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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Maior conexão 
com o associado

Desejamos 
a você...

Mais um ano chega ao seu final e, no-

vamente, nos deparamos com a sen-

sação de que o tempo voa. De fato, 

ele passa muito rapidamente. Quantos sonhos se 

concretizaram, e quantos ainda continuam na esfe-

ra do desejo e do planejamento? Como foram suas 

atitudes em 2018? Foi um ano positivo para você? 

Chega esta época e sempre nos questio-

namos sobre como conseguimos aproveitar 

o tempo que passou. Independentemente dos 

resultados às indagações, o importante é con-

siderarmos os aspectos positivos e constru-

tivos que tivemos. Afinal, todos encaramos 

bons e maus momentos, e sempre será assim.

O que não podemos deixar de lado, jamais, 

é a cooperação. Ela é fundamental e pode ocor-

rer através de pequenos gestos que, se somados, 

serão transformados numa grande conquis-

ta, seja para você mesmo ou seu semelhante.

Um bonito exemplo de cooperação ocor-

reu através da Caravana do Brinquedo, que 

angariou brinquedos novos e usados em bom 

estado para serem doados a crianças carentes 

da região. Numa iniciativa conjunta entre RBS-

TV, Certel, Gota Limpa, Xalingo, Univates e 

Doutores Só Riso, muitas pessoas da região 

se solidarizaram com a iniciativa e colabora-

ram para tornar mais feliz e divertido o Natal.

A você, caro associado, queremos agradecer 

pela confiança, e estejam certos de que estamos mui-

to focados em trabalhar sempre pelo bem da Cer-

tel, através de seus variados negócios. Desejamos a 

você e a seus familiares um feliz e abençoado Na-

tal, e que 2019 seja um ano de grandes conquistas.

Uma das vantagens do cooperativismo 
está vinculada à proximidade que 
há com os associados. Ao contrário 

de outro modelo de empresa, que se foca 
na lucratividade, as cooperativas também 
prezam por resultados sem jamais esquecer 
do seu principal agente, aquele que é a razão 
cooperativista de ser das organizações. Os 
associados representam o maior patrimônio, 
porque participam ativa e decisivamente 
na construção das cooperativas. E é a eles 
que dedicamos todo nosso engajamento.

Como maior cooperativa de energia 
do País, com mais de 67 mil associados 
distribuídos em 48 municípios, sempre 
estivemos determinados a melhorar nossa 
comunicação e conexão com o quadro so-
cial. Para tanto, precisamos reconhecer a 
relevante função exercida por nossos líderes 
e vice-líderes de núcleo, que representam 
a Certel nas suas comunidades. Muito gra-

ças a eles, temos um bom nível de conhe-
cimento sobre as principais necessidades 
de nossos sócios, e esta boa representação 
sempre foi essencial para tomarmos as 
decisões e ações acertadas e fundamentais 
para o desenvolvimento das localidades.

Agora, chegamos numa nova etapa, pois 
a representatividade se dará através de delega-
dos cooperativos que, assim como os líderes 
de núcleo, serão o elo entre os associados e a 
cooperativa. Eles serão peça-chave também 
para que um maior número de associados 
participe de nossas assembleias, o órgão so-
berano que decide os rumos da cooperativa.

Nesse sentido, como consta em repor-
tagem desta edição, promovemos um curso 
específico com os líderes de núcleo, iniciando 
assim o processo de estudo e formação dos 
nossos delegados. Com certeza, os benefícios 
dessa evolução permitirão que estejamos ain-
da mais inseridos na vida das comunidades.
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Em novembro, os líderes de núcleo tiveram uma nova reunião com a direção, 
visando o aperfeiçoamento constante das atividades da Certel. Os encontros 
ocorreram nos dias 20, 21, 22 e 23, ocasião em que os líderes das microrregi-

ões de Salvador do Sul, Progresso, Lajeado e Teutônia, também participaram de uma 
importante qualificação para a função de delegados cooperativos.

Uma pauta muito especial fez parte deste novo ciclo de reuniões. Principalmente, 
pelo fato de a Certel trazer o instrutor Ciro Weber, do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
que desenvolve cursos há vários anos com os conselheiros administrativos e fiscais da 
cooperativa, e que veio falar sobre noções básicas de cooperativismo e governança, 
visando a formação de delegados cooperativos, função instituída em agosto, quando 
a Certel promoveu alteração estatutária com esse objetivo.

Desde 1982, a cooperativa conta com os líderes de núcleo, que sempre exerce-
ram um papel muito importante e contribuíram substancialmente para que se tenha 
um atendimento excelente. Entretanto, esse foi um meio informal de comunicação 
e representatividade com o quadro social. “Agora, estamos institucionalizando isso, 
de acordo com a alteração estatutária. Então, nossas reuniões enfocaram essa respon-
sabilidade da função de delegado cooperativo, que se equivale ao líder de núcleo, 
porém, com aumento de atribuições e responsabilidades”, avalia o presidente, Erineo 
José Hennemann.

Foi muito bem explicado aos líderes que haverá uma eleição dos delegados, 
para que consigam cumprir a representação dos associados e continuar levando as 
demandas e informações do quadro social. “Foi muito importante termos um momen-
to para conversar com nossas lideranças a fim de explicar e tirar dúvidas para que 
fortaleçamos mais esse trabalho cooperativo”, completa.

Também reflexo da alteração estatutária, a partir de 2019, a Certel descentralizará 
suas assembleias ordinárias em seis microrregiões, antes da assembleia final que será 
com os delegados. “Com estas assembleias microrregionais, facilitaremos o acesso dos 
associados às assembleias, permitindo que um maior número de sócios tenha acesso 
às informações e participe mais da vida da cooperativa”, enaltece o presidente.

