um grande time de verdadeiros campeões 
que, simplesmente, amam o que fazem”, relata 
Hennemann, agradecendo a todos que participa-
ram da pesquisa.

A Certel efetuou na tarde do dia 12, a retirada 
dos três últimos postes de madeira da sua 
linha de transmissão, próximo à Subestação 

de Teutônia. A ação ocorreu simultaneamente com 
a obra de finalização da linha de transmissão que 
interliga a referida subestação, da cooperativa, com 
a Subestação de 230 mil volts da indiana Sterlight 
Power, instalada em Costão, Estrela, e que abastece 
o Vale do Taquari com energia oriunda das subes-
tações da CEEE de Garibaldi e Lajeado. 

Desta feita, as duas subestações da Certel de 
Teutônia e Lajeado estão totalmente conectadas, 
inclusive com circuitos duplos, à subestação de 
Costão e, por sua vez, alimentam também as subes-
tações de São Pedro da Serra e Canudos do Vale.

Para Manoel de Jesus Botelho, ex-gerente 
executivo do ONS (Operador Nacional do Sistema 
Elétrico) para a Região Sul do Brasil, a Certel foi 
fundamental para a implantação do suprimento 
de energia no Vale do Taquari, aumentando sig-
nificativamente a confiabilidade e a qualidade do 
serviço prestado. “Acompanhamos todas as etapas 
de implantação desse sistema elétrico, e podemos 
afirmar que a Certel executou um excelente serviço 
para o povo da região. Cooperativas de infraestrutu-
ra como a Certel têm prestado excelentes serviços 
às regiões onde atuam, e tenho certeza que, num 

futuro próximo, elas terão uma importância ainda 
maior para o desenvolvimento de muitas regiões 
do Brasil.”

O diretor de planeja-
mento, engenharia e regula-
ção da Certel, Ernani Aloí-
sio Mallmann, comemora a 
finalização do investimento, 
de aproximadamente R$ 14 
milhões, que garantirá um 
fornecimento ainda mais 
confiável e contínuo ao 
quadro social. “Será muito 
difícil faltar energia nessa 
subestação de Costão, pois 
há várias vias que a abas-
tecem. A implantação de 
circuitos duplos também fa-
vorece para a qualidade do 
abastecimento”, observa.

Distribuição
Na rede de distribuição 

da cooperativa, o último poste de madeira foi subs-
tituído por concreto no dia 19 de fevereiro de 2014, 
por ocasião do aniversário de 58 anos da Certel, no 
Bairro Moinhos D’Água, em Lajeado.

Anúncio foi realizado de forma online

Mallmann ao lado
das instalações



A Certel obteve o primeiro lugar do Prêmio SomosCo-
op – Melhores do Ano 2020, um reconhecimento da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) ao 

trabalho desenvolvido em benefício do desenvolvimento 
social e econômico. A divulgação ocorreu na tarde do dia 24 
de novembro, em transmissão online.

A Certel concorreu na categoria Intercooperação, com 
o Projeto “A Energia Que Nos Une”, que retrata a parceria 
firmada com as cooperativas Sicredi Ouro Branco (Teutônia), 
Integração RS/MG (Lajeado), Região dos Vales (Encantado) 
e Botucaraí (Soledade), a fim de financiar a sua próxima hi-
drelétrica, a Vale do Leite, que será instalada no Rio Forqueta, 
entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo.

Em sua saudação, o presidente da OCB, Márcio Lopes 
de Freitas, afirmou que, mesmo diante da pandemia de Co-
vid-19, sente-se feliz em poder reunir boa parte da família 
cooperativista brasileira. “Estamos reconhecendo um trabalho 
extraordinário que todas as cooperativas fazem no dia a dia 
por um mundo melhor. Meu agradecimento às 320 coope-
rativas inscritas, que representaram 22 estados no Prêmio”, 
assinalou.

Freitas também comentou sobre a influência cooperati-
vista diante dos obstáculos enfrentados neste ano de pandemia. 
“Tivemos desafios imensos e fico muito feliz em dizer que as 
cooperativas fizeram um papel fantástico neste momento de 
dificuldade, pois souberam dar a volta por cima sendo ino-
vadoras e criativas. Está na hora de enxergarmos que os ho-
rizontes são maiores que os problemas. Tenho muito orgulho 
de ser cooperativista e fazer parte desta frente que transforma, 
muda e ajusta as coisas. Todos os dias, o cooperativismo faz 
uma coisa diferente e promove mudanças na vida de milhões 
de brasileiros. São 15 milhões de cooperados no Brasil, o 
que envolve 60 milhões de brasileiros impactados por todo 
benefício gerado pelas cooperativas”, enalteceu.

O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, rela-
tou que a intercooperação praticada pela Certel, do Ramo 
Infraestrutura, com as quatro cooperativas Sicredi, do Ramo 
Crédito, possibilitará a geração de energia limpa e renovável, 
incrementando renda, empregabilidade e desenvolvimento 
regional. Classificou o projeto como a verdadeira força e valor 
do cooperativismo, pois permitirá que os associados recebam 
energia de qualidade reconhecida e com tarifa acessível.

“É motivo de grande alegria para todos da cooperativa, 
pois demonstra o reconhecimento do Sistema OCB à dedi-
cação que o sistema cooperativo tem em contribuir com a 
pujança do País. E a Certel, de maneira inédita, estabeleceu 
esta intercooperação com quatro cooperativas do Sistema 
Sicredi para viabilizar um grande empreendimento que será 
fundamental para o desenvolvimento de toda a região. Dedi-
camos o prêmio aos mais de 70 mil associados e a todas as 
equipes e cooperativas envolvidas”, avalia Hennemann.

Adilson Carlos Metz, presidente da Sicredi Integração 
RS/MG

“Este prêmio é um exemplo de cooperação, pois se 
sempre trabalhamos para que as pessoas se associem a uma 
cooperativa, nada mais prudente do que também as coopera-
tivas se juntarem para esses projetos, como no caso, a cons-
trução da hidrelétrica. O prêmio é merecido, e tenho sempre 
frisado que o cooperativismo numa região é como o fermento 
no pão, pois faz com que os recursos se potencializem, que 
haja um crescimento. E o crescimento onde a cooperativa 
atua é um crescimento justo, porque não se preocupa apenas 
com o econômico, mas também com o social, cuidando das 
pessoas. Hoje, se fala muito na busca da vacina por causa da 
pandemia, e sobre esta ainda há dúvidas e pesquisas. Mas, 
tenho dito de que a vacina contra uma crise econômica o 
Padre Amstad, já há mais de 100 anos, trouxe para o Brasil, 

ou seja, o cooperativismo.”

Carlos Rogério Matuella, presidente da Sicredi Botucaraí 
RS/MG

“É motivo de grande orgulho e, com certeza, o reconheci-
mento de um grande trabalho do cooperativismo para a nossa 
região. Mostra a força, a união e a importância da cooperação 
entre as pessoas e cooperativas, e parabenizamos todos os 
associados da Certel e da Sicredi. Méritos da Certel, por ter 
iniciativa e colocar esse projeto em benefício de uma socie-
dade muito grande, de várias comunidades, e nós, da Sicredi 
Botucaraí, estamos felizes em poder fazer parte. Agradecer às 
demais cooperativas Sicredi por podermos estar juntos nesse 
grande projeto, pois essa usina irá beneficiar muitas pessoas 
com qualidade de vida, receitas e recursos para a região, e 
quem ganha com isso é toda a comunidade. Esse é o espíri-
to do cooperativismo, levar às pessoas qualidade de vida e 
oportunidades, está aí a essência de uma cooperativa. Está 
no nosso DNA causar impacto social com retorno financeiro, 
com soma e união de esforços.”

Neori Ernani Abel, presidente da Sicredi Ouro Branco
“Foi com grande alegria que recebemos a notícia da 

premiação. A concretização dessa parceria tem como base 
um dos princípios universais do cooperativismo, a interco-
operação. As cooperativas servem de forma mais eficaz aos 
seus associados e fortalecem o movimento cooperativo se 
trabalharem em conjunto. E é exatamente isso que acontece 
há muito tempo entre nossas cooperativas e que, agora, se 
traduz de forma ainda mais expressiva nesse que é um em-
preendimento histórico para nossa região. O cooperativismo 
já faz muitas coisas boas pelas nossas pessoas, pelo nosso 
Brasil. E pode fazer muito mais, afinal, ele une negócios com 
propósito de fazer o bem feito, e não só para alguns, mas para 
muitos. Quando você decide ser um cooperado, você decide 
empreender junto com outras pessoas. Escolhe fazer parte 
de um movimento que tem como princípio o compartilhar 
objetivos, desafios e conquistas.” 

