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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Por um maior 
comprometimento 

com o meio ambiente

Uma corrente 
do bem

Preocupar-se e, principalmente, agir 
para que as atuais e futuras gerações 
tenham uma vida de qualidade. Este 
é o pensamento que nos induz a uma 
consciência de que, para que seja 

possível o desenvolvimento da sociedade, é 
necessária uma ação profunda em relação aos 
ecossistemas que abrigam as mais diversas 
espécies. E esta premissa está alinhada a uma 
importante data que comemoramos este mês, 
mais especificamente, no dia 5, o Dia Mundial 
do Meio Ambiente.

É fundamental reconhecermos que o meio 
ambiente envolve tudo que está a nossa volta e 
que nos permite existir. Logo, é obrigação de 
cada ser humano adotar posturas que demons-
trem na prática este respeito e, acima de tudo, 
um engajamento diário, constante, para que 
não tenhamos um mundo prejudicado nesse 
aspecto.

Certamente, muitas pessoas já puderam, em 
algum momento, dar a sua contribuição através 
de iniciativas da Certel. Como cooperativa, 
temos o compromisso de estar atentos aquilo 
que é importante para as comunidades. Por 
meio de diversas campanhas realizadas desde 
1985, demos a nossa singela contribuição para 
estimular uma consciência mais preservacionista 
e racional. Estimulamos muitas iniciativas que 
vieram de encontro às necessidades da natureza, 
englobando diferentes gerações que se compro-

meteram em melhorar suas atitudes.
O mundo precisa muito desta atenção, e 

pensar que a tarefa é apenas do outro é um grande 
equívoco. Cada um de nós tem o seu dever para 
que as condições do Planeta sejam preservadas. 
A sociedade extremamente globalizada, muitas 
vezes, carece de um olhar mais direcionado a 
essa questão, deixando de lado determinados 
cuidados. Assim sendo, é urgente uma avaliação 
sobre nossos atos, sobre o modo como lidamos 
com o meio ambiente.

Nossa iniciativa mais recente é o Programa 
Energia Verde em Harmonia Ambiental, que pos-
sibilitou um engajamento especial de instituições 
públicas e privadas, envolvendo principalmente 
empresas e entidades que oportunizaram uma 
verdadeira mudança comportamental entre suas 
lideranças, funcionários e familiares. Uma gran-
de corrente do bem se formou para neutralizar a 
emissão de gases poluentes através do plantio de 
árvores doadas e monitoradas pela Certel, além 
de uma conduta mais responsável que também 
se formou.

E queremos continuar focados nesta filo-
sofia preservacionista. A cooperativa e nossos 
profissionais sempre estarão atentos ao que é 
preciso para que tenhamos um mundo mais ar-
borizado, menos poluído, e com uma consciência 
cada vez maior de que a meta é formar massa 
crítica que haja da melhor maneira em relação 
ao meio ambiente.

O cooperativismo se diferencia dos demais 

modelos econômicos por colocar o ser hu-

mano em primeiro lugar. Diferentemente de 

outras modalidades empresariais, onde a meta é apenas a 

lucratividade, as cooperativas zelam pela excelência na 

geração de resultados econômicos aliada a um especial 

atendimento aos associados.

Alicerçadas nos sete princípios doutrinários do 

cooperativismo – adesão livre e voluntária; gestão 

democrática pelos associados; participação econômica 

dos associados; autonomia e independência; educação, 

formação e informação; intercooperação; e compro-

misso com a comunidade – as cooperativas têm em 

sua filosofia um respeito muito grande para com seus 

associados. Considerado pela ONU “um modelo de 

negócios que constrói um mundo melhor”, é uma opção 

de crescimento econômico que caminha junto com o 

desenvolvimento social, pautada por valores humanos 

como solidariedade, responsabilidade, democracia e 

igualdade.

Mais que um modelo de negócios, o cooperati-

vismo é uma filosofia de vida que busca transformar o 

mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com 

melhores oportunidades para todos. Um caminho que 

mostra que é possível unir desenvolvimento econômico 

e desenvolvimento social, produtividade e sustentabili-

dade, o individual e o coletivo.

Tudo começa quando pessoas se juntam em tor-

no de um mesmo objetivo, em uma organização onde 

todos são donos do próprio negócio. E continua com 

um ciclo que traz ganhos para as pessoas, para o País 

e para o Planeta.

O cooperativismo brasileiro entrou no século XXI 

com um importante desafio: ser reconhecido pela socie-

dade por sua integridade, competitividade e capacidade 

de trazer alegria para as pessoas. E você, que nos lê 

agora, pode ajudar muito nesse quesito. Faça parte dessa 

corrente do bem, e ajude a divulgar o cooperativismo. 

O Brasil e a economia agradecem.
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Subestações modernizadas para incrementar 
qualidade no fornecimento de energia

Diversas ações são promovidas continuamente 
pela Certel para garantir um fornecimento de 
energia elétrica ideal, que atenda plenamente 

as necessidades dos seus mais de 65 mil associados, 
presentes em 48 municípios gaúchos. Neste ano, a 
cooperativa investirá R$ 1 milhão, principalmente em 
ampliações e melhorias relacionadas às subestações 
rebaixadoras de 69 mil volts para 13,8 mil volts, situadas 
em Teutônia, São Pedro da Serra, Lajeado e Canudos 
do Vale.

Na Subestação de Teutônia, por exemplo, cada 
transformador será ligado com um conjunto de proteção 
separado para aumentar a confiabilidade e agilidade 
aos associados. “Significa que, quando tivermos al-
gum problema, conseguiremos diminuir o tempo de 
restabelecimento de energia”, assinala o supervisor de 
subestações, Simão Pedro Diehl.

A cooperativa também adquiriu seccionadoras 
motorizadas para as linhas de subtransmissão, com a 
finalidade de reduzir o tempo de restabelecimento de 
energia em caso, por exemplo, de queda de árvores 
sobre a rede de 69 mil volts. “Estima-se que possamos 
ganhar, no mínimo, 30 minutos de agilidade, se com-
pararmos com o modelo anterior de trabalho para esta 

resolução”, observa.
Também estão sendo substituídos os últimos pos-

tes de madeira da linha de subtransmissão de Canudos 
do Vale à Hidrelétrica Salto Forqueta, entre Putinga e 
São José do Herval. Na linha de subtransmissão entre 
Lajeado e Teutônia, que ainda possui postes de ma-

deira, haverá duplicação do circuito com aumento da 
disponibilidade de carga neste trajeto. “Estamos muito 
focados e atentos em oferecer ao quadro social uma 
estrutura elétrica moderna que garanta a disponibili-
zação de um atendimento cada vez mais qualificado”, 
conclui Diehl.

A Certel possibilitou a participação de seus conselheiros, no dia 10 de maio, na 
sede da Cooperativa Santa Clara, em Carlos Barbosa, no Curso de Formação 
de Conselheiros Fiscais promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo (Sescoop-RS). Proferido pelo contador e consultor técnico Ciro 
Weber, os conteúdos englobaram Aspectos Legais e Societários – Governança Coo-
perativa, Aspectos Contábeis e Financeiros – Controles, Riscos e Auditoria, Práticas 
de Gestão Cooperativa e Atuação Prática – Plano de Trabalho Anual.

A presença do Conselho Fiscal nas cooperativas é determinada pela Lei 5.764/71. 
Este órgão participa do monitoramento, sendo responsável por verificar e validar 
os relatórios a serem apresentados à assembleia geral. O Conselho contribui para o 
desenvolvimento da cooperativa, fiscalizando a gestão dos recursos que sustentam 
a evolução do patrimônio e contribuem para que os objetivos da cooperativa e dos 
associados sejam atingidos na íntegra.

A Certel esteve representada pelos conselheiros Imério Gonzatti, Nilo Thies, 
Irani Guaragni, Nelson Lauri Appel, Lili Beckenbach, Augusto Domingos Favaretto, 
Arno Luiz Pozzebom, Claimar Domingos Kohl, Carmo Both, Antônio Jahn e Roberto 
Carlos Wegner.