Hennemann destaca ainda que, durante os meses de dezembro/2018 e 
janeiro/2019, será informada na fatura de energia a microrregião à qual o associado 
está vinculado, tendo como referência a sua matrícula junto à cooperativa. “Impor-
tante salientar que, caso o associado queira mudar de microrregião, poderá fazê-lo, 
bastando entrar em contato com a cooperativa para solicitar a mudança, devidamente 
justificada, conforme estabelece o Estatuto Social. Na microrregião pretendida, o 
associado deverá ter Unidade Consumidora (UC). Ele somente poderá votar e ser 
votado (no caso de candidato a delegado) na microrregião que estiver informada na 
fatura de energia. O prazo para esta alteração, conforme Regulamento Eleitoral, é de 
sessenta (60) dias antes da realização da primeira Assembleia de Microrregião, que 
será em 07 de março de 2019”, observa o presidente da Certel.

Líderes de núcleo participaram de 
formação para delegados cooperativos

Reunião da microrregião de Teutônia

Reunião da microrregião de Lajeado

Reunião da microrregião de Progresso



Nos dias 13 e 14 de novembro, ocor-
reu mais um Encontro de Gerentes 
das Lojas Certel, no auditório da 

cooperativa, em Teutônia. Esse evento re-
úne todos os 26 gerentes das Lojas, onde é 
possível o compartilhamento e apresentação 
das ações programadas para dezembro, além 
da explanação dos resultados do grupo e 
das filiais. 

Foram apresentados o orçamento de 
vendas para 2019, com o intuito de validar 
com os gerentes e equipes os desafios para 
o próximo ano, e também a identidade orga-
nizacional da cooperativa para os próximos 
quatro anos, trabalho este promovido pelas 
próprias equipes com a direção da Certel.

Nova identidade organizacional 
das Lojas Certel

Negócio
Comercializar e oferecer acesso a 

produtos e serviços.

Missão
Garantir aos associados e clientes um 

atendimento olho no olho, próximo e ca-
loroso, com oferta de produtos e serviços 

de qualidade, proporcionando conforto e 
economia para as famílias nas regiões onde 
atua.

Visão
Ser uma empresa rentável e confiável 

aos associados, clientes e fornecedores, 
visando a consolidação e fortalecimento da 
marca Certel para então ampliar a partici-
pação no mercado gaúcho.

Valores
• Solidez financeira;
• Inovação permanente;
• Excelência no atendimento;
• Responsabilidade socioambiental;
• Segurança no ambiente de trabalho;
• Comprometimento e profissionalismo.

Propósito
Proporcionar conforto e economia para 

as famílias.
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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 Rua Augusto Ritt, 150, Sala 

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

Sério
Na Casa Paroquial, às 

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

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

7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Gramado Xavier
Na Câmara de Vereadores, 

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

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

das 13h às 17h

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

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

13h30 às 17h48

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

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

e quintas à tarde

A Certel é uma das parceiras da Caravana do Brinquedo, 
iniciativa da RBSTV, juntamente com Gota Limpa, 
Xalingo, Univates e Doutores Só Riso, que arrecadou 

brinquedos novos ou usados em bom estado, doados a crianças 
carentes da região. Qualquer morador do Vale do Taquari tam-
bém pôde dirigir-se até as Lojas Certel, RBSTV de Lajeado e 
Univates para doar.

Segundo a assistente de marketing das Lojas Certel, Fabia-
ne Schweitzer, a caravana consistiu numa carreata que percorreu 
algumas ruas das cidades, convidando todos a fazerem a sua 
doação. Em dias específicos, sempre pela manhã, as pessoas 
ficaram atentas à caravana, e muitos colaboraram com doação 
de brinquedo. “Em muitos lares, há uma grande quantidade de 
brinquedos que não são usados, e que, se estiverem em bom 
estado, podem fazer uma criança feliz neste Natal através desta 
campanha”, avalia.

As caravanas ocorreram dias 10, 17 e 24 de novembro, em 
Lajeado, Teutônia e Santa Cruz do Sul, e foram um sucesso, 
contando com a colaboração e solidariedade de muitas pessoas 
que contribuíram com doações.

Nas Lojas Certel, foi possível doar nos municípios de 
Lajeado, Teutônia, Santa Cruz do Sul, Ilópolis, Encantado, 
Westfália, Marques de Souza, Arroio do Meio, Estrela, Cruzeiro 
do Sul, Bom Retiro do Sul, Santa Clara do Sul, Venâncio Aires, 
Progresso, Boqueirão do Leão, Passo do Sobrado, Rio Pardo e 
Cachoeira do Sul. “Importante observar que os brinquedos serão 
doados durante o mês de dezembro para crianças carentes de 
cada uma destas cidades. Agradecemos profundamente a todos 
que se engajaram neste gesto de solidariedade que tornará o Natal 
de muitas crianças mais feliz e divertido”, assinala Fabiane.

Caravana do Brinquedo presenteia 
crianças carentes da região

Lojas Certel reformulam identidade organizacional

Gerentes vibram pela conquista de resultados cada vez melhores

Muitas doações foram registradas em Teutônia

Solidariedade esteve presente em Lajeado
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A 21ª Feira Industrial, Comercial e de Serviços (Expovale) 
encerrou no dia 18 de novembro cumprindo seu objetivo de 
oportunizar múltiplas conexões e vivências. Iniciado no dia 9 

de novembro, o evento reuniu 87,5 mil pessoas de várias cidades do 
Vale do Taquari e de outras regiões do Estado. O público se divertiu, 
assistiu aos shows, interagiu, teve acesso a conhecimento, inovação e 
fez negócios, superando as expectativas dos realizadores - Associação 
Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Prefeitura de Lajeado. De 
acordo com a pesquisa respondida pelos expositores, foram R$ 57,1 
milhões, entre vendas concretizadas e prospectadas para o período 
pós-feira. O desempenho, 73% acima de 2016, é motivo de comemo-
ração para o presidente da comissão organizadora, Valmor Scapini: 
“as pessoas entenderam o novo viés da feira, vinculado ainda mais a 
negócios e conhecimento. Conseguimos neste evento contemplar as 
expectativas do seu público”.