Ricardo Cé, presidente da Sicredi Região dos Vales
“É muito bom evidenciar esse momento em que a inter-

cooperação das nossas cooperativas ganha reconhecimento 
nacional. Esta premiação da OCB reconhece os trabalhos 
das nossas cooperativas em prol do desenvolvimento social 
e econômico, e que propiciam desenvolvimento e benefício 
aos nossos associados e comunidades onde atuamos. Parti-
cipar desse projeto da hidrelétrica obviamente é um orgulho 
para a nossa cooperativa. Mas, também cabe aqui fazermos 
um reconhecimento ao esforço de todos que tiveram en-
volvidos na viabilização desse projeto. Sem dúvida, é um 
projeto inovador e a intercooperação deve ser cada vez mais 
viabilizada na prática. É um dever das cooperativas praticar 
a intercooperação.”
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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 
e Salvador do Sul

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

e 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 Buarque de Macedo, 
5380, ao lado do Sicredi, das 
7h30 ao meio-dia e das 13h30 

às 17h48 

Certel é campeã na categoria Intercooperação 
do Prêmio SomosCoop

Gestores da Certel assistiram apresentação



A comprovação de que a Certel se dedica para 
manter a qualidade na distribuição de energia 
elétrica aos seus mais de 70 mil associados 

se verifica nas mais diversas localidades. Um bom 
exemplo é Araguari, em Canudos do Vale, onde a 
cooperativa realizou a transformação de sistema 
monofásico para trifásico. São quatro quilômetros 
de rede que, agora, potencializam o desenvolvi-
mento agropecuário. A obra compreendeu também 
a instalação de 21 postes de concreto e quatro 
transformadores.

Segundo o supervisor de construção e manu-
tenção de redes até 138 kV da Certel, Nilson Daniel 
Pires, o apoio da tecnologia contribuiu significativamente para a realização 
deste serviço, numa região considerada montanhosa e de difícil acesso. 

“Com um drone, efetuamos o lançamento de cabos, 
evitando a retirada de 50 árvores nativas, o que 
ocasionaria uma reposição florestal obrigatória de 
aproximadamente 750 mudas de árvores”, relata. 

O projetista de redes de distribuição, Michael 
Daniel Thies, observa que, considerando-se levan-
tamento, licenciamento, abates, reflorestamento, 
acompanhamento e relatórios, a utilização do drone 
simbolizou uma economia de aproximadamente R$ 
6 mil para a cooperativa, além de todo o impacto 
ambiental e risco aos colaboradores que foram evi-
tados. “Nossas equipes são muito bem capacitadas e 

se engajam diariamente para levar a melhor energia 
a todo o quadro social, e a tecnologia também acaba favorecendo esses tra-
balhos fundamentais”, salienta.

Para que suas estruturas elétricas distribuam 
energia de qualidade aos associados, a 
Certel promove diversos investimentos. 

Um deles, é o deslocamento de redes situadas 
em locais de difícil acesso, como em meio a 
matagais para a beira de estradas, agilizando a 
manutenção que é feita pelas equipes de plan-
tões.

Em Santo Antônio, Coronel Pilar, o as-
sociado Ginei Marcon, 35 anos, demonstra-se 
satisfeito pelo deslocamento de rede feito na 
localidade. Com atuação na suinocultura, na 
bovinocultura leiteira e na viticultura, ele con-
sidera o fornecimento de energia elétrica deter-
minante. “Além desse deslocamento da rede, 
que agora permitirá um retorno mais rápido da 

energia em caso de temporais, também fomos 
beneficiados recentemente pela transformação 
da rede em trifásica. Atualmente, a energia 
elétrica é um insumo fundamental, sem o qual 
é praticamente impossível progredir. Só pode-
mos agradecer pelo atendimento nota 1000 que 
sempre recebemos da Certel”, afirma.

Marcon já viveu em outras regiões do 
Estado e até do País, e recorda do quão crítico 
era o fornecimento de energia nessas ocasiões. 
“Agora, como associado da Certel, falta energia 
poucas vezes e, quando acontece, não precisa-
mos nos preocupar porque logo retorna. Não 
há nem a necessidade de ligarmos para o 0800, 
pois sabemos que, em questão de pouco tempo, 
tudo fica resolvido”, avalia.
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Clube Certel oferece show de vantagens para associados e clientes

Certel utiliza drone para viabilizar rede trifásica em Canudos do Vale

Deslocamento de rede e transformação trifásica beneficiam associados

Anelize adquiriu vários produtos com o Clube Certel

Lançamento de cabos via drone
reduziu impacto ambiental 

Associado se sente satisfeito 
com serviços da cooperativa

A associada Anelize Rambo Nitsche, 49 
anos, de Picada Santa Clara, Santa Clara 
do Sul, é uma dos muitos clientes que 

vêm se beneficiando através do Programa de 
Vantagens Clube Certel. Cliente assídua da loja 
do seu município, Anelize confunde o ambiente 
agradável e o atendimento acolhedor da Certel 
com o seu próprio lar. “Sempre sou muito bem 
atendida, e quando chego na loja entro sempre 
sorrindo e falando em alemão com a equipe, 
pois me sinto muito bem lá”, enfatiza.

Por meio do programa de vantagens, ela 
já adquiriu vários itens essenciais para a casa, 
como freezer, geladeira, liquidificador, batedei-
ra, sofá-cama e cozinha. “E utilizarei os pontos 

também para comprar alguns produtos para o 
quiosque que estamos construindo. O Clube 
Certel gera grandes benefícios e acaba sempre 
nos estimulando a voltar para a loja. Foi uma 
grande ideia criar uma possibilidade de valori-
zar associados e clientes, estamos muito felizes 
com isso”, assinala.

Anelize enaltece o atendimento eficiente 
e cordial da loja de Santa Clara do Sul. Afir-
ma sentir-se prestigiada com a equipe, que se 
esforça para sempre oferecer soluções. “Toda 
equipe é muito educada e simpática, e sempre 
quer saber como pode nos ajudar. Isso nos 
motiva a sempre voltar, afinal, sempre saímos 
de lá realizados e felizes”, garante.



O temporal da noite de 2 de dezembro 
interrompeu o fornecimento de 
energia elétrica para cerca de 10 

mil associados da Certel. A forte ventania 
causou a queda de árvores sobre a rede 
elétrica, quebrando diversos postes de 
concreto e causando defeitos na infraes-
trutura energética. A linha de transmissão 
da Subestação de São Pedro da Serra foi 
totalmente afetada, resultando na falta de 
energia para os associados desta região do 
Vale do Caí, que tiveram o abastecimento 
normalizado por volta das 23h30min.
Na manhã do dia 3, ainda eram aproxima-
damente 1.000 associados sem energia, 
principalmente, nos municípios de Pouso 
Novo, Boqueirão do Leão, Canudos do 
Vale, Capitão, Coqueiro Baixo, Forqueti-
nha, Marques de Souza, Progresso, Santa 
Clara do Sul, Travesseiro, Lajeado, Barão, 
Carlos Barbosa, São Pedro da Serra e 
Tupandi.
Todas as equipes da Certel estiveram mobi-
lizadas para restabelecer o fornecimento de 
energia, inclusive durante as madrugadas. 
No entanto, a restauração total da energia, 
devido à grandeza e à dispersão dos es-
tragos, ocorreu somente às 17h do dia 4, 

quando os últimos 100 associados afetados 
tiveram o abastecimento normalizado.
A Certel orienta que, para situações 
emergenciais, o associado deve sempre 
entrar em contato pelos telefones 0800 
5106300 ou 0800 5206300, WhatsApp 
0800 5106300, pelo Aplicativo Certel 
Energia ou pela Agência Virtual no site 
certel.com.br.
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Salecker coordena Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias

Temporal interrompeu fornecimento 
para 10 mil associados da Certel

Colaborador se despede 
da cooperativa

Fórum Gaúcho trabalha com representação política das águas

Maders atuou por quase 41 anos na Certel

Ventania causou quedas de árvores,
 postes e danificou estruturas energéticas

A responsabilidade socioambiental da 
Certel ficou fortalecida no dia 2 de 
dezembro, com ênfase à participa-

ção da cooperativa para a qualidade dos 
recursos hídricos. O diretor de geração, co-
mercialização e mercado da cooperativa, 
Julio Cesar Salecker, que também é vice-
presidente do Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, foi 
eleito coordenador geral do Fórum Gaú-
cho de Comitês de Bacias Hidrográficas. 
Também foram eleitos Domingos Lopes, 
presidente do Comitê do Litoral Médio 
e representante da produção rural, Ivo 
Melo, vice-presidente do Comitê Ibicuí, 

representante do Irga, e Guilherme Rinal-
di, da Certel.