Cooperativa participa do curso de formação de conselheiros fiscais

Cooperativa investirá R$ 1 milhão, principalmente em ampliações e melhorias

Conselheiros fiscais da Certel com o instrutor Ciro Weber
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Postos de 

atendimento da 

Certel Energia

Lajeado (na Rua Julio de 
Castilhos, 1.145), Marques 
de Souza, Westfália, Santa 
Clara do Sul, Progresso e 

Boqueirão do Leão, o 
atendimento ocorre junto às 

Lojas Certel

São Pedro da Serra

Ao lado do Conselho Tutelar, às 
4ª-feiras, das 7h30 ao meio-dia 

e às 5ª-feiras, das 13h30 às 
17h48

Poço das Antas

Na Prefeitura, às 2ª-feiras, 

das 7h30 às 11h30 e das 

13h às 17h

Travesseiro

Na Rodoviária, às 5ª-feiras, 
das 7h30 ao meio-dia e das 

13h às 16h30

Pouso Novo

Na Secretaria da Agricultura, 
às 3ª-feiras, das 7h30 ao 

meio-dia e das 13h às 16h30

Canudos do Vale
Na Prefeitura, às 5ª-feiras, 
das 7h30 às 11h30 e das 

12h45 às 16h45

Gramado Xavier 

Na Câm. de Vereadores, às 
3ª-feiras, das 8h às 11h45 

e das 12h30 às 16h45

Sério

Na Casa Paroquial, às 6ª-
feiras, das 8h às 11h45 e 

das 12h30 às 16h45

Taquara 

Ao lado da Receita Federal, às 

3ª-feiras, das 13h30 às 17h30, 

e sextas, das 8h às 12h

Barão

Na Rua Felippe Wily Heidrich, 

71, sala 1, das 7h30 ao meio-

dia e das 13h30 às 17h48

Salvador do Sul

Na Rua Duque de Caxias, 418, 

sala 5, das 7h30 ao meio-dia e 

das 13h30 às 17h48, exceto 

quartas de manhã e quintas à 

tarde

Capitão

Na Câm. de Vereadores, às 
4ª-feiras, das 8h ao meio-dia 

e das 13h às 16h20

Forquetinha

Na Secr. da Agricultura, às 
2ª-feiras, das 7h30 às 

11h30 e das 13h às 17h

Em Lajeado (na Avenida 
Benjamin Constant, 3492, 

Sala 01) e nas Lojas 
Certel de Marques de 

Souza, Westfália, Santa 
Clara do Sul, Progresso e 

Boqueirão do Leão

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

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

das 13h30 às 17h48

Travesseiro
Na Avenida 10 de novembro, 

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

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

Pouso Novo
Na Secretaria da Agricultura, 

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

Canudos do Vale
Ao lado da Rádio Verde Vale, às 

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

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

meio-dia e das 13h30 às 17h

Sério
Na Casa Paroquial, às 

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

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

7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Gramado Xavier
Na Câmara de Vereadores, 

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

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

das 13h às 17h

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

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

13h30 às 17h48

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

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

e quintas à tarde

Eficiência energética beneficia lar 
geriátrico de Santa Clara do Sul

A substituição de lâmpadas e refrigeradores promovida pelo 
Programa de Eficiência Energética da Certel beneficia um le-
que cada vez maior de pessoas. Atendendo ao que determina 

a legislação do Setor Elétrico Brasileiro, mas, principalmente, vindo 
de encontro à filosofia cooperativista de proporcionar vantagens 
aos associados, o programa gera uma repercussão muito positiva 
entre seus beneficiados.

O Lar Geriátrico Santa Clara, localizado em Santa Clara do 
Sul, por exemplo, recebeu 196 novas lâmpadas e dois refrigerado-
res. Para a administradora da instituição, Fabiana Maria Sopelsa, a 
iniciativa é importante, principalmente, por possibilitar economia 
de recursos e melhoria de visibilidade nos ambientes. “O Lar Ge-
riátrico é uma associação sem fins lucrativos focada em oferecer 
condições ideais às necessidades dos idosos que aqui residem. Logo, 
a diminuição de gastos com energia elétrica que será viabilizada 
através do programa é muito bem-vinda”, avalia. “Outro grande 
benefício é a melhoria da claridade que contribuirá para a prestação 
de um serviço ainda mais atencioso e, em especial, para a segurança 
e comodidade dos idosos”, complementa.

Considerado uma referência na região, o Lar Geriátrico Santa 
Clara tem capacidade para atender 30 residentes e, atualmente, 
acolhe 23 moradores de municípios como Cruzeiro do Sul, Mato 
Leitão, Venâncio Aires, Estrela, Lajeado e Santa Clara do Sul. 
“Com a redução de gastos estimulada pela Certel, sobrarão verbas 
para investir em manutenções preventivas e outras necessidades de 
melhorias para o lar”, assinala. A entidade conta com serviços de 
hospedagem permanente ou temporária, equipe de enfermagem 24 
horas, cuidadores, nutricionista, farmacêutico, médico, educadora 
física e outras terapias ocupacionais desenvolvidas por voluntários. 
“Eles merecem muito esta qualidade de vida. Com a iluminação 
ampliada, teremos maior segurança tanto para os idosos quanto 
aos funcionários. Graças a empresas como a Certel, conseguimos 
tornar o ambiente mais aprazível”, enaltece Fabiana. 

A instituição atende pelos telefones (51) 3782-1272, 98594-
5062 e 98594-5063, e-mails clinicageriatrica@certelnet.com.br 
ou farmacia@santaclaradosul.rs.gov.br e via Facebook. “Para o 
familiar é uma decisão difícil colocar pais ou avós num lar ge-
riátrico. Mas, quando nos procuram e conhecem o trabalho aqui 
desenvolvido, quebram este bloqueio, pois percebem que além 
dos cuidados em suas necessidades básicas, o residente fortalece 
a socialização com o grupo que ali se encontra, ajudando na sua 
autoestima. Afinal, você só conhece um atendimento geriátrico 
especializado quando precisa”, assinala a administradora.

A sede da Certel foi visitada no dia 8 de maio por uma comitiva da 
Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis. O diretor vice-presidente, 
Darcísio Inácio Braun, acompanhado pelo diretor secretário, 

Rogério Klering, gerente industrial, Lauri Reinheimer, e pelo coor-
denador técnico de fruticultura, Luciano Kruger, teve a oportunidade 
de conhecer melhor as atividades da Certel, principalmente no que 
diz respeito à distribuição e geração de energia elétrica, com ênfase 
à alternativa fotovoltaica. O grupo foi recepcionado pelo presidente, 
Erineo José Hennemann, juntamente com os diretores de energia, 
Ernani Aloísio Mallmann, e de geração, Julio Cesar Salecker.

Braun sinaliza que a visita objetiva o estabelecimento de uma 
possível parceria futura, a fim de ampliar benefícios tanto aos associa-
dos da Piá como da Certel. “Há uma grande inclinação para a energia 
solar, que já é uma realidade no mercado energético, principalmente 
entre os gaúchos. Nossa cooperativa possui mais de 20 mil sócios, a 
maioria agricultores, e temos um potencial muito grande que pode 
ser aproveitado”, avalia. “Foi uma agradável visita que nos permitiu 
conhecer a organização, a beleza e o funcionamento fantástico da 
Certel, uma cooperativa de renome e muito respeitada na região”, 
acrescentou.

Cooperativa Piá projeta parceria com a 
energia fotovoltaica da Certel

Nova iluminação torna ambientes do lar ainda mais aprazíveis

Substituição de refrigeradores também eleva a comodidade

Comitiva com diretores da Certel conheceram a usina solar



O dia 24 de abril comemorou nacionalmente o Dia 
do Aprendiz Cooperativo. A data foi escolhida 
em função de ser originalmente o dia interna-

cional do jovem trabalhador e é uma oportunidade de 
promover a reflexão sobre a importância de programas 
de inserção de jovens no mercado de trabalho, como o 
Aprendiz Cooperativo, desenvolvido pelas organizações 
estaduais do Sistema OCB.

Criado para qualificar jovens com idade entre 14 
e 24 anos e assegurar sua permanência no mercado de 
trabalho cooperativista, o programa contribui para uma 
política de responsabilidade social e valorização do 
potencial da juventude.

No ano 2000, a Lei nº 10.097 (conhecida como 
“Lei do Aprendiz”) determinou que estabelecimentos 
de qualquer natureza e com mais de sete empregados 
– incluindo as cooperativas – empregassem e matricu-
lassem aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais 
de Aprendizagem. Foi nesse momento que o Sescoop 
vislumbrou a oportunidade de preparar jovens para atuar 
especificamente em cooperativas, de forma consistente 
e diferenciada.

 O Programa Aprendiz Cooperativo do Sescoop/
RS proporciona às cooperativas gaúchas condições para 
cumprimento da Lei nº 10.097/2000, que exige dos es-
tabelecimentos de qualquer natureza a contratação, em 
seu quadro de empregados, entre 5% e 15% de jovens 
aprendizes.