Encerrada a feira, o trabalho se volta à avaliação das sugestões, 
considerar os erros e acertos para fazer as melhorias necessárias para 
a Expovale crescer. “Há lições a serem aprendidas, questões a apri-
morar, mas estamos no caminho certo. O que nos resta é agradecer a 
todos os que participaram da construção dessa feira, empresariado, 
visitantes, patrocinadores e expositores, todos muito importantes na 
realização de um evento dessa grandeza”. Foi também tabulada uma 
pesquisa que ouviu as opiniões de 1.520 visitantes.

Ao mencionar os principais momentos e avanços protagonizados 
pela feira, o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, emocionou-se ao 
falar da felicidade em presenciar a satisfação dos expositores e visi-
tantes. “Muito bom circular e ver a felicidade das pessoas e o carinho 
com que o público fora recebido. Tão importante quanto os negócios, o 
que fica é a relação entre as pessoas, é o que faz a região”, afirmou.

A presidente da Acil salientou que a feira incorpora o propósito 
da instituição. “Somos uma entidade que está aqui, sim, para repre-
sentar as empresas que querem crescer e fazer negócios. É isso que 
desenvolve o Vale, que dá mais renda, emprego e desenvolvimento. 
E aqui mostramos que temos essa força”.

 A Expovale foi exitosa em muitos momentos. E um dos destaques 
foi o Mundo Cooperativo do Vale do Taquari, idealizado com o Sis-
tema Ocergs-Sescoop/RS e que projetou na feira a representatividade 
de 13 cooperativas: Certaja, Certel, Arla, Languiru, Dália Alimentos, 
Rede de Transportes, Sicredi Integração RS/MG, Sicoob Meridional, 
Sicoob São Miguel, Unicred VTRP, Unimed VTRP, Uniodonto VTRP 
e Valelog. Conforme levantamento da Ocergs, mais de 20 mil pessoas 
passaram pelo local e interagiram com as atividades realizadas.

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Frederico 
Perius, enaltece o potencial cooperativo da região. "O Vale do Taquari 
é a maior inovação que há no cooperativismo brasileiro, comparável ao 
Vale do Silício, por sua vanguarda em inovação”, frisou. Ao comentar 
que é o mais rico em sócios, progresso e união, também revelou que 
83% das famílias são associadas ao cooperativismo. Segundo Perius, 
são 378 mil associados, sendo que em muitas famílias há mais de 
uma matrícula. "Há muitos que são sócios simultâneos de energia, 
saúde, crédito. A região é o exemplo de cooperativismo mundial e só 
o Canadá acompanha os índices daqui", afirmou.

Para o presidente da Certel, Erineo José Hennemann, a Expovale 
é uma feira brilhante que realmente se destaca no Rio Grande do Sul 
e, principalmente, por valorizar o cooperativismo. “É um setor econô-
mico que demonstra grande evolução por agregar pessoas. Geramos 
resultados que permanecem na região e garantem qualidade de vida 
a todas as famílias associadas. Exemplo disso é a emissão, de parte 
da Fepam, da Licença de Instalação da nova linha de transmissão de 
energia elétrica, de 230 kV, que interligará a subestação de Garibaldi 
com uma nova a ser construída em Costão, Estrela, e que garantirá 
um suprimento fortalecido aos associados da Certel para os próximos 
15 anos. Que novas empresas venham se instalar em nossa área de 
atuação, pois energia elétrica de qualidade é o que não vai faltar”, 
assinalou.

21ª Expovale encerra com R$ 57,1 milhões 
em negócios e 87,5 mil pessoas

Lideranças políticas visitaram estande da Certel no Pavilhão Mundo Cooperativo

Muitas famílias conferiram as grandes vantagens no estande comercial da Certel

No Mundo Cooperativo, Certel esteve representada em âmbito institucional

Nos dois estandes, diversos associados foram recepcionados pelos nossos profissionais
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Os profissionais da Certel participaram, 
entre os dias 22 e 26 de outubro, da 
35ª Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (Sipat), com palestras 
e treinamentos que visam, além de estimular 
segurança e um trabalho cada vez mais focado 
na qualidade, garantir condições para uma vida 
melhor nos mais variados aspectos. 

Entre as atrações, estiveram o Grupo 
Teatral do Sesi, que abordou sobre relaciona-
mento interpessoal; a palestra sobre educação 
financeira, do gerente da agência do Sicredi 
Ouro Branco, Francisco José Diel; a palestra 
sobre prevenção e cuidados com acidentes 
de trânsito, das profissionais de segurança do 
trabalho Rafaela Zanchet Donida e Caroline 
Jacobs; a palestra sobre inclusão social, da 
pedagoga Lisandra Sandri, da Ulbra; a palestra 
sobre policiamento ostensivo, da capitã Carmi-
ne Brescovit e do tenente Radamés Prediger, 
ambos da Brigada Militar de Teutônia; o curso 
teórico de capacitação para serviços de poda 
e supressão vegetal em rede, do consultor 
ambiental da Certel, Ricardo Jasper e das 
analistas ambientais Tatiana da Costa Weber 
e Francieli Krohn; e avaliação de índice de 
glicemia e testes de visão do Sesi, na Certel 
Artefatos de Cimento.

O grupo teatral cativou a atenção de todos 
mostrando como, muitas vezes, o ser humano 
lida com adversidades e desafios em sua vida, 
deixando passar em branco oportunidades.

Diel frisou a importância da educação 
financeira, principalmente, considerando-
se que, de uma população jovem, 30% já é 
inadimplente. Um dos pilares é o planejamento 
financeiro para o objetivo que se deseja.

Indicadas pela Liberty Seguros, Rafaela 

e Caroline enfocaram as principais causas de 
acidentes de trânsito, como imprudência, uso 
de telefone celular, alcoolismo, falta de ma-
nutenção no veículo e nas estradas e excesso 
de velocidade.

Lisandra destacou a necessidade de 
romper a barreira atitudinal em benefício da 
inserção, inclusão e integração das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho, para 
que seja possível desenvolvê-las tanto quanto 
as demais.