Segundo Salecker, o Fórum trabalha 
com a representação política das águas, 
englobando os 25 comitês de bacias que 
existem no Estado. O objetivo principal é 
promover a interlocução entre os comitês e 
os órgãos de Estado, Municípios e Nação, 
viabilizando a implantação da Lei Gaúcha 
das Águas. “A água é um bem público 
essencial à vida e à produção, então é ne-
cessário equilíbrio para que consigamos 
uma água em qualidade e quantidade para 
todos, com um desenvolvimento sustentá-
vel para os gaúchos”, destaca.

Na manhã do dia 18 
de dezembro, ocor-
reu a despedida do 

colaborador Roque Valdir 
Maders, auxiliar técnico de 
energia da Certel, que atuou 
por quase 41 anos na coope-
rativa. Regada de emoção, 
a homenagem contou com 
muitas lembranças de mo-
mentos inesquecíveis.

O presidente, Erineo 

José Hennemann, agradeceu 
por toda dedicação que Ma-
ders desempenhou nessas 
quatro décadas de Certel. 
“Agora, é o momento de 
aproveitar a vida de uma 
forma mais leve, junto aos 
familiares e amigos. O nos-
so muito obrigado, e que 
carregues sempre a marca 
Certel dentro de seu cora-
ção”, assinala o presidente.



Festival Internacional Online 
de Coros evidencia tradição 
do canto coral em Teutônia

Certel distribuiu muita energia 
e emoção neste Natal

O C a m i n h ã o 
Iluminado do 
Corpo de Bom-

beiros Voluntários de 
Teutônia foi uma das 
atrações natalinas em 
Teutônia, Poço das 
Antas, Westfália e Pa-
verama, e contou com 
a participação de veí-
culos da Certel.

A cooperativa foi 
uma das ajudantes do 
Papai Noel e, no des-

file, esteve presente 
também com alguns 
de seus colaboradores 
e o mascote Xoqui-
nho, que animaram e 
distribuíram balas e 
muita energia positi-
va.

Também em La-
jeado, a Certel par-
ticipou da Caravana 
Iluminada, levando 
muita emoção e en-
cantamento.

Entre os dias 15 e 16 de dezembro, 
profissionais da Certel auxiliaram 
a Companhia Estadual de Energia 

Elétrica (CEEE) a restabelecer o for-
necimento de energia na grande Porto 
Alegre, devido ao temporal do dia 13. 
Foram deslocados 16 colaboradores, dois 
caminhões e uma camionete.

Segundo Rafael Ramos, chefe do De-
partamento de Serviços de Campo Norte 
(região metropolitana e litoral norte), da 
Divisão de Serviços de Rede da CEEE, 
o temporal interrompeu o fornecimento 
para aproximadamente 245 mil clientes da 
região metropolitana, sendo 160 mil so-
mente em Porto Alegre. Dentre as equipes 
e empresas que ajudaram, Ramos destaca 
a Certel, que se deslocou de Teutônia e, na 
terça-feira, bem cedo, chegou com duas 

equipes pesadas para prestar auxílio.
A CEEE designou para as equipes da 

Certel um dos mais complexos e maiores 
serviços pendentes naquele momento, em 
Viamão, onde trabalharam por dois dias 
para restabelecer a energia. “A coopera-
tiva trocou diversos postes, transforma-
dores, realizou podas, substituiu cabos, 
componentes de rede e, praticamente, 
construiu uma rede nova naquela loca-
lidade. Fica o nosso agradecimento em 
nome da CEEE pelo apoio de grande 
valor que a Certel nos prestou naquele 
momento difícil. O nosso muito obrigado 
aos supervisores Cesar e Guilherme e a 
cada um dos eletricistas que trabalharam 
incansavelmente por dois dias. Um grande 
abraço a todo corpo técnico da Certel”, 
relata Ramos.

A Certel foi uma das 
empresas envolvidas 
com a Ação Cons-

ciência Limpa, organizada 
pelo Conselho Municipal da 
Agricultura e Meio Ambien-
te, em parceria com a Pre-

feitura de Teutônia e demais 
entidades. A ação voluntária 
contou com coleta de lixo à 
beira da rodovia ERS-129 
(Via Láctea), e integrou a 
11ª edição do Revive Boa 
Vista.

Teutônia evidenciou a 
sua tradição do canto 
coral na noite do dia 

27 de novembro. Com 14 
corais participantes do Brasil, 
Argentina, Paraguai, Estados 
Unidos e Alemanha, o 1º 
Festival Internacional Online 
de Coros: Teutônia - Capital 
Nacional do Canto Coral 
teve transmissão pelas redes 
sociais e encantou o público 
que assistia às apresentações 
no conforto de suas casas.

Os coros enviaram ví-
deos de suas apresentações 
previamente, com apresen-

tação em forma de mosaico 
ou imagens relacionadas à 
canção apresentada. Antes 
e depois de cada bloco das 
canções, dois apresentadores 
traziam, ao vivo, informações 
sobre os coros, bem como 
detalhes relacionados ao 
canto coral. 

As transmissões ocorre-
ram pelo Facebook da Asso-
ciação dos Coros de Teutônia 
(Acote), Facebook da Prefei-
tura e Facebook e Youtube da 
Rádio Popular FM. O evento 
integrou a programação Um 
Sonho de Natal.

Eletricistas da Certel auxiliaram a CEEE devido ao temporal

Festival teve transmissão online,
 com apresentadores ao vivo

Ação contou com a coleta de lixo à beira da ERS-129

Evento contou com muita diversão

Créditos: Édson Luís Schaeffer

Ação Consciência Limpa

Cooperação com a CEEE
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Paula Patzlaff Schäfer
*Nutricionista - CRN 14.620

A importância das revisões periódicas
 ao dentista

Índira Giacomoni 
*Odontóloga - CRO 16.487

Carência 
de vitaminas

A falta de vitaminas, ou avitami-
nose, é a carência de vitaminas 
no corpo, causada pela má 

absorção do organismo ou pela falta 
de ingestão vitamínica em forma de 
alimento ou suplemento. As vitaminas 
são necessárias para o bom funcio-
namento do corpo humano e estão 
presentes nos alimentos em geral, mas 
especialmente nas frutas e legumes.

A melhor maneira de consumir 
todas as vitaminas necessárias para o 
bom funcionamento do corpo é fazer 
uma alimentação saudável e variada, 
de preferência, incluindo alimentos 
frescos e biológicos. Mas, a suple-
mentação vitamínica com comprimi-
dos também é uma alternativa para 
prevenir a falta de vitaminas e suas 
consequências, ou tratá-la, embora o 
consumo de complexos vitamínicos 
não deva substituir uma boa alimen-
tação, nem ser consumido sem. 

Algumas doenças que são pro-
vocadas pela falta de vitaminas e 
minerais podem ser: cegueira noturna, 
raquitismo, obesidade, distúrbios me-
tabólicos e anemia.

Para combater essas doenças, o 
melhor é a prevenção através de uma 
alimentação variada com consumo 
de carnes, peixe, hortaliças, legumes 
e frutas.

Os sintomas de falta de vitami-
nas no organismo são muito variados 
porque dependem da vitamina que 
falta, mas também da intensidade 
da carência vitamínica. Alguns dos 
sinais e sintomas mais típicos de 
avitaminose podem ser: pele seca e 
áspera com descamação, atraso no 
crescimento em crianças, problemas 
no desenvolvimento cognitivo e motor 
em crianças, sono diurno, cansaço, 
queda de cabelo, unhas quebradiças 

e pele flácida.
A falta de vitaminas pode ser 

causada pela ingestão de uma ali-
mentação pouco variada, como no 
caso de pessoas que não gostam de 
comer muitas frutas ou verduras, que 
são os alimentos fonte de vitaminas, 
chamados alimentos reguladores, que 
mantêm o bom funcionamento do 
organismo e previnem o desenvolvi-
mento de algumas doenças que podem 
ser consequência da avitaminose.