O programa tem por objetivo preparar os jovens 
para o mercado de trabalho, garantindo a sua formação 
técnico-profissional, compatível com o seu desenvol-
vimento físico, moral e psicológico. Desta forma, o 
Sescoop/RS cumpre um de seus principais objetivos, 
que é a formação profissional de empregados e sócios 
de cooperativas, além de contribuir para o desenvolvi-
mento social das comunidades.

O Programa Aprendiz Cooperativo oferece os 
cursos de Auxiliar Administrativo, Processamento 
de Carnes, Assistente para Manufatura de Calçados, 
Processamento de Leite e Derivados e Eletrotécnica 
Básica.

Certel
Segundo o responsável pelo Departamento de 

Recursos Humanos da Certel, Wilfrid Dannebrock, já 
passaram pela cooperativa 240 aprendizes e, destes, 

50 foram efetivados após a realização do programa. 
Atualmente, são 22 em atuação. “O objetivo é inserir 
o jovem profissionalmente, formando e acompanhando 
o desenvolvimento dele na cooperativa, através de uma 
contratação socialmente responsável. A Certel não en-
xerga esse aprendiz apenas como uma obrigação legal, 
mas como um bom profissional do amanhã”, afirma.

Além de abordar questões técnicas, a cooperativa 
também foca no comportamento e no relacionamento 
interpessoal do aprendiz. “Os bem-sucedidos profis-
sionais do amanhã são os jovens estudantes de hoje, e 
a qualificação deles é essencial para a Certel e também 
para a sociedade”, mensura.

Como participar
Jovens entre 14 e 24 anos podem se inscrever no 

site www.certel.com.br ou entregar currículo na sede 
administrativa, lojas ou postos de atendimento presen-
cial (confira relação na página 4 do Jornal Choque). Os 
currículos serão analisados e, depois de selecionado, o 
jovem é chamado para uma entrevista na empresa. Caso 
seja selecionado na entrevista, o jovem será inserido 
no ambiente de trabalho, com registro de carteira de 
trabalho em regime especial e por tempo determinado, 
e começa a frequentar o curso de aprendizagem simul-

taneamente ao trabalho.

Agradecimento à minha família Certel
“Quero agradecer imensamente a todos que cola-

boraram para meu crescimento dentro desta cooperativa. 
Depois de quase dois anos e meio, me despeço com o 
coração na mão, afinal, foram tantos amigos, conse-
lhos, ensinamentos e, especialmente, experiência que 
me tornaram alguém totalmente diferente. Me lembro 
como se fosse ontem, o primeiro dia como aprendiz, a 
timidez e a insegurança tomavam conta. Hoje, posso 
dizer que cresci e muito com o apoio de todos e que o 
Programa Aprendiz Cooperativo foi um dos passos mais 
impactantes desta caminha-
da. Agradeço ainda pela 
oportunidade de efetivação 
que tive e que foi uma das 
maiores alegrias dentro da 
empresa. Hoje, sinto que é 
o momento de dar um pas-
so à frente, porém não dou 
tchau, até breve.”

Wiliam Luan Hauschild, 
19 anos
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Cooperativismo celebrou o Dia do Aprendiz

Ocorreu no dia 3 de maio, 
no auditório da Certel, em 
Teutônia, a divulgação de 

uma campanha elaborada pela em-
presa Leal Equipamentos de Pro-
teção. Na apresentação do evento 
para eletricistas, esteve o mágico 
profissional Jhunguors que, com 
extremo domínio, cativou a plateia 
com suas performances.

A Campanha “Parceria Pela 
Vida”, com o tema “A Seguran-
ça do Trabalho Vale Prêmios”, 
consiste em tirar uma selfie que 
envolva situação de segurança 
do trabalho, juntamente com uma 
frase que complemente a ideia 
da foto. As melhores frases com 
imagem receberão prêmio em 
dinheiro, que será entregue em 
São Paulo.

Segurança do trabalho: uma parceria pela vida

Performances do mágico enalteceram importância da prevenção de acidentes no ambiente profissional

Atuais aprendizes cooperativos de Teutônia com equipe do Departamento de Recursos Humanos
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Nas vésperas da comemoração ao seu dia, celebrado em 13 de maio, todas as 
mamães que atuam na sede administrativa da Certel, em Teutônia, foram 
homenageadas pela direção da cooperativa. Emoção e alegria marcaram a 

homenagem, realizada no auditório da Certel. “O nosso grande abraço em todas as 
mães que integram a cooperativa, sejam colaboradoras ou associadas. Toda mãe 
tem uma função extremamente especial na vida da gente, e precisamos reconhecer 
com muito carinho e atenção o amor que nos sempre foi dado por elas”, avaliou o 
diretor-superintendente, Ilvo Edgar Poersch.

Mamães foram 
homenageadas

Direção destacou importância das mães no desenvolvimento do ser humano

Comemorado em 13 de maio, o Dia das Mães proporcionou momentos emocionantes e muito especiais em todas as famílias. Os associados e clientes aproveitaram 
a promoção das Lojas Certel, que ofereceram uma vasta linha de produtos com condições de pagamento vantajosas. A Loja Certel de Marques de Souza aproveitou 
a ocasião para premiar as mamães. No dia 12, a loja promoveu o Dia da Beleza em homenagem à data. Teve consultoria especial de imagem, pele e beleza, além 

de uma flor, lanche e sorteio de brindes (numa parceria dos Salões da Odélia e da Helena e da Mary Kay) entre todas as mães que compareceram na loja. As ganhadoras 
foram Delsi Rother, Solange Gall, Solange Sbaraini e Noeli Drauernheimer.

 “Agradecemos a todos que conferiram de perto as nossas promoções, em especial, aos que adquiriram produtos para presentear suas mamães nesta data tão especial. 
E não esqueça de nos visitar para conhecer as incríveis vantagens que temos sempre para lhe oferecer”, convida a gerente Márcia Souza, juntamente com toda equipe de 
Marques de Souza.

Loja de Marques de Souza premiou as mamães

Equipe da filial (à direita) sorteou as clientes Delsi Rother, Solange Gall, Solange Sbaraini e Noeli Drauernheimer



Minha escola é tudo de bom
Com o intuito de levar diver-

são, entretenimento, brin-

cadeiras e um momento 

ambiental, a Certel está participando, 

no decorrer de 2018, de um projeto da 

Rádio Sorriso FM denominado Minha 

Escola é Tudo de Bom. Inúmeras fo-

ram as escolas visitadas e os alunos 

contemplados com este momento ale-

gre e de descontração durante o turno 

escolar. 

Através das profissionais do De-

partamento de Meio Ambiente, a Cer-

tel leva um momento ambiental, com 

jogos educativos voltados à correta se-

paração de resíduos. Nesta brincadei-

ra, o aluno que destinar em um menor 

tempo a maior quantidade de resíduos 

à lixeira adequada para o tipo de resí-

duo, é contemplado com uma lembran-

ça dos parceiros.

Os educandários já contemplados 

pelo Projeto com a presença da Cer-

tel foram as Escolas Fernandes Vieira 

(Centro), Cenecista João Batista de 

Mello (Centro) e Escola Guido Lermen 

(Bairro Centenário), todas de Lajeado.

No decorrer do ano, outras esco-

las serão contempladas. Maiores infor-

mações sobre como levar este projeto 

para sua escola podem ser adquiridas 

diretamente com a Rádio Sorriso FM 

de Estrela, pelo fone (51) 3712-1311 

ou e-mail comercial@sorrisofm.com.

Escola João Batista de Mello

Escola Fernandes Vieira

Escola Guido Lermen
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Jantar beneficente arrecada R$ 19,5 mil 
para Hospital de Marques de Souza

0800 51 6300
0800 520 6300

www.certel.com.br

O segundo jantar beneficente promovido 
pela Associação Hospitalar Marques 
de Souza foi um sucesso. Conforme 

uma das organizadoras, Reny Rother, as festivi-
dades realizadas no dia 24 de março, reuniram 
mais de 400 pessoas de várias cidades do Vale 
do Taquari. “Vendemos 421 cartões. Com o 
valor arrecadado na Ação entre Amigos chega-
mos ao lucro de R$ 19,5 mil”, aponta. 