Carmine e Radamés salientaram que a 
Brigada Militar existe para servir a comuni-
dade e compartilharam orientações essenciais 
para a segurança, como avisar vizinho se for 
viajar, cuidar com acúmulo de correspondên-
cias, atentar para veículos estranhos ou com 
películas escuras e pessoas estranhas e nunca 
reagir a assalto. Para solicitar socorro à BM, 
ligue 190.

Jasper, Tatiana e Francieli, observaram 
que a qualidade na distribuição da energia é a 
essência da Certel, mas passa por uma palavra 
chamada eficácia, que vem desde manter a rede 
limpa, e, acima de tudo, que sejam atendidas 
as normativas legais ligadas ao licenciamento 
e que precisam ser obedecidas.

Segundo o presidente, Erineo José Hen-
nemann, a cooperativa tem o foco de assegu-
rar as suas equipes o melhor preparo para a 
atuação profissional, assim como também de 
se preocupar com o bem-estar de cada cola-
borador. “E a Sipat, um evento tradicional na 
Certel, sempre oportuniza um grande aprendi-
zado nesse sentido”, avaliou. Os funcionários 
foram incentivados a trazerem um quilo de 
alimento não perecível, para doação ao Corpo 
de Bombeiros Voluntários de Teutônia.

Os 192 quilos de alimentos não perecíveis doados por profissionais da Certel 
durante a 35ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), 
entre os dias 22 e 26 de outubro, foram destinados ao Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Teutônia. Após a última palestra, na manhã do dia 26, a cooperativa 
efetuou a entrega ao presidente da corporação, Markyson Marques Royer.

Juntamente com representantes das Comissões Internas de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa’s) e do Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho 
(Sesmt), o presidente da Certel, Erineo José Hennemann, destacou a importância 
dos bombeiros para a vida das comunidades. “Nossos profissionais reconhecem 
muito bem esta importante atuação voluntária, tanto que estão doando uma quanti-
dade significativa de alimentos que poderão auxiliar na alimentação daqueles que 
cumprem muito bem a missão de salvar vidas”, enalteceu.

Royer agradeceu pelo gesto, e estendeu seu cumprimento a cada um dos cola-
boradores que doaram. “É uma avaliação muito positiva, ficamos honrados em saber 
dessa participação da Sipat. Representa também uma forma de reconhecimento da 
comunidade acreditando no nosso trabalho. Muito mais que uma ajuda financeira, 
é um auxílio social que motiva o Corpo de Bombeiros, que realiza um trabalho vo-
luntário 24 horas por dia e atende 45 mil habitantes em Teutônia, Westfália, Poço 
das Antas e Paverama”, assinala. Havendo necessidade de contato, ligue 193, (51) 
3762-1269 ou 1259 ou envie e-mail para contato@bombeirosteutonia.com.br.

Sipat capacitou e motivou 
profissionais da Certel

Alimentos foram doados ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia

Grupo Teatral do Sesi abordou sobre relacionamento interpessoal

Lisandra, da Ulbra, enfocou a inclusão social de pessoas com deficiência

Carmine e Radamés, da BM, palestraram sobre policiamento ostensivo

Um total de 192 quilos foi entregue à corporação que atende quatro municípios



Postos de atendimento presencial 
aproximam cooperativa do quadro social

Os postos de atendi-
mento presencial 
contribuem sen-

sivelmente para melho-
rar a comunicação com o 
quadro social da Certel. 
Localizados em São Pe-
dro da Serra, Travesseiro, 
Pouso Novo, Canudos 
do Vale, Capitão, Sério, 
Poço das Antas, Grama-
do Xavier, Forquetinha, 
Taquara, Barão, Salvador 
do Sul, Lajeado, Marques 
de Souza, Westfália, San-
ta Clara do Sul, Progresso 
e Boqueirão do Leão, os 
postos são um importante 
meio através do qual a co-
operativa se coloca à dis-
posição dos associados.

Os endereços e horários estão publicados em anúncio fixo, sempre na página 4 do Jornal Choque. “Aos associados que preferirem um atendimento mais pessoal do 
que aquele oferecido pelos demais canais da cooperativa, como por telefone (0800 51 6300 ou 0800 520 6300) ou por internet (Agência Virtual, no site, ou Aplicativo 
Certel Energia, via smartphone), disponibilizamos os postos presenciais para encaminhamento das suas demandas”, observa o coordenador de relacionamento com o 
cliente, Márcio Daniel Schilling.

Em Lajeado, atendimento ocorre na Avenida Benjamin Constant, 3492, Sala 01, no Bairro Montanha

A Certel, no intuito de facilitar e incentivar o acesso à qualificação profissional 
de seus colaboradores, associados e dependentes, está ampliando as possi-
bilidades de descontos em cursos de graduação e pós-graduação através de 

convênios com instituições de ensino da região. Esses convênios compreendem 
cursos presenciais e à distância.

A Certel já mantinha con-
vênio para cursos presenciais 
com a Faculdade La Salle de 
Estrela e para cursos à distân-
cia com a Unopar de Lajeado. 
Ambos possibilitam até 10% de 
desconto nas mensalidades dos 
cursos de graduação e pós-gra-
duação.

A partir desse mês, a coo-
perativa firmou convênio com 
mais duas instituições na moda-
lidade EAD: 

- Ulbra Lajeado e Facul-

dade São Luiz, através da Viauni Cursos de Lajeado. Esse convênio possibilita a 
isenção das taxas de inscrição do vestibular e da inscrição na pós-graduação Ulbra, 
desconto de 50% no valor da matrícula nos cursos de graduação Ulbra, isenção de 
50% da taxa de matrícula da pós-graduação São Luiz e isenção de 100% da taxa de 
matrícula do curso Técnico em Radiologia. Esse convênio também oferece descon-
to de 10% em cada parcela no EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

- La Salle EAD de Estrela, que possibilita desconto de 20% sobre o valor 
das mensalidades nos cursos de graduação, 30% nos cursos de pós-graduação lato 
sensu – MBA e 20% nos cursos de pós-graduação lato sensu.