Outra das possíveis causas da 
falta de vitamina no organismo pode 
ser a deficiência na absorção dos nu-
trientes. Neste caso, apesar de haver 
ingestão de alimentos fonte de vita-
minas, o organismo não é capaz de 
absorver e o corpo entra em avitami-
nose. Por exemplo, no caso de pessoas 
que consomem muitos laxantes ou 
que consomem muitas fibras, que não 
permitem que as bactérias do intestino 
fermentem devidamente o bolo fecal 
e absorvam as vitaminas.

Algumas vezes, a deficiência 
digestiva pela falta de determinadas 
enzimas também pode causar avitami-
nose, sendo por isso muito importante 
que um profissional de saúde especia-
lizado avalie a origem.

É importante o nutricionista ou 
médico solicitar exames de vitaminas 
e minerais sempre que houver sinais 
clínicos, conforme citado acima. Des-
sa forma, é possível entender melhor 
quais as deficiências encontradas e, 
assim, entrar com uma dieta ou suple-
mentação em alguns casos. 

A melhor forma de prevenir essas 
deficiências é manter uma alimenta-
ção variada em verduras, proteínas, 
alimentos fontes de minerais, que são 
importantes para abosorção de muitas 
vitaminas. 

A carteira de motorista precisa 
ser renovada de tempos em 
tempos. O carro precisa de 

revisões, senão perde a garantia. 
Seguro vale só por um ano, nossos 
óculos de vez em quando pedem 
novos e de acordo com o tempo de-
corrido, temos que fazer uma nova 
consulta para acertar o grau. Tudo 
isto está certo e com razão. Por que 
só seus dentes não merecem uma 
atenção?

Merecem e precisam! Não 
havendo necessidade de tratar, me-
lhor, você não irá gastar nada com 
eles, além de se sentir muito mais 
tranquilo.

Os consultórios odontológicos 
são espaços que só são lembrados 
pela maioria das pessoas quando 
bate aquela dor de dente. Se tudo 
estiver bem e nenhuma dor estiver 
incomodando, quase ninguém se 
lembra de visitar o dentista para 
prevenção e manutenção periódi-
ca. 

Cuidar da saúde bucal é um 
cuidado necessário para todas as 
pessoas, de todas as faixas etárias, 
sem exceção. Isso porque, em cada 
fase da vida, os dentes precisam de 
cuidados especiais, de modo a ga-
rantir a saúde bucal e a preservação 
dos dentes em bom estado para o 
resto da vida.

Visitar o dentista é uma boa 
oportunidade para rever alguns 
hábitos higiênicos e alimentares. É 
o melhor momento para prevenir e 
identificar precocemente aquelas 
doenças que insistem em tomar 
conta dos dentes.

Ficar muito tempo sem ir ao 

dentista é um perigo e pode trazer 
sérias consequências, pois com o 
decorrer do tempo, problemas pe-
quenos e fáceis de serem resolvidos 
se tornam grandes e de difíceis re-
soluções, que além de demandarem 
mais tempo de tratamento, causam 
mais incômodos e podem resultar 
em problemas graves.

Nas consultas de rotina, as vi-
sitas ao dentista se resumem a uma 
revisão do estado de integridade e 
higiene dos dentes. O dentista fará 
um exame de seus dentes, da sua 
gengiva e mucosa da boca, procu-
rando sinais de enfermidades ou ou-
tros problemas. O dentista também 
irá tirar dúvidas e atualizar os pa-
cientes sobre os hábitos higiênicos 
e alimentares. Instruções de dieta e 
higiene serão indicadas conforme 
a necessidade específica de cada 
paciente. Nas consultas, também 
pode ser realizada a limpeza dos 
dentes e que, de preferência, devem 
ser feitas a cada seis meses. Estas 
ajudam a manter seus dentes mais 
limpos e a durarem mais.

Tirando as crianças, que preci-
sam do apoio dos responsáveis para 
realizarem os cuidados pessoais, o 
paciente, após uma certa idade, pre-
cisa ser independente com relação a 
sua saúde bucal. Isso quer dizer que 
o dentista ensina o passo a passo da 
higiene e a pessoa precisa segui-los 
para que nenhuma doença se instale 
em seu sorriso.

O objetivo aqui é ajudar a 
manter a saúde da sua boca e, se 
houver problemas, identificá-los 
e tratá-los o mais rápido possível, 
antes que se agravem.
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Fonte: nutricionista Paula Patlzlaff Schäfer

Torta de maça low carb na frigideira
Foto: Reprodução/Internet Ingredientes Modo de preparo

- 1 ovo;
- metade de uma maçã;
- 1 colher de sopa de farinha de amêndoa (ou  
outro tipo de sua preferência);
- 2 colheres de sopa de creme de leite;
- 1 colher de chá de fermento em pó;
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo;
- canela em pó a gosto;
- manteiga ghee ou oléo de coco para untar. 

Descasque a maçã, corte em fatias finas e reserve. 
Bata o ovo, a farinha, o creme de leite e o fermento 
com o mixer ou garfo. Unte a frigideira antiaderente 
com manteiga, retirando o excesso com papel toalha, 
e pré-aqueça.
Coloque o adoçante (ou mel) e a canela na frigideira, 
espalhe as maçãs e a massa por cima de tudo. Tampe 
a frigideira e cozinhe em fogo baixo por aproxima-
damente sete minutos ou até assar. Desenforme e 
polvilhe canela por cima.



3Teutônia | janeiro 2021RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Dr. Carlos Leandro Tiggemann
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Grasiela Michels
Enfermeira do Capa - Santa Cruz do Sul

Postes, estruturas de concreto para LT e SEs, pavimentos 

intertravados e blocos de concreto produzidos com 

qualidade para garantir a solidez de seus projetos.

Construindo soluções concretas. 

Conheça 
os chás termogênicos

Feliz 2021! 
Como será?

Em dezembro de 2019, nos 
aproximávamos de mais um 
final de ano. Havia sido um 

ano difícil para mim, com lesões, 
crises de gota, correria, aquela 
coisa de sempre. Ao chegar o final 
do ano, em especial as festas co-
memorativas, comentei com meus 
amigos e familiares: “2020 não 
tem como ser pior! Será um ano 
singular e especial... ainda mais 
com estes números: 2020”. Pois 
é, em parte eu acertei, realmen-
te foi um ano singular. E agora, 
chegamos mais uma vez para um 
novo recomeço: 2021! O que nos 
aguarda?

Primeiramente, acho que de-
vemos fazer uma breve retrospec-
tiva do que foi bom e do que foi 
ruim em nossas vidas neste ano 
de pandemia. Certamente, o medo 
da doença, até então sem cura, é 
assustador. Doença esta que pode 
ser apenas uma “gripezinha”, mas 
que pode também nos levar a óbito 
ou as pessoas que amamos. Isso 
assusta, dá medo e insegurança. O 
isolamento e as restrições sociais 
são outros aspectos que mexem 
demais com nosso jeito de viver, 
mas que com o tempo aprendemos 
a respeitar, às vezes em parte, às 
vezes de forma integral. A insegu-
rança profissional e financeira tam-
bém afetou e continua rondando a 
vida de muitos. Mas enfim, tivemos 
crescimentos. Aprendemos a nos 

virar melhor usando os recursos 
tecnológicos, tivemos a oportu-
nidade de ficar mais tempo com 
nossa família, acompanhar mais 
a educação dos filhos, ler mais e 
aprender e reviver novos hobbies, 
enfim, desacelerar um pouco!