Para ela, a participação das pessoas de-
monstra o carinho pela entidade e motiva a 
direção a manter e qualificar todos os dias o 
atendimento prestado. “Vamos fazer melhorias 
na estrutura física e trazer novas especialida-
des. Queremos agradecer a todos pela ajuda, 
seja com doações ou na organização das apre-
sentações culturais”, enfatiza. 

Na noite, se apresentaram os Corais Mis-
to e Apollo de Marques de Souza e o grupo 
Harpas e Violões de Lajeado. Hoje, 82% dos 
atendimentos são feitos via SUS.  

Sorteio de prêmios 
Durante o jantar, foram divulgados os 

ganhadores dos prêmios do 45º sorteio da 
Campanha Mãos Dadas com a Saúde, mantida 
em parceria com a Certel. 

IlaineHepp Schmidt, de Picada Flor; 

Moacir Schlabitz, da Linha Bastos;  e Ilária 
Baum, do Centro, todos de Marques de Souza, 
ganharam um conjunto de panelas, um fogarei-
ro com chapa campeira e uma caixa térmica, 
respectivamente. 

O valor doado por 990 colaboradores 
chegou a R$ 5.437,00. Em junho ocorre o 
próximo sorteio.  

Quem estiver interessado em auxiliar 
pode procurar a secretaria do hospital ou uma 
das Lojas Certel para fazer o cadastro. O valor 
mínimo descontado mensalmente da conta de 
energia é de R$ 5,00.

Para saber 
O hospital foi fundado em agosto de 1945 

por pessoas da comunidade. Em novembro de 
1951, a documentação foi oficializada. Por 
mês, são em torno de 120 internações, além 
de atendimentos ambulatoriais. São oferecidos 
41 leitos. 

Atuam 20 médicos e 46 funcionários entre 
hospital e farmácia. As especialidades são: Clí-
nica Geral, Cirurgia, Cardiologia, Obstetrícia, 
Traumatologia, Dermatologia e Neurologia. 
A entidade dispõe de serviços de eletrocar-
diograma, teste ergométrico, ultrassonografia, 
radiologia, endoscopia e colonoscopia.

Valor será aplicado em obras de infraestrutura e manutenção dos serviços prestados

Direção do hospital com os ganhadores de março

Mais de 400 pessoas de várias cidades prestigiaram o evento

Divulgação
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O gasto energético de uma atividade física é 
proporcional à quantidade de músculos 
envolvidos, à intensidade e à duração do 
exercício realizado.
Exercícios aeróbicos e de força são 
essenciais para mantermos disposição e 
saúde.
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Só consuma medicamentos sob 
orientação médica.

Tente se alimentar a cada três horas para 
evitar redução do metabolismo e 
sobrecarga em determinadas refeições.

Não consuma alimentos muito calóricos 
no jantar, isso pode prejudicar o sono.

Lauderson Holz
*Engenheiro agrônomo do Capa

Água e agricultura

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

Qual o melhor caminho?

Quentão de vinho
Ingredientes:
2 litros de vinho tinto suave.
200 ml de água.
¹/2 copo de cachaça.
1 ¹/2 copo de açúcar.
2 pauzinhos de canela.
12 cravos (ou a gosto).
8 rodelinhas de gengibre (ou a gosto).

Modo de preparo:
1.Misture todos os ingredientes e 
leve ao fogo.
2.Depois que levantar fervura, deixe 
por mais 10 minutos.
3.Então é só servir.
4.Tomar a bebida quente.

Como escolher para onde vamos? O que é mais importante hoje? O que 
vou fazer agora? Perguntas que possivelmente muitos se fazem a cada dia 
ou a cada momento. Pois é, eu sou mais um que fico, até certo ponto, me 

martirizando e sofrendo sobre as diversas opções que temos nesta nossa rápida e 
passageira vida. 

 Primeira consideração que gostaria de propor é de que, definitivamente, 
uma das coisas que não ajuda em nada é ficar se arrependendo por uma decisão já 
tomada e executada. Ficar sofrendo com seus erros não leva a nada. Já foi feito e 
pronto. Aprenda com seus erros e na hora de decidir novamente, reflita sobre o que 
você aprendeu. As decisões sempre são pessoais, únicas e intransferíveis. Quantos 
de vocês já sentaram com um amigo ou familiar e ouviram dos mesmos a seguinte 
frase: então, o que eu faço? Como resolvo este problema? Por mais que você seja 
uma pessoa experiente, você nunca conseguirá resolver o problema de seu conhecido, 
porque simplesmente você não é esta pessoa e não viveu o que ela viveu.

 Uma vez refletido sobre o que passou, vamos a uma segunda consideração: o 
futuro. O que eu devo “plantar” agora para poder “colher” lá na frente? Complicado. 
Penso que não seja sensato gastar todas as energias em projetos futuros, bem como, 
não fazer nada para. É bom olhar para a educação dos filhos, cuidar da saúde, se 
aprimorar profissionalmente e por aí vai. Mas tudo isso não pode ser a única razão 
de se viver. Não posso pensar somente em “plantar”. Pense comigo: qual a razão 
de investir em algo durante 60-70 anos da vida se possivelmente você somente 
poderá usufruir uns 10-20 anos posteriores!? E em que condições estes anos serão 
aproveitados!? Estaremos aí ainda?

 E, por fim, vamos pensar o presente. Este sim precisa ser potencializado. 
Estabeleça metas diárias e semanais que te tragam prazer, satisfação e alegria. Con-
cilie seu dia a dia com planos futuros e com os aprendizados do passado. Associe a 
educação de seus filhos com o prazer de estar com eles. Torne o exercício físico um 
momento de socialização e satisfação. Faça do seu trabalho o alicerce da sua vida, 
mas que você possa exercer sua função com vontade de produzir, não unicamente 
pela grana que proporciona, mas pelo prazer em si. A cada momento de nossas vidas 
temos situações diferentes, que nos exigem atitudes diferentes. Independente de 
qualquer escolha, ache o equilíbrio e faça ela baseada em sensatez e prazer. Profissão, 
saúde, família, amigos, exercícios, amores, filhos, festas, viagens, trabalho, outros, 
tudo nos consome tempo, e o tempo meus amigos, é único e passageiro.

Recentemente, no dia 22 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Água. Muito 
se fala sobre o assunto ultimamente, tanto que o Brasil sediou dois eventos: o 
8º Fórum Mundial da Água e o Fórum Alternativo Mundial da Água, realizados 

em Brasília. Ambos preocupados com o elemento água, cada um com um foco mais 
específico. Não quero aqui me aprofundar ou me posicionar a favor de um ou outro. 
Aqui, vou focar o tema água e agricultura. Sobre os fóruns, podemos buscar mais 
informações em outros espaços, como a internet.

A água, elemento essencial para a vida, é um recurso limitado em quantidade 
e severamente ameaçado na sua qualidade. Esgotos domiciliares e industriais, ferti-
lizantes de alta solubilidade e agrotóxicos agravam o problema. Em nosso Estado, 
estamos passando por um período de estiagens. Algumas regiões estão tendo perdas 
significativas na produção agropecuária devido à falta de chuvas.

O solo é um importante reservatório de água. Funciona como uma esponja que vai 
lentamente liberando as águas para as nascentes e os pequenos riachos. Na atualidade, 
percebemos grandes variações nos volumes de água nos córregos. Após chuvas, ocorre 
aumento muito rápido dos níveis de água e, dentro de alguns dias, passada a chuva, 
os níveis rapidamente se mostram muito baixos, com reduzidas vazões. Pergunte às 
pessoas de mais idade ou “puxem” da memória as lembranças das águas que corriam 
pelos riachos e rios de sua localidade. Acredito que virá como resposta que era diferente, 
pois havia um processo mais lento de aumento ou redução dos volumes de água.

Grande parte desta mudança se deve à agricultura, em especial, ao teor de matéria 
orgânica presente no solo. A matéria orgânica exerce a importante função de reter a 
água, possibilitar sua infiltração com maior facilidade, aerar e proteger o solo. Nas 
últimas décadas, houve reduções nos teores de matéria orgânica dos solos, ou seja, 
devido à agricultura intensiva, os processos de degradação e mineralização da matéria 
orgânica são maiores do que os de incremento.

Mudanças na forma de fazer agricultura são necessárias. É preciso pensar numa 
forma em que haja maior incorporação de matéria orgânica no sistema a fim de que o 
sistema solo possa recuperar a capacidade de armazenamento e disponibilização de água. 
Isto pode contribuir para superar períodos de estiagem. Outro aspecto é a cobertura de 
solos com palhas. Estes preservam água por períodos maiores de tempo.