É importante que os beneficiários dos convênios se informem nas instituições 
de ensino quanto aos cursos abrangidos pelos convênios e respectivos descontos. 
Para ter acesso aos descontos previstos nos convênios é necessário apresentar às 
instituições o comprovante de vínculo com a Certel, que poderá ser solicitado pelo 
e-mail comunicacao@certel.com.br.

Além dos convênios para obtenção de descontos, a Certel, através do setor 
de Recursos Humanos, destaca também a importante parceria que surge com essas 
instituições. La Salle e Ulbra têm realizado trabalhos especiais dentro da Certel, 
como treinamentos para gestores e palestras com temas relevantes para os colabo-
radores da cooperativa.

Certel amplia convênios com instituições de ensino

Márcio Vargas, coordenador do Polo da Ulbra 
de Lajeado, destacou o início do convênio 

durante a 35ª Sipat da Certel
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Paula Patzlaff Schäfer
*Nutricionista - CRN 14.620

Blocos de Concreto.

Pisos Intertravados.

Postes de Concreto.

A resistência insulínica é um desequilíbrio entre a quantidade de insulina 
produzida pelo pâncreas e o funcionamento da quantidade de insulina 
no sangue.

A insulina é um hormônio essencial para o organismo, sua principal função 
é regular o metabolismo da glicose pelos tecidos do corpo, tornando possível 
e aumentando a velocidade do transporte da glicose para dentro das células, 
que lá serão transformadas em energia para o corpo, onde, ao longo do dia, a 
usamos. 

A principal causa da resistência insulínica é o ganho de peso. Com o ga-
nho de peso e o aumento do tecido adiposo há maior necessidade do pâncreas 
produzir insulina. Quanto mais insulina é produzida, mais as células tendem 
a se proteger do excesso dela, e mais aumenta a resistência, gerando assim 
depósitos de gordura no corpo.

Em determinado momento o pâncreas não consegue produzir mais insulina, 
e é neste ponto que os níveis de açúcar no sangue começam a ficar elevados e 
o diabetes tipo 2 surge.

Outras condições como gestação, síndrome metabólica, hipertensão arte-
rial, colesterol elevado, síndrome do ovário policístico, também podem levar 
à resistência insulínica.

Feito o diagnóstico, ele pode significar uma grande probabilidade no de-

senvolvimento do diabetes. Sendo assim, é preciso iniciar o tratamento  com 
mudanças do estilo de vida.

A primeira delas é a troca dos alimentos de alto índice glicêmico por ali-
mentos de baixo índice glicêmico, ou seja, trocar alimentos que fornecem açúcar 
rapidamente para a corrente sanguínea, como alimentos que contem farinha 
branca, batatas e açúcar refinado, por alimentos que a fornecem mais lentamen-
te, como os integrais, arroz integral, vegetais como brócolis ou cenoura, entre 
outros. Além disso, vários estudos têm demonstrado que dietas LOW CARB 
(baixo teor de carboidratos) possuem efeitos muito positivos nesses casos. 

Também deve-se evitar o ganho de peso ou, se necessário, buscar manter 
o peso dentro do índice de massa corporal adequado (IMC).

A prática de atividades físicas é essencial para o controle da resistência 
insulínica. As células musculares são grandes utilizadoras da glicose no sangue, 
e quando fazemos exercícios estas células absorvem a glicose muitas vezes, até 
sem precisar de insulina. Quando o músculo fica em repouso, ele precisa de uma 
quantidade menor de glicose e passa a depender da insulina para absorvê-la. 
Com menos atividade física, gera-se um ciclo vicioso que vai fazer com que a 
célula muscular precise cada vez mais de insulina.

A mudança de hábitos gera muitos benefícios e previne diversos problemas 
de saúde, consequentemente, mais saúde e bem-estar. Reflita!

Resistência Insulínica 



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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Acorde todos os dias no mesmo horário. Nada 
de acordar super cedo durante a semana e “chu-
tar o balde” sábado e domingo. O seu corpo 
precisa de ritmo.

Exercícios aeróbicos e de força são essenciais 
para mantermos a disposição e saúde.

Beba mais água durante a parte da manha e me-
nos pela parte da noite.
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Lauderson Holz
Engenheiro Agrônomo do CAPA com atuação 

no Vale do Taquari

O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA

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

Modo de preparo:
Bata os ovos, o leite, o sal, o fermento, o açúcar, a mar-
garina e o óleo no liquidificador só para homogenizar. 
Misture aos poucos com a farinha e sove bem por 10 
a 15 minutos,deixe descansar por uma hora. Enquanto 
isso,  misture todos os ingredientes do recheio.Abra 
a massa sobre uma mesa enfarinhada formando um 
quadrado e espalhe a mistura toda. Em seguida, enrole 
como rocambole e coloque em uma assadeira untada 
e enfarinhada, apertado bem as pontas. Pincele com 
gema de ovo e salpique orégano. Asse por 45 minutos 
em forno médio. Bom apetite!

Pão recheado
Ingredientes

2 saches de fermento seco• 
2 colheres de sopa de açúcar• 
1 colher de chá de sal• 
1 xícara de leite morno• 
1 colher de chá de marga-• 
rina
2 colheres de sopa de óleo• 
2 ovos• 
4 xícaras de farinha de trigo • 
aproximadamente

Recheio:
300g de frango cozido e • 
desfiado
200g presunto picado• 
200g mussarela picada• 
1 cebola picada• 
1 tomate picado• 
cheiro verde a gosto picado• 
meio copo de requeijão • 
orégano a gosto e meia lata • 
de milho verde

A produção de alimentos orgânicos cresce em todo mundo. No Brasil, o cenário não é 
diferente. Estão registrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 17.382 produtores e processadores 

(31/10/2018). Aqui na região dos Vales o número de agricultores familiares que estão se 
dedicando à produção ecológica ou orgânica tem ampliado.