Mas o que promete 2021? 
Quais metas traçar? Bem, certa-
mente, a meta número um da maio-
ria será, desta vez sem demagogia, 
ter saúde. Como falamos sempre: 
tendo saúde o resto se corre atrás. 
Pra mim, e não poderia ser dife-
rente, pois sou eu que estou escre-
vendo esta coluna, quero valorizar 
cada minuto do ano de 2021. Quero 
realmente poder fazer coisas que 
gosto e me desafiam. Quero ficar 
com minha família e ver meus 
filhos crescerem. Quero pedalar 
muito. Quero ler e aprender novas 
habilidades. Quero dar as melhores 
aulas da minha vida. Quero ter co-
ragem e disposição para começar 
novos projetos, sejam presenciais 
ou virtuais. Quero estar ao lado de 
pessoas que me fazem bem. Quero 
viver de forma simples, sem preci-
sar mostrar isso pra ninguém nas 
redes sociais. E o mais importante 
de tudo, quero que o tempo passe 
muito devagar, para poder curtir 
cada minuto da minha vida. E vale 
uma última frase: a depressão é o 
excesso de passado, a ansiedade o 
excesso de futuro. Viva o presente. 
Feliz dia de hoje!

Em 600 ml de água, adicione quatro 
cravos-da-índia, meio pau de canela 
médio e duas colheres de chá gengi-
bre ralado. 

Coloque em uma caneca esmaltada 
para ferver por 10 minutos, após coe, 
aguarde um pouco e beba quente ain-
da. Pode guardar o restante em uma 
térmica e tomar durante o dia. Tomar 
até três xícaras ao dia.

Canela, cravo-da-índia e gengibre

Ingredientes

Modo de preparo

são chá verde, chá mate, chá preto, 
chá de canela, chá de hibisco, chá de 
gengibre, chá de cravo-da-índia, chá 
de pimenta rosa/sementes de aroeira 
vermelha (Schinus terebinthifolia). 
Esses podem ser preparados sozinhos 
ou em combinações que potenciali-
zem sua ação no organismo. O ideal 
é tomar ainda quente/morno para 
melhor resultado, mas se preferir ge-
lado agora no verão também pode, no 
entanto, os efeitos são menores.

Um novo ano começou e, às 
vezes, cometemos alguns 
exageros com a alimentação 

de final de ano. Para auxiliar no ree-
quilíbrio do organismo, apresentamos 
os chás termogênicos. Essas plantas 
possuem a capacidade de produzir 
calor no organismo internamente, 
acelerando o metabolismo, quei-
mando mais calorias e melhorando 
o bom funcionamento do organismo 
em geral. Assim, esses chás podem 
ser combinações de plantas, cascas, 
sementes e raízes com potenciali-
dades além das já citadas de reduzir 
níveis de glicose e promover a queima 
de gordura corporal. Eles também 
são grandes aliados no processo de 
desintoxicação e do emagrecimento 
orientado com dieta balanceada, 
saudável aliado a práticas regulares 
de atividade física. As combinações 
auxiliam muito ainda o organismo 
a desinchar, reduzir inflamações e 
fazer a excreção das toxinas através 
do suor, urina e fezes.  

É imprescindível que você, ao 
ingerir esses chás, beba também água 
de dois e meio litros a três litros por 
dia, isso evita a desidratação. Além 
disso, cabe ressaltar que aos chás 
termogênicos não se adiciona nenhum 
tipo de açúcar e não se faz uso pro-
longado dos mesmos por mais de sete 
dias consecutivos.

Os principais chás termogênicos 

Receita
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 R G A C R O P O L E E I O Ã Ç E L O C R D S
 T T O O S A N E C F A H R D H R L Y F A H O
 E G K M E R R D N R H A A R E X P O S T A S
 S R O L P M E T A S A U T A T S E R I C G E
 O T R I A N M I T R F H E T F S I T I D E C
 U H A M R R V L I R R O N S R A O M U S E U
 R A I T T R I E H T O F A G A T Y G I H M L
 O R D A E O R D S L N I Y S G L T S A R B O
 S M N G N H G O O O T D N F M A O C O N R T
 M E F O O T E E T E Õ R A C E R V O M O M F
 L T I E N D N E E F E E A L N S M R E S R O
 N N L E B L S O J S S T N M T T A D M I A G
 E O T O O I A L B O R T H G O T A A S F A E
 E C S N M E D R O N S A L A S O I O E Y R E

Museu da Acrópole 
Inaugurado em 1878, o MUSEU abriga um ACERVO dedicado apenas a 
OBJETOS achados na ACRÓPOLE. Entre seus principais TESOUROS, estão 
algumas ESTÁTUAS datadas do SÉCULO V 
a.C. e fragmentos do FRISO do Pártenon. A 
COLEÇÃO, que está disposta em ORDEM 
cronológica, reúne OBRAS do século VI 
a.C., que estão EXPOSTAS em três 
SALAS (I, II e III). Nesta área, há 
também FRAGMENTOS de estátuas 
de FRONTÕES  que representam 
CENAS  mitológicas. Nas outras 
salas, é possível ver um frontão trian-
gular trazido do antigo TEMPLO de 
Atena, bem como uma coleção de 
KÓRAI (550-500 a.C.) – estátuas de 
VIRGENS oferecidas a ATENA. Além 
disso, as outras exposições CONTÊM 
fragmentos do friso de Erecteion e de 
uma escultura arquitetônica original do 
PÁRTENON, entre outros objetos encontrados.
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“O que esperar de 2021, numa 
visão do ‘Pedro economista’ 
e do ‘Pedro cidadão’?” A per-

gunta recebeu resposta que reflete 
a opinião da grande maioria da so-
ciedade brasileira, mais que isso, 
um desejo: mais liberdade para 
empreender, mais investimentos, 
carga tributária justa e retomada 
do crescimento.

Essa foi a abordagem do 
mestre e doutor em Economia, 
Pedro Ramos, na palestra online 
gratuita “Cenários econômicos 
para 2021 – Pós-pandemia”, or-
ganizada pela CIC Teutônia, com 
apoio do Sicredi, na noite de 02 de 
dezembro. “Difícil responder essa 
pergunta. Escolhi ser economista 
com menos de 15 anos, o ‘Pedro 
economista’ e o ‘Pedro cidadão’ 
são praticamente o mesmo, mas é 
claro que eu tenho as minhas pre-
ferências e o que mais me atinge 
como cidadão. Desejo que o Bra-
sil possa voltar às grandes refor-
mas, que torne a economia mais 
livre para se empreender e poder 
tomar decisões. O orçamento do 
governo também deve ser mais 
flexível, de modo que possamos 
diminuir ao longo dos anos des-
pesas com grandes contas. Hoje, 
praticamente todo o orçamento é 
tomado por previdência e folha de 
pagamentos, sobrando pouco para 
investimentos que atendam às 
necessidades da população e para 
que a economia ‘saia do papel’. 
Claro que fazer privatizações e 
concessões já ajuda muito nisso, 
inclusive desonera o governo de 
fazer esse trabalho. Já a reforma 
tributária é muito importante para 
que haja mais equidade fiscal, ten-
do uma carga tributária de acordo 
com a renda, e não os mais pobres 
sendo mais tributados que os mais 
ricos”, resumiu Ramos.

Ao mesmo tempo, consi-
derando o noticiário recente, o 
economista mencionou a segu-
rança pública. “Que sejam enca-
beçadas medidas que auxiliem o 
País a combater a criminalidade, 
com leis penais e investimentos 
para coibir a violência urbana. 
Se pudéssemos ter um País mais 
seguro, o povo brasileiro seria 

mais feliz.”

Vencendo a pandemia
O palestrante estima um ano 

com taxa de crescimento positiva 
em 2021, diante da queda regis-
trada em 2020. “É um ano em 
que provavelmente vamos vencer 
a pandemia a partir das vacinas. 
No entanto, não será um ano fácil, 
ainda será bastante desafiador, 
principalmente na primeira me-
tade do exercício. Por conta da 
atividade econômica mais difícil, 
com pessoas não podendo sair 
livremente na rua e adotando ou-
tros comportamentos de trabalho 
e consumo, ainda teremos uma 
dinâmica de crescimento baixo”, 
resumiu.

O PIB brasileiro de 2020 
deve registrar queda entre 4,5% e 
5%, enquanto que em 2021, com 
uma expectativa de retomada, o 
projetado de crescimento está em 
torno de 3,5%. “A maior parte 
desse crescimento será construída 
ainda dentro de 2020, com uma 
recuperação das atividades muito 
rápida no fim do ano.”