Outro tema relacionado à água e de extrema importância está relacionado a sua 
qualidade. O uso excessivo de agrotóxicos, fertilizantes químicos de alta solubilidade 
e altas cargas de dejetos está contaminando os lençóis freáticos. Nenhuma água deveria 
voltar à natureza com qualidade pior do que aquela com que foi retirada dela. Para 
termos água limpa, além de exigirmos o tratamento do esgoto doméstico e industrial, 
precisamos de agricultura limpa, e isto se consegue com agroecologia.
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Passatempo
CAÇA-PALAVRA

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 O G E D T N O D I R A M R A M A R G O R P F

Crianças falam sobre casamento gay
Quando um ASSUNTO não sai da pauta e opiniões ficam divididas, nada 
melhor do que perguntar o que as CRIANÇAS acham. Com INOCÊNCIA e 
objetividade, elas falaram ao PROGRAMA norte-americano de TV “Jimmy 
Kimmel” (veja no YouTube) o que pensam. As entrevistas ocorreram depois 
que a Suprema CORTE dos Estados Unidos tornou LEGAL o CASAMENTO 
gay em todo o PAÍS. 
MENINA (7 anos) — “O casamento gay é quando dois homens ou duas 
mulheres se casam.” 
Menino (9 anos) — “Pessoas se casam quando elas se amam e existe uma 
CONEXÃO entre elas.”
Menina (8 anos) — “Um casamento acontece quando MARIDO e ESPOSA se 
casam. O casamento gay é entre GAROTO e garoto ou GAROTA e garota. Não 
é DIFÍCIL entender. As pessoas só devem se casar quando tiverem IDADE 
suficiente. Eu só vou me casar quando tiver TRINTA anos.”
MENINO (9 anos) — “As pessoas se casam porque ficam grávidas. O que é o 
casamento gay? Não faço IDEIA.”
Menino (10 anos) — “Pessoas podem se casar se elas quiserem e puderem. 
Eu não quero me casar porque quando uma PESSOA se casa, ela tem que dar 
DINHEIRO para a outra, se a outra não tem dinheiro nenhum.”

Profissionais do Departamento de Meio Ambiente da Certel 
proferiram, no dia 17 de abril, palestra para colaboradores 
da empresa Brisa Embalagens, de Três Coroas, que possui 

o Selo Carbono Neutro e participa do Programa Energia Verde 
em Harmonia Ambiental. Na ocasião, foi abordado em detalhes 
como ocorre a neutralização de gases de efeito estufa.

As analistas ambientais Tatiana da Costa Weber e Francieli 
Krohn destacaram os principais gases de efeito estufa, o que é 
inventário de emissões de gases e como neutralizar as emissões 
por meio de plantios e outras iniciativas sustentáveis que podem 
ser adotadas pelas empresas, visando a melhoria contínua no 
processo e, consequentemente, melhorias ambientais.

Também houve uma visitação à área destinada ao plantio 
de neutralização da Brisa Embalagens, a qual recebeu em maio 
as mudas produzidas no Viveiro de Essências Florestais da Cer-
tel. Serão plantadas 742 árvores nativas para neutralizar 148,12 
toneladas de gás carbônico equivalente.

Certel palestrou sobre 
neutralização de gases 

de efeito estufa

Empresa parou atividades para entender melhor a neutralização

Equipe ouviu atentamente as explicações da Certel

Proprietários apresentaram área de plantio das árvores nativas
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Confira acima o Número 
da Sorte do Energia Se-
guro Residencial de abril, 

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

Abril
32.425
39.617
80.122
34.456
33.435
57.265

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Morador de Teutônia foi sorteado
Divulgação

Ohlweiler e esposa receberam o vale-presente do diretor-executivo, André Lagemann (d)

No sorteio da Campanha Mãos 
Dadas com a Saúde referente ao 
mês de março, morador do Bairro 

Centro Administrativo, em Teutônia, foi 
o contemplado. Otávio Pedro Ohlweiler 
foi premiado com um vale-presente das 
Lojas Certel.

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

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

Energia Seguro Residencial premia associados

O Número da Sorte do Energia 
Seguro Residencial premiou dois 
associados teutonienses recente-

mente. Sérgio Luís Kroth, do Bairro Ca-
nabarro, e Pedro Ilmar Bracht, do Bairro 
Alesgut, foram premiados respectivamen-
te com os números 57.173 (de novembro) 
e 69.107 (de março) e receberam prêmios 
de R$ 10 mil cada (com Imposto de Renda 
a deduzir).

Ambos revelaram-se muito sur-
presos e felizes com a premiação, que 
foi entregue pela Axa Seguros e pela 
Poolseg Corretora de Seguros. “Foi uma 
grande alegria e vai ajudar bastante para 
melhorarmos nossa qualidade de vida. 
O seguro garante a integridade da nossa 
casa, e tivemos a felicidade de contar 
com o Número da Sorte”, afirma Bracht. 
“Nunca havia ganho algo antes, e estamos 
muito satisfeitos com este prêmio do 
Energia Seguro Residencial. O valor pago 
mensalmente é simbólico, bem acessível, 
e, além de sermos beneficiados por uma 

ampla cobertura de nosso imóvel, rece-
bemos esta surpresa tão boa, que trouxe 
muita felicidade para toda a família”, 
salienta Kroth.

Saiba mais
Pelo valor de R$ 7,70 mensais des-

contados na fatura de energia elétrica da 
Certel, o Energia Seguro Residencial ofe-
rece cobertura de R$ 31 mil contra incên-
dio, raio, explosão, queda de aeronave e 
fumaça, e de R$ R$ 1,5 mil para vendaval, 
furacão, ciclone, tornado e granizo. Assim 
como Sérgio Kroth e Pedro Bracht e os 
associados contemplados no ano passado 
das cidades de Barão e Lajeado, todos os 
demais segurados também concorrem 
mensalmente ao sorteio do Número da 
Sorte, formado pelas unidades dos cinco 
prêmios da Loteria Federal, no valor de 
R$ 10 mil (com tributação de Imposto 
de Renda, conforme legislação). A divul-
gação dos Números da Sorte é realizada 
sempre no Jornal Choque (abaixo).

Pedro Ilmar Bracht (c), do Bairro Alesgut Sérgio Kroth e a esposa Odete
VISITAS À SEDE ADMINISTRATIVA - A cooperativa recebeu a visita, no dia 
3 de maio, do deputado estadual Ênio Bacci (foto acima), acompanhado pelo 
professor Celso Forneck. No dia 17, o ex-prefeito de Arroio do Meio, Sidinei 
Eckert (foto abaixo), também esteve na Certel.

Eles foram recepcionados pelo presidente, Erineo José Hennemann, 
diretores-superintendentes, Ilvo Edgar Poersch e Milton Huve, gestores e cola-
boradores da cooperativa. Bacci e Eckert puderam atualizar-se sobre os serviços 
prestados pela Certel em benefício do crescimento regional, especialmente no que 
tange à geração e distribuição de energia elétrica, e colocaram-se à disposição 
para contribuir com a Certel na esfera pública.

Deputado estadual Ênio Bacci com direção e gestores

Ex-prefeito Sidinei Eckert (d) com presidente e diretores
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Vergilio Perius é reeleito 
presidente da Ocergs

No dia 26 de abril, o Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul 
(Ocergs) realizou Assembleia Geral Ordinária 

(AGO), onde foi aprovada a prestação de contas do 
exercício de 2017, estabelecido o plano de trabalho de 
2018, e foram eleitas a nova diretoria e conselhos. O 
presidente Vergilio Perius foi reconduzido e a diretoria 
eleita é composta por representantes dos ramos transpor-
te, agropecuário, crédito, saúde, infraestrutura, trabalho 
e educação, tendo o presidente da Certel, Erineo José 
Hennemann, sido eleito diretor suplente. Todas as pau-
tas foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. 
O encontro aconteceu na sede da Ocergs, no Parque 
Assis Brasil, em Esteio. 

Estavam presentes representantes de 68 cooperati-
vas, contabilizando 368 votos. O presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, em sua fala de 
abertura, destacou: “2017 foi um ano de crise para a 
economia brasileira e gaúcha, mas o cooperativismo 
não louvou essa crise.”