A legislação brasileira sobre produção orgânica está regulamentada pela Lei 10.831/2003 
e Instruções Normativas posteriores que estabelecem as regras para este modo de produção. 
Um agricultor ou processador que queira comercializar seus produtos como orgânicos deve 
passar por um dos processos de certificação.

O Brasil se diferencia de outros países quanto ao formato da certificação orgânica. Esta 
pode ser por Auditoria, onde o interessado na certificação contrata uma empresa especializada 
para prestar este serviço (este é o formato adotado ao redor do mundo). A outra forma são 
os chamados Organismos Participativos da Avaliação da Conformidade Orgânica – Opac, 
onde os agricultores têm uma participação mais efetiva no processo de certificação. A ter-
ceira forma são as Organizações de Controle Social – OCS, em que o grupo ou grupos de 
agricultores familiares se autofiscalizam.

O uso do selo de produto orgânico é limitado a quem está vinculado às Auditorias e 
Opac’s. As OCSs são credenciadas no Ministério da Agricultura e se destinam exclusivamente 
a agricultores familiares e venda direta ao consumidor final (feiras, venda em casa, mercados 
institucionais como alimentação escolar, hospitais). Apesar de diferentes nos formatos de 
funcionamento, todos devem seguir as normas da legislação e estão sujeitas a fiscalizações 
por parte dos órgãos competentes.

A troca de experiências, conhecimentos e visitas entre agricultores têm sido uma das 
formas para avançar com a produção ecológica/orgânica na região. No Vale do Taquari, a 
Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari – AAVT tem contribuído neste processo. 
Participam da AAVT organizações de agricultores, entidades de apoio técnico, universidades, 
secretarias municipais de agricultura, organizações de consumidores com objetivo de promo-
ver, divulgar e difundir os conhecimentos sobre a produção ecológica, promover encontros 
técnicos e de troca de experiências, promover intercâmbios e visitas entre agricultores. Venha 
participar da AAVT. Acesse o nosso blog: http://aavtvaledotaquari.blogspot.com/.

Para a produção orgânica crescer ainda mais em nossa região é fundamental o apoio das 
administrações municipais, criando políticas de incentivo para a promoção da Agroecologia. 
Outro fator muito importante é cada um de nós, no momento da aquisição dos alimentos, nos 
questionarmos onde e como é produzido, qual o manejo adotado, se preservam os recursos 
naturais, se são orgânicos.

O Brasil possui um dos modelos de gestão em saúde púbica mais abran-
gente, completo e complexo do mundo. Teoricamente, podemos dizer 
que todo cidadão brasileiro tem acesso aos mais variados e sofisticados 

recursos médicos necessários para a cura das mais variadas doenças. Se este 
sistema realmente funcionasse na prática, isso simplesmente seria ótimo e aca-
lentador. Infelizmente, temos vários problemas de várias ordens que impedem 
que esta máquina funcione tão bem assim. Claro que temos que considerar que 
uma “máquina grande” sempre é mais difícil de “manobrar” e, portanto, incorre 
em problemas de ordem organizacional. 

 Mas meu assunto perpassa por duas outras questões que não o sistema 
em si. A primeira, diz respeito ao quanto é dever do estado e quanto é dever do 
cidadão preocupar-se, e efetivamente agir, em favor da prevenção e tratamento 
de sua saúde. Muitas são as pessoas que rapidamente levantam a mão solici-
tando atendimento de qualidade, com todos os recursos médicos, hospitalares 
e medicamentosos que têm direito. Mas a pergunta que faço é a seguinte: o 
quanto cada pessoa efetivamente contribui na prevenção e controle de sua saúde? 
Você está cuidando de sua saúde como deveria? Dois fatos pontuais mostram 
que estamos longe disso. Somos 65% de brasileiros sedentários e mais de 54% 
acima do peso. Estes são apenas dois aspectos, entre muitos, que inegavelmente 
promovem uma deterioração da saúde das pessoas. Sabemos que, na medida em 
que você se exercita e pratica uma alimentação saudável, você está contribuindo 
com sua saúde, e assim gerando uma economia nos cofres públicos, fazendo 
com que esta imensa máquina funcione melhor.

 E em segundo lugar, uma questão muito mais delicada, diz respeito 
ao tratamento de doenças raras. Imagine o seguinte cenário: você possui um 
orçamento de mil reais, sendo que cada pessoa lhe consome um real por mês, 
ou seja, você pode atender mil pessoas por mês. E caso uma destas pessoas ne-
cessite de um atendimento especializado por conta de uma doença rara e você 
precise destinar mil reais por mês para esta única pessoa, como você resolveria 
o seu orçamento mensal? Assunto que mexe com nossos pensamentos, pois ao 
mesmo tempo em que a compaixão e o amor ao próximo são fundamentais para 
nosso convívio em sociedade, por outro lado a lei do mais forte é fato na natureza 
animal. Nos assustamos demais somente em imaginar se nós, ou algum familiar 
próximo, fosse aquele 0,1%. Mas isso é fato, e a decisão não é simples.

POLÊMICA: Saúde pública, responsabilidade de quem?
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PassatempoTreinamento 
de liderança

CAÇA-PALAVRA
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Internet das coisas
O conceito de IoT (SIGLA, em INGLÊS, para “internet das coisas”) já é 
TENDÊNCIA nos países mais desenvolvidos. Trata-se da ideia de CONECTAR 
dispositivos, como CELULARES e eletrodomésticos, e transformá-los em 
FERRAMENTAS para a SOLUÇÃO de problemas URBANOS. Esta revolução 
tecnológica tem como objetivo conectar os ITENS 
usados no dia a dia à rede mundial de computadores.  
E as universidades ligadas a tecnologia estimulam este 
processo CRIATIVO. Por isso, de agora em diante, será 
cada vez mais COMUM encontrar eletrodomésticos, 
como GELADEIRAS e aparelhos de som, AUTOMÓVEIS, 
fechaduras e até mesmo ROUPAS e TÊNIS conectados 
à internet e a dispositivos como 
TABLETS, computadores e smart-
phones. A ideia é estar sempre 
conectado, usando APLICAÇÕES de 
internet das coisas para SIMPLIFICAR 
cadeias de PRODUÇÃO, melhorar uma 
experiência ou gerenciar consumo de ENERGIA.
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A Certel promoveu no dia 10 de outubro um treinamento para co-
laboradores que exercem cargos de gestão nas diversas áreas da 
cooperativa. O treinamento foi ministrado pelo professor da Ulbra, 

Adriano José Teiga, que é psicólogo formado pela UFRGS, especialista 
pela Ulbra e doutorando pela Universidade de Santiago de Compostela. É 
professor na Ulbra há 28 anos e, atualmente, é coordenador do Curso de 
Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos (EAD).