Agronegócio como esteio
O agronegócio deve seguir 

como esteio da economia brasilei-
ra. No Rio Grande do Sul, Ramos 
alerta para os desdobramentos da 
estiagem, que ocasiona problemas 
no plantio. “Os preços pagos 
especialmente nos setores de su-
ínos, bovinos, soja, milho, trigo e 
arroz têm tido um resultado muito 
favorável”, valoriza, acrescentado 
que o setor industrial registrou 
aquecimento a partir do direcio-
namento de renda das famílias, 
além do auxílio provido pelo 
governo às famílias.

“Em 2021, a indústria deve 
moderar mais o crescimento e 
o agro deve continuar uma ex-
pansão muito boa. Esse quadro é 
construído a partir de uma reto-
mada muito forte do crescimento 
chinês, que foi sustentado por 
estímulos fiscais do governo e no 
próximo ano deve manter esses 
estímulos, com crescimento da 
ordem de 8% da economia chi-
nesa”, adiantou.

“O cenário de 2021 reserva 
muitas incertezas, mais que o 
usual por conta da pandemia”
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Confira acima o Número da Sorte do 
Energia Seguro Residencial de novem-
bro, 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

Novembro
46.174
68.046
08.400
18.323
49.190
46.030

No sorteio da Campanha Mãos 
Dadas com a Saúde do mês 
de dezembro, morador de Lª 

Harmonia, Teutônia, foi o contem-
plado. Nestor Borghardt foi premia-
do 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.

O presidente da Certel, Erineo José 
Hennemann, recebeu, no dia 17 
de dezembro, a visita da presi-

dente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Teutônia e Westfália, Liane 
Brackmann. Conforme a sindicalista, 
foi uma retribuição pela grande parce-
ria entre as duas entidades, tanto que 
Liane presenteou Hennemann com uma 
camiseta em homenagem à década da 
agricultura familiar.

A Certel foi parceira nesse projeto 
de confecção das camisetas, juntamente 
com as cooperativas Sicredi e Languiru. 
“Assim, conseguimos fornecer uma para 
cada agricultor associado ao sindicato 
no final do ano, salientando a signifi-
cativa relevância da categoria para o 
desenvolvimento social e econômico das 
comunidades”, afirma Liane.

Na reunião, também esteve pautada 
a conjuntura atual do setor e a qualidade 
da energia proporcionada pela coope-
rativa, tão importante para o contexto 
produtivo da região. Segundo a dirigen-
te, a falta de energia numa propriedade 
rural faz com que ela não invista mais. 
Todos os modelos de produção, seja na 
avicultura, suinocultura, bovinocultura 
leiteira, estufas ou qualquer outro, de-

pendem totalmente de um fornecimento 
de qualidade. “Vivo no interior e lido 
diariamente com o público rural, e o grau 
de satisfação é muito bom em relação à 
energia. Como atuamos no minifúndio, 
precisamos fazer disso um negócio 
com competitividade e produtividade 
garantida, e isso se faz com insumos 
como a energia de ótima qualidade que 
recebemos da Certel. Isso nos reduz cus-
tos e facilita a produção de alimentos”, 
assinala.

O presidente da Certel, Eri-
neo José Hennemann e o 
superintendente, Ilvo Ed-

gar Poersch, receberam recente-
mente a visita da capitã Carmine 
Brescovit, da Brigada Militar de 
Teutônia. Ela veio acompanhada 
pelo tenente coronel Luis Marce-
lo Gonçalves Maya e pelos dele-
gados Alex Edmundo Assmann 
e José Romaci Reis.

O objetivo da reunião foi 
explanar sobre o Piseg (Progra-
ma de Incentivo ao Reaparelha-
mento da Segurança Pública). 
“Através desse programa, as 

empresas podem destinar até 
5% do ICMS a algum projeto 
da segurança pública”, observa 
Carmine.

Os diretores da Certel sa-
lientam o importante papel 
desempenhado pela Brigada 
Militar, inclusive em iniciativas 
sociais que garantem bem-estar 
às comunidades da região. “E 
o Piseg acaba se tornando um 
instrumento importante para que 
a Brigada Militar possa exercer 
a sua principal missão, que é 
assegurar a ordem perante à so-
ciedade”, afirma Hennemann.

Vale-presente contempla teutoniense

STR presenteia Certel Brigada Militar reúne-se 
com diretores da Certel

Nestor Borghardt foi contemplado 
no sorteio de dezembro

Camiseta homenageia a década 
da agricultura familiar

Encontro abordou assuntos como o Piseg

Divulgação HOB



Buscando atender 
aos pedidos dos 
associados da 

região de Salvador do 
Sul, solicitados em 
assembleia geral da 
Certel, e com o intuito 
de estampar o nosso 
propósito como marca 
de estar presente com 
lojas físicas localizadas no coração dos 
nossos associados, com muito orgulho 
e todos os cuidados necessários, no dia 
17 de dezembro, retornamos para a ci-
dade de Salvador do Sul. Com uma loja 
ampla, localizada na Avenida Duque de 
Caxias, 425, em frente à Prefeitura, pro-
porcionamos diversas opções de cores e 
modelos na linha de móveis, portáteis, 
bazar e telefonia, para fazermos parte 
da realização dos sonhos das famílias, 
com atendimento próximo e caloroso, e 
proporcionar conforto e praticidade com 
produtos e marcas de qualidade.

Com opções de pagamento em até 
36 vezes ou com primeiro pagamento 

somente para 120 dias, 
todas as compras rea-
lizadas valem pontos 
que podem ser utili-
zados como desconto 
na próxima compra, 
através do Programa 
de Vantagens Clube 
Certel. “E para ti, AS-
SOCIADO CERTEL, 

temos um grande diferencial: seus pontos 
valem o DOBRO!”, assinala a assistente 
de marketing, Andressa Brugalli.

E, pensando na facilidade do dia 
a dia, a Loja Certel de Salvador do Sul 
possibilita o pagamento e parcelamento 
de boletos com código de barras em 
até 12x nos cartões de crédito. “Com o 
intuito de proporcionar ainda mais prati-
cidade e incríveis experiências, com um 
ambiente ainda mais agradável, o posto 
de atendimento de energia de Salvador 
do Sul também está junto à loja. A cada 
associado que acreditou e acredita COM 
A GENTE neste grande sonho, o nosso 
muito OBRIGADO!”, complementa.

Com momentos de celebração e 
agradecimento ao ano que passou, 
a cooperativa realizou, no dia 30 

de novembro, um delicioso café aos seus 
colaboradores, na sede administrativa, 
em Teutônia. Na oportunidade, o presi-
dente da Certel, Erineo José Henemann, 
enalteceu a dedicação de todos os co-
laboradores. “2020 foi um ano atípico, 
repleto de surpresas e desafios que nos 
fizeram mais fortes. Queremos agradecer 
o empenho de cada um de vocês, que se 
esforçaram e fizeram a diferença aos nos-
sos associados e clientes”, agradeceu. 

Durante o encontro, os colaborado-
res também foram parabenizados pelas 
premiações conquistadas, como o Prêmio 
SomosCoop, a certificação da Atmos-

fera Fia em Qualidade no Ambiente de 
Trabalho e o Prêmio Lugares Incríveis 
para Trabalhar. “Esse reconhecimento 
simboliza a determinação de todos. Que 
2021 seja o ano para alcançarmos muitas 
realizações. Desejamos muito sucesso 
para todos”, assinalou o presidente. 
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Aproveite o convênio da Certel com instituições de 

ensino superior e obtenha descontos para graduação e 

pós-graduação abertos a associados e dependentes. 

Para cursos presenciais, a parceria é com a Faculdade 

La Salle de Estrela e, para cursos à distância, com a 

Unopar de Lajeado. 

Interessados podem entrar em contato pelo e-mail 
comunicacao@certel.com.br

qualicação

Incentivo à 
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. Para cursos específicos do 
Sescoop, o benefício é somente para associados.

Certel é empresa amiga da Apae

Doar sangue: Um gesto que faz 
a diferença

Reunião com colaboradores

Certel inaugura loja em Salvador do Sul

Cooperativa recebeu certificação 

Colaboradores tiveram 
recepção especial

Loja conta com ambiente amplo

Ação mobilizou colaboradores da cooperativa

O presidente da Certel, 
Erineo José Henne-
mann, recebeu recente-

mente a visita de membros da 
Apae de Teutônia. Na ocasião, 
a presidente da Apae, Eliane 
Abel, e a vice-presidente, 
Carla Wallauer, entregaram o 
certificado de Empresa Amiga, 
em reconhecimento a todo o 
apoio que a cooperativa pro-
porciona à Apae.