Após a leitura do edital de convocação da AGO 
pelo gerente jurídico do Sistema, Mário De Conto, foi 
apresentado o vídeo com a prestação de contas do ano 
anterior. O presidente agradeceu a presença de todos e 
falou sobre o recorde de premiações do sistema coope-
rativista durante o ano de 2017. “A sociedade gaúcha, 
a imprensa e as instituições estão reconhecendo a força 
das cooperativas do Estado”, afirmou. Também exaltou 
as bolsas de estudo de 1888 acadêmicos e o programa 
Aprendiz Cooperativo. Destaque para as receitas da 
Ocergs e do Sescoop/RS, que mostraram crescimento 
de 6% e 8,2%, respectivamente. Perius também exaltou 
as políticas públicas e institucionais conquistadas pelo 
Sistema e as atividades junto à Frente Parlamentar do 
Cooperativismo (Frencoop), dentre outros. 

As pautas do Sindicato foram apresentadas pelo 
diretor técnico sindical da Ocergs, Irno Pretto, que 
destacou a importância das conversas sobre a Reforma 
Trabalhista. 

O superintendente administrativo financeiro do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Norberto Tomasini, apre-
sentou e definiu o Plano de Trabalho, o Orçamento de 
Receitas e Despesas do exercício de 2018.

Perius agradeceu a presença significativa das 
cooperativas na Assembleia, bem como o apoio ao seu 
trabalho nos últimos anos e convidou as cooperativas 
para continuarem acreditando no cooperativismo. “Te-
mos muito ainda o que melhorar nos nossos processos 
para melhor atender às cooperativas e esperamos cor-
responder à confiança de vocês”, concluiu.

Após, foram apreciadas pelos presentes, por una-
nimidade, as demais ordens do dia: fixação do valor 
das cédulas de presença dos integrantes da diretoria e 
dos conselhos, e da remuneração do diretor secretário, 
técnico sindical e do presidente da Ocergs; autorização 
do presidente da entidade a firmar convenções coletivas 
e/ou acordos em processos de revisão e/ou dissídios co-
letivos; definição de valores da contribuição assistencial 
para o exercício de 2019; homologação do Regimento 
Interno do Conselho Consultivo do Ramo Educacional 
e deliberação quanto à contribuição para a manutenção 
da estrutura confederativa de representação sindical – 
CNCOOP.

Por fim, o secretário do Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo do RS, Tarcisio Minetto, 
recebeu uma homenagem do Sistema pelos serviços 
prestados em prol do cooperativismo. Na ocasião, o 
diretor-secretário da gestão 2014-2018, Paulo Pires, 
falou do orgulho de todos os cooperativistas em tê-lo 
como representante do setor e lembrou de sua trajetória 
desde quando iniciou no cooperativismo. “Agradece-
mos pela luta grandiosa e incansável para defender os 
interesses da agricultura familiar e do cooperativismo. 
O momento político é de muitas dificuldades, mas com 

tua humildade, conhecimento e dedicação, as mais 
diferentes esferas dos poderes recebem os pleitos do 
nosso sistema. Temos um orgulho muito grande de ter 
como secretário uma pessoa que conhece tanto nossa 
identidade, nossa realidade, e tem tanta lealdade. É 
uma das homenagens mais justas que o cooperativismo 
gaúcho fez a alguém”, finalizou Pires. 

Emocionado, Minetto agradeceu a todas as coo-
perativas. “Muita alegria em estar entre ilustres coo-
perativistas, com quem aprendi muito. Aprendi muito 
com meu pai também. E o meu aprendizado procuro 
utilizar em defesa das cooperativas. Em nome do nosso 
governo, quero, de coração, agradecer essa homenagem 
e continuar minha tarefa em defesa do cooperativismo”, 
declarou.

Entregaram a homenagem ao secretário os mem-
bros da Diretoria 2014-2018. Também marcaram pre-
sença na Assembleia a gerente geral da Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB) Tânia Zanella, o 
deputado estadual Elton Weber e o secretário estadual 
da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odacir Klein.

No período da tarde, foram empossados os in-
tegrantes do Conselho Administrativo e Fiscal do 
Sescoop/RS.

Presidente da Certel, Erineo Hennemann foi eleito diretor suplente
Leonardo Machado/Divulgação

Perius agradeceu a presença significativa, bem como o apoio ao seu trabalho nos últimos anos
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

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

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

Morte Natural: R$ 3.000,00

Morte Acidental do associado: R$ 6.000,00

Morte Acidental do cônjuge: R$ 3.000,00

Auxílio
   Pecúlio

Energia

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

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

- Cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

EM CASO DE MORTE NATURAL:
 

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

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

EM CASO DE MORTE 
ACIDENTAL VÍTIMA DE 
CRIME, ACRESCENTAR: 
 

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

Morte Natural

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

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

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

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ENERGIA 
SEGURO 
DE VIDA

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

* Angelita Lohmann
DEUTSCH Luiz A. Radaelli - Lajeado

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

ITALIANO

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

Cambiamenti

Amanda Fie-
genbaum Ger-
lach, do Bair-
ro Canabarro, 
Teutônia, fale-
ceu no dia 06 
de março, aos 
89 anos.

Helma Michel 
Bornholdt, do 
Bairro Cana-
barro, Teutô-
nia ,  fa leceu 
no dia 11 de 
fevereiro, aos 
87 anos.

Aurea Oliveira 
da Costa, do 
Bairro Cana-
barro, Teutô-
nia ,  fa leceu 
no dia 22 de 
fevereiro, aos 
88 anos.

Edo Lenhardt, 
de Forqueti-
nha, faleceu 
no dia 16 de 
dezembro de 
2017, aos 68 
anos.

A n i b a l d o 
Meyring, de 
L i n h a  A n o 
Bom Alto, Co-
linas, faleceu 
no dia 03 de 
abril, aos 87 
anos.

Nelci Brune, 
de Paissandu, 
Westfália, fa-
leceu no dia 15 
de fevereiro, 
aos 73 anos.

Silerio Vilson 
Paulo Pacini, 
de Campestre 
Baixo, Salva-
dor do Sul, fale-
ceu no dia 08 de 
fevereiro, aos 
70 anos.

Elson Bayer, 
do Bairro Lan-
guiru, Teutô-
nia, faleceu no 
dia 10 de abril, 
aos 66 anos.

Wilmut Wahl-
brinck, de Li-
nha  Ber l im , 
Westfália, fale-
ceu no dia 23 
de março, aos 
68 anos.

Nicolau Nelson 
Ritter, de São 
Pedro da Serra, 
faleceu no dia 
20 de fevereiro, 
aos 77 anos.

Sita Weimer, 
de Linha São 
João, Salvador 
do Sul, faleceu 
no dia 27 de 
março, aos 93 
anos.

Lauro Schnei-
der, de Teutô-
nia, faleceu no 
dia 02 de ou-
tubro de 2017, 
aos 71 anos.

Vera Fenstersei-
fer Dickel, de 
Boa Vista Fun-
dos, Teutônia, 
faleceu no dia 
11 de fevereiro, 
aos 78 anos.

Werno Claudio 
Seidel, de Pica-
da Felipe Essig, 
Travesseiro, fa-
leceu no dia 21 
de março, aos 
78 anos.

Ignez Stefani, 
de Travesseiro, 
faleceu no dia 
21 de março, 
aos 87 anos.

Maria Olinda 
E t g e t o n ,  d e 
Linha Frank, 
Teutônia, fale-
ceu no dia 21 
de abril, aos 83 
anos.

N e l m a  U n -
n e w e h r,  d e 
Linha Berlim, 
Westfália, fa-
leceu no dia 10 
de março, aos 
80 anos.

Eldo Arman-
do Renner, de 
Teutônia, fale-
ceu no dia 08 
de março, aos 
79 anos.

Armindo Cal-
vi, de Linha 
Frank, West-
fália, faleceu 
no dia 06 de 
abril, aos 84 
anos.

B a l d u i n o 
Schaeffer, de 
Linha Catari-
na, Teutônia, 
faleceu no dia 
15 de abril, aos 
92 anos.

Co me desmissio scolto i osèi che i canta su i frutari o su le 
pèrgole del vignal, come par saludar la giornada che riva. Co vardo 
a torno vedo le piante che fiorisse fiori dei piu diversi colori. Perche 
ze dio scaldar, fin l’ária par che la sia mèio. Va via l’arieta freda del 
inverno e ariva insième coi colori dea primavera, i bèi di de sole che 
ne invita a la vita, a verder le finestre par che’l sole ndessa rento le 
case. In tea colònia i scominsia a rabaltar la terra par somenar i grani 
e così preparare la nova stagione de racolta.