O evento, sob o tema Liderança 4.0 - Resultados com e através das 
pessoas -  abordou as novas formas de gestão, tendências e realidades do 
mercado, os desafios atuais das empresas e dos gestores. Fazer mais com 
menos, conseguir resultados especiais através de efetividade de gestão e da 
função de liderança. Foram trabalhados assuntos como: o líder com a função 
de conduzir o grupo na caminhada por seus objetivos, com capacidade de 
influenciar e direcionar o comportamento do outro; harmonizar grupos de 
trabalho, a diferença entre informar e comunicar, feedback, o que motiva 
ou desmotiva pessoas, satisfação no trabalho, efeitos das atitudes, ética, 
resiliência, flexibilidade, liderança humanista, entre outros.

Adriano interagiu com colaboradores que exercem cargos de gestão

Evento abordou as novas formas de gestão e tendências do mercado
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Confira acima o Número da Sorte do 
Energia Seguro Residencial de outu-
bro, formado 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.

Outubro
69.635
06.668
65.220
15.264
09.947
58.047

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Nos sorteios da Campanha Mãos Dadas com a Saúde referentes ao meses de setembro e outubro, moradores 
dos Bairros Languiru e Canabarro, em Teutônia, foram contemplados. Aneli Elisa Muller e Anselmo 
Pedro Dummel foram premiados com vales-presentes das Lojas Certel.

A campanha é realizada numa parceria entre o Hospital Ouro Branco (HOB), de Teutônia, e a Certel. Arrecada 
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 (0800 51 6300 
ou 0800 520 6300).

Teutonienses contemplados em sorteios 
da Campanha Mãos Dadas com a Saúde

Anselmo Pedro Dummel (e)Aneli Elisa Muller (e)

Nos dias 17 e 18 de setembro, a Certel recebeu a vistoria da Fundação Es-
tadual de Proteção Ambiental (Fepam) referente ao processo de Licença 
de Operação do Sistema de Transmissão. Os técnicos do Departamento 

de Energia (Digen), Mariana Voltolini e Luciano Messa, foram recepcionados 
pelo presidente, Erineo José Henemann, direção, gestores e profissionais da área 
ambiental da Certel.

Na ocasião, o presidente enalteceu a importância do fornecimento de energia 
elétrica de qualidade e confiabilidade para os associados, o que gera renda e garante 
o desenvolvimento da sociedade. Além disso, foram discutidas questões técnicas 
e estudos ambientais necessários a alterações nas linhas de transmissão da Certel, 
obras necessárias para suprimento de demandas energéticas do Vale do Taquari e 
da área de atuação da cooperativa.

Os técnicos da Fepam também conheceram o Viveiro de Mudas da cooperativa, 
que produz mudas para atendimento de demandas relacionadas à reposição florestal 
obrigatória, projetos de recuperação de áreas degradadas e ações ambientais e de 
educação ambiental desenvolvidas.

Acompanhados da analista ambiental, a engenheira ambiental Tatiana da Costa 
Weber, e do consultor de meio ambiente, o engenheiro agrônomo Ricardo Jasper, 
os técnicos da Fepam vistoriaram a central de resíduos da cooperativa, depósito de 
equipamentos, trechos das linhas de transmissão e as subestações rebaixadoras.

De acordo com Tatiana, esta relação de proximidade e transparência com o 
órgão ambiental é importante, pois eles conseguem ver na prática a operaciona-
lidade e complexidade do sistema aliadas às questões ambientais e o interesse da 
cooperativa em continuar prestando um serviço de qualidade aos seus associados 
em atendimento às questões legais e ambientais. “Isso pode ampliar a visão por 
parte dos técnicos dos serviços prestados pelas cooperativas, assim como a impor-
tância da agilidade na análise dos processos que envolvem a distribuição de energia 
elétrica, serviço este de utilidade pública tão importante para o desenvolvimento 
da sociedade”, pontua.

Fepam vistoria o sistema de transmissão da Certel

Segundo Hennemann, respeito ao meio ambiente é uma prática comum na Certel

Técnicos do Digen em visita ao Viveiro de Essências Florestais da cooperativa

Fotos: Leandro Augusto Hamester/Divulgação
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Associado!

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

Profissionais das cooperativas de energia Certel (Teutônia), Certaja (Taquari), 
Coprel (Ibirubá) e Creluz (Pinhal) estiveram reunidos recentemente na sede 
administrativa da Certel, para uma apresentação técnica da América Energia, 

de São Paulo. Trata-se de uma empresa que presta serviços na área de assessoria para 
geração e distribuição de energia e também é cliente da Certel, comprando parte da 
energia gerada pelas hidrelétricas Rastro de Auto e Cazuza Ferreira.

“O encontro teve por objetivo a ampliação de conhecimento sobre a área de 
comercialização de energia, oportunizando também um planejamento das coopera-
tivas para quando for necessário adquirir energia no mercado livre pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). É um ótimo movimento de união das 
cooperativas gaúchas em prol de interesses comuns”, assinala a gerente administrativa 
de geração da Certel, Juliana Brandão Brune.