Hennemann mostrou-se 

feliz com a distinção, que faz 
questão de compartilhar com 
cada associado e colaborador 
da Certel. “De coração, agra-
decemos pelo certificado, e 
sim, somos realmente uma 
empresa amiga da Apae, assim 
como de tantas outras institui-
ções da região. Entendemos 
que a Apae realiza um trabalho 
fundamental e que deve ser es-
timulado por toda sociedade”, 
afirma.

Com o lema de fazer 
o bem e ajudar quem 
precisa, a cooperativa 

lançou a Campanha de Do-
ação de Sangue no mês de 
novembro. Alusivo a 25 de 
novembro, o Dia Mundial do 
Doador de Sangue, colabo-
radores da Certel realizaram 
a doação para o banco de 
sangue da Hemovale, em 

Lajeado. 
Praticando a solidarieda-

de, você contribui com novas 
chances e esperanças. Na 
realização de uma doação de 
sangue, quatro vidas podem 
ser salvas. A Hemovale orien-
ta que as doações devem ser 
agendadas pelo telefone (51) 
3748-0442 ou aguardar pela 
ordem de chegada ao local. 
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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 refe-
rente ao mês do sinis-
tro;
- Cópia da certidão de 
óbito;
- Cópia simples do RG/
CPF do segurado e be-
neficiários – caso o se-
gurado não tenha RG, é 
necessária foto 3x4;
- Cópia simples do com-
provante de endereço 

do segurado e benefi-
ciários;
- Declaração dos herdei-
ros com data de nasci-
mento;
- Cartão bancário do 
beneficiário;
- Cópia simples da Certi-
dão de Casamento atu-
alizada - caso não seja 
enviada a Certidão de 
Casamento Atualizada, 
deverá ser encaminhada 
a Declaração Particular 

de Convivência Marital 
(com duas testemunhas) 
e, em caso de união 
estável, é necessário 
Declaração Pública de 
União Estável.
 
Morte Acidental
Acrescentar:
- Cópia Simples do Bo-
letim de Ocorrência 
Policial;
- Cópia simples do Lau-
do do IML.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENERGIA 
SEGURO 
DE VIDA

* Angelita Lohmann
DEUTSCH

Luiz A. Radaelli - Lajeado
(51) 99702-8250

www.radiobrasiltalian.com.br
TALIAN

* Deutschlehrerin am Col. Teutônia - angelitalohmann@gmail.com

Was das Jahr uns gelehrt hat

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

Alzira Weirich  
Andrioli, de Lª 
Francesa Alta, 
Barão, faleceu 
no dia 05 de no-
vembro, aos 55 
anos. 

Catarina Wes-
chenfelder, do 
Bairro Bela 
Vista, Salva-
dor do Sul, 
faleceu no dia 
07 de novem-
bro, aos 88 
anos.

Olmiro Wessel, 
de Lª Germano, 
Teutônia, fale-
ceu no dia 02 
de novembro, 
aos 81 anos. 

Pautilho Angst, 
do Bairro Ales-
gut, Teutônia, 
faleceu no dia 
14 de outubro, 
aos 78 anos.

Alma Schon-
hals, de Cha-
padão, Santa 
Clara do Sul, 
faleceu no dia 
12 de outubro, 
aos 81 anos.

Albino Cous-
seau, de Santa 
Luiza, Carlos 
Barbosa, fa-
leceu no dia 
29 de outubro, 
aos 92 anos.

Laurido Alves, 
de São Vitor, 
Forquetinha, 
faleceu no dia 
03 de setembro, 
aos 75 anos. 

Elsa Hachmann 
Landmeier, de 
Linha Paissan-
du, Westfália, 
faleceu no dia 
12 de agosto, 
aos 92 anos.

Valerio Roque 
Groth, de Lª 
Francesa Bai-
xa, Barão, fa-
leceu no dia 30 
de outubro, aos 
66 anos.

Claudio Valdir 
Stoll, de Sério, 
faleceu no dia 
09 de outubro, 
aos 61 anos.

Anibal Carmi-
natti, de Boa 
Vista 37, Imi-
grante, faleceu 
no dia 31 de 
agosto, aos 78 
anos.

Erika Zimcke 
Ruckert ,  do 
Bairro Langui-
ru, Teutônia, 
faleceu no dia 
26 de outubro, 
aos 88 anos.

Alzira Macha-
do, do Bairro 
Teutônia, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 19 de 
novembro, aos 
88 anos. 

Arnoldo Jung, 
de Lª Harmo-
nia, Teutônia, 
faleceu no dia 
17 de novem-
bro, aos 89 
anos. 

Nair Clara Ha-
efliger Dob-
ner, de Santa 
Luiza, Carlos 
Barbosa, fale-
ceu no dia 22 
de novembro, 
aos 84 anos.

E l g a  K a i -
sekamp, de Lª 
Berlim, West-
fália, faleceu 
no dia 20 de 
novembro, aos 
79 anos.

Osvaldo Sei-
tenfus, de To-
r ino  Ba ixo , 
Carlos Barbo-
sa, faleceu no 
dia 08 de no-
vembro, aos 85 
anos.

Rudi da Silva 
Rosa, de Tra-
vesseiro, fale-
ceu no dia 28 
de setembro, 
aos 73 anos.

Cirio Ivo Sche-
rer, de Linha 
Orlando, Mar-
ques de Souza, 
faleceu no dia 
27 de outubro, 
aos 73 anos.

Mirno Eldor 
Arend, de Ta-
manduá, Mar-
ques de Souza, 
faleceu no dia 
03 de outubro, 
aos 69 anos. 

El mílio

Natürlich sind wegen 
Corona einige Veränderun-
gen in unserem Alltag nicht 
positiv. Wir können wenig 
oder halt nichts dagegen tun. 
Wir werden jeden Tag älter, 
wir entwickeln uns, lernen 
und erleben Neues. Es verän-
dert sich die Umwelt, die 
Jahreszeiten, die Moden, die 
Technik. 

Wir müssen lernen, wie 
am besten mit Veränderun-
gen umzugehen. Vielleicht 
wird es ja besser, vielleicht 
besiegen wir ja endlich diese 
neue Krankheit. Ich hoffe, 
dass jeder verändert und 
verbessert aus 2020 ins neue 
Jahr kommt. Bleibt gesund 
und munter.

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 do associado e de até 1 ano após o 
falecimento do cônjuge.

Na note dopo sena, èrimo in fameia 
drio ciacolar dele cose sucedeste quel 
dì, a casa, nel laoro e coi fioleti in scola. 
Quando la femena parlea dei so afari, el 
Gigieto domanda de ndove vien la farina 
de polenta che se la compra nel mercà. 
Ghemo spiegà alora che la stòria la zera 
longa, pi o meno così: I nostri bisnoni 
quando i ze rivadi quà ntel Brasile i 
ga trovà sol che mato. Co la manara 
e col segon i ga metesto in tera piante 
grosse e alte, dele pi diverse longhesse, 
altessa e varietà. Dopo spetar arcoanti 
dì i brusea par dassar posto par piantar 
le somense dacordo co la staion. Le 
somense de mìlio le zera piantade col 
aiuto del covolo, na spèssie de pontirol 
che fea un buso in tea tera, ndove lera 
metesto le somense e dopo scoerte col 
pie. Dele somense vegnia le piantele 
che, passadi i mesi vegnia le panòcie, 
che dopo maurire le zera portade a casa, 

meteste a posto par dopo doperarle par 
far farina o par darghene de magnar al 
bestiame.

Col passar del tempo, col progresso 
dele colònie, i contadini i ga podesto 
farse case nove, pi comode e anca el 
paiol ndove i fonteghea i fasoi, riso, 
formento e anca el mìlio.  Nel sofito, 
compartimento darente le scàndole se 
urtea la spagna e le sime par darghene de 
magnar a le bèstie tel inverno. A le bèstie 
se ghen dea i panocini e anca coalche 
panòcia pi granda, ma par i porchi in tel 
mangheron se lo urtea rento col scartòs. 
Le panòcie pi bele se le scartossea par 
dopo sgranarle ndar al molin far farina, 
che se la doperea par far la polenta e 
anca el pan. E che bele magnade de po-
lenta gavemo fat gràssie al mìlio piantà. 
E el bótolo tanti anca i lo doperea par 
netarse el cul o far le bronse par tegner 
caldo el fero de stirar le robe.