 Compagno a tuto anca noantri somenemo i ani che’l Sig-
nor Dio nel dà. Co passa i ani binemo su bona parte de quelo che 
gavemo piantà. Arquanti i guadagna sòldi, altri salute, qualchedun 
arcoanti pedòci, ma tuti co i diventa vèci i guadagna na sbrancada de 
malegrássie, sia coi dolori de schena, de gambe, la tremarola o anca 
un bel par de ociai par compensare la  dificoltà de veder i schèi. E 
mi che ve scrivo, par esser diferente, son resta gòbo, meso sordo e 
sensa denti. No ze mia na maraveia veder tuti questi cambiamenti? 
Par compensassion go sentisto i profumi dele primavere che oramai 
le ze ndate via.

Der Herbst ist da. Wir spüren schon den Unterschied. Vor allem Bäume merken wenn 
die Tage kürzer und die Nächte länger und kühler werden. Sie haben weniger Licht und 
können ihre Blätter nicht mehr richtig ernähren. 

Jetzt bereiten die Bäume sich auf den Winter vor: die Blätter trocknen langsam aus, 
Tag für Tag ein bisschen mehr. Sie sind dann nicht mehr grün und sterben so langsam ab. 

Zuerst bekommen sie kleine gelbe und rötliche Flecken, dann verfärben sie sich gelb, 
rot oder braun. Und wenn die Sonne dann auf das Laub scheint sieht es fantastisch aus. 
Noch schöner, wenn verschiedene Bäume durcheinander wachsen: jeder Baum zeigt im 
Herbst eine andere Blattfarbe. 

Doch eines Tages sind die Blätter so ausgetrocknet, dass der Wind nur leicht pusten 
braucht, und – eins, zwei, drei – schon fallen alle Blätter auf dem Boden.

Man sollte sich jeden Tag ein paar Minuten nehmen, aus dem Fenster schauen oder 
spazieren gehen, die Bäume und Wälder beobachten. Die Natur ist so mächtig. Der Herbst 
ist wunderschön! Alles wandelt sich um, alles vergeht und was Neues erscheint. Nehmt 
euch die Zeit und genieβt diese Jahreszeit mit mir.

(Adas://herbstgeschichten.com/2017/10/21/wie-der-herbst-die-blaetter-faerbt)

Gelb, rot, orange, hellgrün...ah, der Herbst
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Nossa Terra, Nossa Gente

Na foto, o registro de quatro gerações da família Patzlaff: Helmuth, de 91 anos, 
Ari, de 55 anos, Ariel, de 28 anos e Joaquim Henrique, de 1 mês. Residem 
em Salvador do Sul e São Pedro da Serra. Felicidades a todos da família!

Arlei Leandro e 
Kauã Rodrigo 

Stacke, de Mar-
ques de Souza, 

completaram, 
respectivamente, 
31 anos e 5 anos, 

no dia 06 de maio. 
São homenageados 

pela esposa e mãe 
Ivete e demais fa-

miliares. Parabéns, 
Arlei e Kauã!

A Diretoria do Comércio da CIC 
Teutônia esteve reunida no mês 
de maio com representantes da 

Administração Municipal de Teutônia 
para tratar do planejamento da decoração 
natalina. Na oportunidade, a Municipali-
dade esteve representada pelo secretário 
da Indústria, Comércio e Turismo, Pablo 
Chrestani; pela secretária da Cultura, 
Rosana Ruhrwiem; e pela turismóloga, 
Angela Simone de Castro.

Coordenado pela presidente da enti-
dade empresarial, Mariza Wolf, o encon-
tro deu início às tratativas para a deco-
ração de Natal. Em discussão, estiveram 
a utilização de materiais alternativos; a 
busca por recursos, via Lei Rouanet, para 
compra de materiais e redução de custos 
de locação; o envolvimento dos núcleos 

empresariais para implantação de estoque 
para guardar os materiais que podem ser 
utilizados anualmente; a contratação de 
oficineira ou professora de artes para 
orientação de voluntários na confecção 
de materiais; a formação de comissão de 
trabalho para dar andamento ao projeto, 
com reuniões frequentes; entre outras 
sugestões a serem avaliadas.

Ao final da reunião, foi constituída 
a comissão de trabalho, composta pelo 
vice-presidente do Comércio da CIC, 
Robson Luis de Souza, pelos diretores da 
pasta, Samuel Eduardo Maders, Augusto 
Henrique Ruhrwiem e Marilena Wessel 
Wietholder, e representando a Municipa-
lidade, os secretários Pablo Chrestani e 
Rosana Ruhrwiem, além da turismóloga 
Angela Castro.

Iniciado planejamento 
para decoração natalina 

em Teutônia

Encontro ocorreu no Auditório 01 da CIC Teutônia

Divulgação/CIC Teutônia

Com o objetivo de qualificar 
as ações nas agroindústrias, 
garantindo produtos de maior 

qualidade, especialmente, no que diz 
respeito às questões sanitárias, o Gru-
po Técnico (GT) de Agroindústria da 
Emater/RS-Ascar participou, de 24 a 
26 de abril, no Centro de Formação 
de Agricultores de Teutônia (Certa) de 
uma capacitação em Boas Práticas de 
Fabricação. Na ocasião, 24 colegas de 
municípios das cinco microrregiões 
que formam o Escritório Regional de 
Lajeado acompanharam a atividade, 
que foi ministrada pela engenheira de 
alimentos da Emater/RS-Ascar, Bruna 
Bresolin Roldan.

A qualificação integra uma sé-

rie de ações que têm sido realizadas 
pelo GT desde 2016, quando ele foi 
constituído, com a intenção de tra-
çar estratégias para fortalecimento 
das atividades realizadas com as 
agroindústrias da região. “A intenção 
é a de se aproximar ainda mais dos 
empreendimentos já legalizados, com 
vistas a garantir um assessoramento 
qualificado e continuado”, destaca o 
assistente técnico da área de Organiza-
ção Econômica da Emater/RS-Ascar, 
Alano Tonin. Em setembro, o grupo 
se reunirá novamente para analisar 
os avanços e as dificuldades. Até lá, 
terá início a implantação das BPF em 
pelo menos uma agroindústria de cada 
município envolvido.

Grupo Técnico de Agroindústria participa de 
capacitação em Boas Práticas de Fabricação

Capacitação foi realizada no Centro de Formação de Agricultores de Teutônia

Divulgação/Emater-RS
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Calendário de Eventos – Junho 2018:
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus eventos 

podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

BARÃO
02 - Almoço-Baile do Grupo Esperança, em Linha Fran-
cesa Alta;
03 - Festa em honra a Sagrado Coração de Jesus, na Co-
munidade Sagrado Coração de Jesus;
09 - Festa Junina da EMEF Nicolau Bourscheid, em Linha 
Francesa Alta;
09 - Buchada e Galinhada, no Centro Comunitário São 
José;
10 - Almoço em honra a Santo Antônio, em Linha Pi-
menta;
16 - Festa Junina do IEE Assunta Fortini, com progra-
mação à noite;
16 - Almoço Solidário da EEEF José Emilio Poersch, em 
Linha Francesa Baixa;
17 - Tradicional Café Colonial da Apae;
23 - Jantar de Kerb da Comunidade São Luís, em Linha 
Francesa Alta;
23 - Encontro de Grupos Xirús, promovido pelo CTG 
Tropeiro da Serra;
24 - Kerb Fest, em honra a São João Batista, em Linha 
Rodrigues da Rosa;
30 - Almoço-Baile do Grupo Amigos para Sempre, em 
Linha General Neto Alto; 
30 - Filó Italiano da Comunidade de Arroio Canoas.

BOQUEIRÃO DO LEÃO
02 - Torneio de Futebol do Clube de Mães, em Sete 
Léguas;
03 - Corrida de Rua, no Centro;
09 - Baile do Amendoim, em Pedras Brancas;
10 - Festa da Comunidade, em Alto Boqueirão;
17 - Festa da Comunidade, em Colônia Picolli;
22 - Festa  Junina do  CPM  da Escola, em Estância 
Schmidt;
22 - Festa de São João, na Matriz, em Estância Schmidt;
23 - Boate do Gelo, no Centro;
30 - Jantar-Bingo do CPM da Escola, em Pedras Bran-
cas.

CANUDOS DO VALE
1 - Jantar-Bingo do Esporte Clube Nova Berlim, em Nova 
Berlim;
4 a 8 - Semana do Meio Ambiente da Secretaria da Edu-
cação e Agricultura e Emater, na Sede;
9 - Baile de Kerb da Comunidade Santo Antônio, em Rui 
Barbosa;   
23 - Festa de São João da EMEF Frei Vicente Kunrath, 
no Salão Comunitário;
23 - Jantar-Baile de Kerb da Comunidade Sagrado Coração 
de Jesus, em Alta Forquetinha.