Eins ist sicher: so ein verrücktes 
Jahr wie 2020 gab es schon lange ni-
cht mehr. Fast alles hat sich in unse-
rem Leben geändert, sei es zu Hause, 
in der Schule oder bei der Arbeit. 

  Darüber sollten wir aber mal 
nachdenken. Denn das ganze Leben 
ist ja eigentlich eine groβe Verände-
rung. Alles verändert sich die ganze 
Zeit, es gehört zum Leben dazu. 

Man kann Veränderungen nicht 
vermeiden und das ist auch gut so. 
Sonst würden wir ja auch immer 
nur das Gleiche tun. Wie wollen wir 
uns entwickeln, wenn wir uns nicht 
verändern? Das ist unmöglich.
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Nossa Terra, Nossa Gente

Compartilhe conosco os seus momentos de alegria, homenageie seus familiares e ami-
gos nesse espaço que o Jornal Certel proporciona para os seus associados. Preencha 

o formulário nas Lojas Certel ou Postos de Atendimento, ou acesse 
https://www.certel.com.br/comunicacao/homenagem-de-aniversario ANIVERSÁRIO

BATIZADO

CASAMENTO

CONFIRMAÇÃOFORMATURA

BODAS

De Linha Frank, Westfá-
lia, completou seus cinco 
anos no dia 10 de de-
zembro. É homenageada 
pelos pais Simone e Ilson 
Brackmann, irmão Mi-
sael e demais familiares. 
Parabéns, Mikaela!

De Westfália, completou seu primeiro 
ano no dia 27 de novembro. É home-
nageado pelos pais Canísio e Andréia e 
avó Loni. Parabéns, Diones!

Do Bairro Teutônia, Teutônia, completou seus dois anos no dia 08 de 
dezembro. É homenageado com muito amor e carinho pelos pais Michele 
Lagemann Ferrari e Ricardo Ferrari. Parabéns, Richard!

De Teutônia, completou seus 10 
anos no dia 30 de dezembro. É ho-
menageada pelos pais Aline Greef 
e Márcio Grosz e avó Celia Greef. 
Desejamos muitas felicidades e 
anos de vida. Amamos você. 
Parabéns, Catharina!

Do Bairro Conventos, Lajeado, 
completou seus seis anos no dia 18 
de dezembro. É homenageado pelos 
pais Jeferson Jair Gregory e Cassiane 
Trentini e demais familiares. 
Parabéns, Arthur!

Do Bairro Esmeralda, Santa Cruz do 
Sul, completou seu primeiro aninho no 
dia 06 de dezembro. É homenageada 
pelos pais, avós, tias e tios. 
Parabéns, Gabrielli!

Catharina Grosz

Diones André
Tietz Spies

Arthur Henrique
Gregory

Gabrielli Rech[
Niedersberg

Richard Lagemann Ferrari=

Mikaela 
Brackmann



O Hospital Ouro Branco (HOB), 
de Teutônia, foi uma das casas 
de saúde no Estado a receber 

a doação de equipamento de suporte 
respiratório desenvolvido pela empre-
sa gaúcha Tramontina, com sede em 
Carlos Barbosa.

O Ventra é homologado pela An-
visa e foi desenvolvido pelas equipes 
técnicas, principalmente de eletrônica 
e construção de máquinas, ao longo 
dos últimos meses, na fábrica insta-
lada na Serra. O primeiro lote conta 
com 40 unidades.

O projeto nasceu em março, em 
meio à crise no norte da Itália, onde o 
sistema de saúde entrou em colapso. 
No Brasil, havia grande preocupação 
em relação a possível escassez de 
equipamentos para suporte respira-
tório. “O cenário era de limitação 
na capacidade de produção nacional 
e muita concorrência, alto custo e 
longos prazos para importação. Reu-
nimos um grupo multidisciplinar que 
estudou em detalhes os diversos es-
forços em andamento, incorporamos 
novas ideias e, por fim, chegamos à 
proposta do Ventra”, afirma o diretor 
da Tramontina à frente do trabalho, 
Osvaldo Steffani.

Suporte
O conceito envolve sistema me-

cânico automatizado, utilizado para 
ventilar pacientes em situações de 
emergência, que substitui o reanima-
dor manual, com vantagens ligadas à 
simplicidade, baixo custo, fácil assep-
sia e disponibilidade no mercado.

A iniciativa também contou com 
o apoio de profissionais e estrutura do 
Hospital Tacchini, de Bento Gonçal-
ves, onde aconteceram os primeiros 
testes do protótipo. “Nossa intenção 
foi desenvolver um produto robusto 
e com tecnologia avançada, fazendo 
uso de eletrônica e mecânica de alta 
confiabilidade e precisão, não apenas 
algo improvisado para o momento 
de dificuldade, mas que apresentasse 
diferenciais importantes para sua ca-
tegoria e finalidade”, complementa 
Steffani.

Testes técnicos de bancada tam-
bém aconteceram no Laboratório de 
Eletromédicos do Labelo – PUC, 
que funciona junto ao Hospital São 

Lucas, em Porto Alegre. O equi-
pamento também foi submetido a 
rigoroso ensaio de compatibilidade 
eletromagnética, em laboratório 
especializado de São Paulo. Laudos 
médicos atestando a eficiência do 
equipamento, dentro do escopo de 
uso foram possíveis por meio de 
testes clínicos no Hospital Tacchini 
e junto a um grupo multifuncional de 
Porto Alegre – que conta com pro-
fissionais dos Hospitais São Lucas, 
Clínicas e Moinhos de Vento.

“O Ventra busca ser realmente 
um equipamento de suporte respi-
ratório emergencial e transitório, 
podendo ser útil nas situações em 
que não há disponibilidade imediata 
de ventiladores de cuidados críticos, 
até que a situação seja solucionada”, 
finaliza Steffani.

As instituições receberam os 
equipamentos ao longo do mês de 
dezembro e os profissionais dos 
hospitais participam de treinamentos 
com a equipe da Tramontina.

Reconhecimento
A diretora técnica do HOB, Dra. 

Mariana Lucietto Piccinini Dezone, 
valoriza a escolha do hospital teuto-
niense para receber o equipamento. 
“O Ventra será muito bem-vindo, no 
intuito de garantir uma ventilação de 
emergência em pacientes críticos. 
Pode ser usado como suporte semi-
crítico ou crítico temporário na falta 
de um respirador. Essa colaboração 
faz-nos sentir reconhecidos como 
referência em urgência e emergência 
na região, evidenciando a importân-
cia de uma boa estrutura para essa 
finalidade. Agradecemos à Tramon-
tina pela oportunidade e faremos 
bom uso.”

O presidente da mantenedora 
Associação Beneficente Ouro Branco 
(ABOB), Marco Aurélio Weber, fala 
em gratidão. “Como entidade comu-
nitária que somos, a doação do Ven-
tra, desenvolvido por uma empresa 
gaúcha, demonstra a sua inserção e 
compromisso com a sociedade. É 
com profundo sentimento de alegria 
e gratidão que recebemos esse equi-
pamento. Em nome da Associação, 
nosso agradecimento à Tramontina 
por esse belo gesto.”
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HOB recebe equipamento de suporte respiratório 
desenvolvido pela Tramontina

Grupo multidisciplinar estudou em detalhes os diversos esforços em 
andamento, incorporando novas ideias e chegando à proposta do Ventra

Créditos: Texto - Leandro Augusto Hamester e Fatto Comunicação / Foto: Débora Zandonai

Diretor Osvaldo Steffani ao lado do Ventra, equipamento 
de suporte respiratório da Tramontina

A equipe de engenheiros e técnicos opera em espaço exclusivo de 360m² 
criado no prédio técnico-administrativo da Tramontina S.A. Cutelaria

0800 5106300
Adicione em seus contatosRegistrar falta de energia elétrica

Consultar débitos

Emitir 2ªvia

Realizar pedido de ligação

Realizar pedido de desligamento

Trocar titularidade

Encaminhar auxílio pecúlio

Entre outros serviços