FORQUETINHA
17 - Festa de Aniversário da EMEF João Batista de 
Mello;
16 - 7ª Forquetinha “Deutscher Abend Lustiger Volkstan-
zgrupp”, no Salão de Exposições, do Parque Christoph 
Bauer.

MARQUES DE SOUZA
2 – Filó do Clube de Mães Integração;
16 – Café do Clube de Mães Paz e Amor de Picada 
Flor;
17 - 43ª Festa da Bergamota, em Bela Vista do Fão;
23 - Baile de São João, em Picada Flor.

PAVERAMA
02 - Baile Juninodo Grupo de Idosos Alegria de Viver, no 
Ginásio Católico;
03 – Culto, às 9h30min, seguido de Almoço Comunitário, 
na Comunidade Evangélica Cristo de Paverama;
08 - Escolha das Soberanas;
09 - Feira do Saber das Escolas da Rede Municipal;
09 - Baile de Kerbd na Comunidade Sagrado Coração de 
Jesus, em Linha Brasil; 

10 – Festa de Santo Antônio de Cabriúva;
22 - São João da EEEMPA;
23 - Bingo Junino da EMEF Gonçalina, do CTG Estância 
do Siqueira, às 19h;
24 - Festa anual da Comunidade São Pedro, em Boa 
Esperança Alta.

PROGRESSO
03 - Festa do Milho, em Cabeceira de Tocas;             
03 - Festa do Agricultor, em Tamanduá;                       
03 - Festa do Padroeiro Santo Antônio, em Medorema;    
09 - Baile de Kerb, em Rui Barbosa;                              
09 - Programação da CDL de Dia dos Namorados;      
10 - Festa do Capitel Santo Antônio, em Xaxim;                 
10 - Festa do Padroeiro, em Tocas;                                       
10 - Festa do Padroeiro da Paróquia, em Pouso Novo; 
13 - Festa do Padroeiro, em Lagoa Dutra; 
16 - Evento GEG;                                   
17 - Festa do Padroeiro, em Alta Picada Serra;            
17 - Festa da Bergamota, em Fão;                                        
17 - Festa do Padroeiro, em São Luiz; 
22- Festa Junina da E. S. Francisco;                            
23 - Festa da Escola, em Cabeceira das Tocas;                         
24 - Festa de São João, em Picada Taquari;                     
24 - Festa do Padroeiro, em Selim;                                
24 - Festa do Capitel Santo Antônio, em Linha do Meio; 
30 - 15ª Noite Italiana.

SALVADOR DO SUL
03 - 22º aniversário da Paróquia Três Santos Mártires das 
Missões, com festa no Salão Paroquial;
09 - Baile de Kerb, em Linha Bonita Alta;
09 - Jantar do Dia dos Namorados, na Associação da 
Comunidade do Bairro Estação;
08 - Cachorro-Quente dos Bombeiros Voluntários, no 
Parque Municipal;
10 - Festa Comunitária da Sociedade Concórdia, em Linha 
São João;
16 - Baile de Kerb, em Linha São Francisco;
16 - Galeto da EEEM São Salvador, no CTG;
16 - Festa de São João da EMEF Selma Wallauer;
23 - Festa de São João da EMEF Adolfo Flor, em 
Linha Comprida;
23 - Festa de São João da EMEI Margaridinha, no Ginásio 
Municipal;
23 - Festa de São João da EEEF Auri Beschorner, no 
Salão Pacini;
30 - Festa de São João da EEEF Arthur Weimer, na So-
ciedade Concórdia, em Linha São João;
30 - Festa de São João, no Bairro Vila Nova.

SANTA CLARA DO SUL
02 - Baile de Kerb, no Esporte Clube Cruzeiro de Nova 
Santa Cruz;
09 - 6º Torneio de Vôlei Feminino Mirim e Infantil;
09 - Baile do Grupo de SCFV para Idosos “Juventude de 
Ontem”, no Centro;
09 - Jantar-Baile de Kerb, na Sociedade Santo Antônio 
de Sampaio;
09 - Galinhada da Assarte, no Salão Paroquial;
12 - Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil;
16 - Chá do Clube de Mães Santa Marta;
16 - Jantar-Baile de Kerb, no Clube Esportivo 15 de No-
vembro de Picada Santa Clara;
22 - Festa Junina do CRAS, com integração dos Servi-
ços;
23 - Festa de São João da EMEF Profº Sereno Afonso 
Heisler; 
23 - Jantar-Baile de Kerb, na Aser de Sampainho;
26 - Dia Internacional e Nacional de Combate às Dro-
gas;
29 - Baile de Kerb, no Salão da Amizade, em Alto Arroio 
Alegre;
30 - Baile, no Clube Centro de Reservistas.

SÃO PEDRO DA SERRA
02 - Buchada e Galinhada do Coral Sempre Viva, na 
Sociedade União de Campestre Alto;
09 - Jantar-Baile de Casais, na Sociedade União de Cam-
pestre Alto;
09 - 1º Fandango do Tempo Antigo do CTG Estância do 
Imigrante, na Sede do CTG;
29 - Dia de São Pedro, Padroeiro de São Pedro da Serra;
30 - Jantar de Kerb da Paróquia São Pedro, no Centro 
Comunitário de São Pedro da Serra.

SÉRIO
01 - Tertúlia do CTG;
06 - 2ª Assembleia da Associação de Mães da União Se-
riense de Clubes de Mães;
09 - Notte Taliana do Hospital de Caridade São José, no 
Ginásio Municipal;
13 - Feriado Municipal de Santo Antônio;
23 – Arraiá do Criart;
28 – Coleta de Óleo Saturado do Projeto Verde é Vida, na 
EMEF Adélia Corbellini.

TEUTÔNIA
03 - Café Colonial do Coral Esperança, no Ginásio da 
Comunidade Católica de Canabarro;
08 - Semana do Meio Ambiente;
09 - 23º Jantar-Baile dos Namorados, na Sede Social da 
Comunidade Cristo Rei, às 20h;
09 - Baile da Melhor Idade Sorriso, em Boa Vista Fundos, 
às 13h;
09 - Bier Garden - Dia dos Namorados, em São Jacó, às 
18h;
10 - Festa Anual da Oase, na Casa da Comunidade Paz de 
Teutônia, às 13h30min;
12 - Baile dos Namorados, na Associação Cultural Linha 
Germano, às 13h;
15 - Festa Junina, no Ginásio de Esportes da Escola Ce-
necista General Canabarro, às 18h;
16 - Festa Junina, no Pavilhão Comunitário Cristo Rei 
de Languiru;
16 - Café Anual da Melhor Idade do Grupo Bem Me Quer, 
na Comunidade Paz de Teutônia, às 13h;
21 - São João Municipal da Melhor Idade, na Linha Har-
monia, às 13h;
21 - Festa Junina da Casa Mental, no Centro de Atendi-
mento em Saúde Mental de Canabarro, das 14h às 17h;
22 - Festa Junina, no Ginásio da Comunidade Católica de 
Canabarro, às 19h;
24 - Culto e Festa de Ação de Graças, na Associação 
Cultural Linha Germano, às 9h30min;
25 - Posse Festiva da Nova Diretoria, no Restaurante 
Paladar, às 20h;
29 - 12º Conexões Show Beneficente, na Associação Pró-
Desenvolvimento Languiru, às 19h.

WESTFÁLIA
10 - Festa Anual do CTG Querência Westfaliana, no Par-
que Municipal de Eventos;
10 - Culto de Ação de Graças da Comunidade Evangélica 
Silveira Martins, às 11h, seguido de almoço no Ginásio 
Municipal de Lª Paissandu;
24 - Festa de Ação de Graças da Comunidade Evangélica 
Bom Pastor de Vila Schmidt, com almoço, na Casa da 
Oase.

POÇO DAS ANTAS
03 - Festa Anual da Sociedade Santa Inês, na Sociedade 
Santa Inês;
09 - Culto de Ação de Graças com Leilão, na Igreja Evan-
gélica Esperança;
22 - Sorteio da Campanha Minha Nota Vale Prêmios, na 
Prefeitura Municipal; 
22 - Festa de São João da EEEM Poço das Antas, no 
Ginásio da Escola;
23 - Festival do Quentão, na Sascpa.
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