Nove de novembro, uma data para ser 
lembrada por todos que acreditam 
que a união de forças é capaz de 

grandes realizações. Nesta data, foi inaugu-
rada a nova sede do Sindicato dos Trabalha-
dores Agricultores Familiares de Barão. 

Uma cerimônia simples com a presença 
de grandes nomes da agricultura. Estiveram 
presentes o prefeito, Cáudio Ferrari; o vice-
prefeito e secretário municipal da agricultu-
ra, Tercílio Anselmini; o vice-presidente da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
no Estado do Rio Grande do Sul (Fetag-RS) 
Nestor Bonfanti; o secretário de Estado, Tar-
císio Minetto; o educador regional sindical 
Serra, José Pieta; o coordenador regional 
Serra e presidente do STR Carlos Barbosa, 
Vilson Cichelero; o deputado federal, Heitor 
Schuch; o deputado estadual, Elton Weber; 

o pároco, Isaías Colling; o pastor, Adolfo 
Neumann; o presidente do sindicato, João 
Carlos Haas; o tesoureiro da entidade, Adria-
no Baumbach; além de um grande número 
de sócios, colaboradores e apoiadores.

Após a benção concedida, as autori-
dades se pronunciaram e foram unânimes 
em destacar a importância do trabalhador 
do campo.

O Sindicato dos Trabalhadores Agri-
cultores Familiares de Barão, que completa 
30 anos em 2019, iniciou seus trabalhos em 
uma pequena sala. Hoje, depois de muito 
trabalho e, principalmente, união entre os as-
sociados, a entidade possui uma sede ampla 
e que possibilita atender bem a comunidade. 
Após a cerimônia, os convidados e associa-
dos puderam degustar um delicioso coquetel 
oferecido por parceiros do sindicato.

Diversas equipes, envolvendo mais de 100 profissionais, estiveram focadas 
no restabelecimento de energia elétrica, em decorrência do temporal regis-
trado na noite do dia 30 de outubro. Trinta mil associados foram afetados, 

sendo que 25 mil tiveram o abastecimento normalizado na própria noite ou na 
madrugada do dia 31. Os demais tiveram sua energia restabelecida gradualmente, 
sendo que a finalização dos trabalhos ocorreu no dia 1º de novembro.

Os problemas atingiram principalmente os municípios de Lajeado, Teutônia, 
Westfália, Poço das Antas, Estrela, Salvador do Sul, São Pedro da Serra e Barão. 
Os fortes ventos causaram danos na infraestrutura elétrica, como queda de muitas 
árvores sobre a rede, quebra de 50 postes (só em Westfália, como mostra a foto, 
foram 15) e danos em equipamentos.

Sindicato de Barão inaugura nova sede

Temporal danificou 50 postes
Foto: Reprodução da internet

Cooperativas reuniram-se em Teutônia

Presidente João Carlos Haas recebeu lideranças na inauguração

Quatro regiões do Rio Grande do Sul estiveram representadas
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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

El bocalVon Deutschland nach Brasilien: oder umgekehrt

Egon Heitor 
Patz laff ,  do 
Bairro Operá-
rio, Barão, fa-
leceu no dia 19 
de agosto, aos 
90 anos.

M a r i a  E r n a 
Hannauer, de 
S a n t a  I n ê s , 
Poço das An-
tas, faleceu no 
dia 03 de se-
tembro, aos 81 
anos.

At i lo  Lage-
mann, de Li-
nha Harmonia 
Alta, Teutônia, 
faleceu no dia 
18 de agosto, 
aos 79 anos.

Ivonne Neu-
mann, de Li-
nha São João, 
São Pedro da 
Serra, faleceu 
no dia 13 de 
julho, aos 75 
anos.

Naldi Wilmsen 
Rommel, de Li-
nha Wilmsen, 
Barão, faleceu 
no dia 05 de 
março, aos 66 
anos.

Ari Rodrigues 
da Costa, do 
Bairro Cana-
barro, Teutô-
nia,  faleceu 
no dia 11 de 
setembro, aos 
73 anos.

Otavio Muller, 
do Bairro Cana-
barro, Teutônia, 
faleceu no dia 
20 de agosto, 
aos 92 anos.

Nelda Land-
meier Horst, de 
Westfália, fale-
ceu no dia 04 de 
setembro, aos 
85 anos.

Ni l lo  Waz la 
Wosky, de Sé-
r i o ,  f a l e c e u 
no dia 15 de 
agosto, aos 80 
anos.

Dario Francisco 
Neumann, do 
Bairro Cana-
barro, Teutônia, 
faleceu no dia 
25 de julho, aos 
75 anos.

Norberto Wahl-
brink, de Linha 
Berlim, West-
fália, faleceu 
no dia 27 de 
setembro, aos 
77 anos.

Helga Jennerich, 
de Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 13 de se-
tembro, aos 92 
anos.

Ir ineu Wols-
chick, do Bair-
ro São Bento, 
Lajeado, fale-
ceu no dia 06 de 
setembro, aos 
67 anos.

Sibila Stacke, 
de São João, 
Traves se i ro , 
faleceu no dia 
17 de setembro, 
aos 90 anos.

Orlando Ca-
valli, de Ta-
manduá, Mar-
ques de Souza, 
faleceu no dia 
10 de julho, 
aos 79 anos.

Deolino Ferri, 
de Arroio Abe-
lha, Sério, fa-
leceu no dia 26 
de setembro, 
aos 71 anos.

Pedro Wolfart, 
de Poço das 
Antas, faleceu 
no dia 24 de 
setembro, aos 
79 anos.

Rosalina Ama-
ral Bush, de 
Progresso, fa-
leceu no dia 06 
de setembro, 
aos 82 anos.

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

Irma Veronica 
Persch, de Li-
nha Francesa 
Baixa, Barão, 
faleceu no dia 
15 de setem-
bro ,  aos  88 
anos.

Maria Laura 
Emmert ,  de 
Barão, faleceu 
no dia 04 de 
setembro, aos 
78 anos.

El bocal el fea parte del dote dea tosa che ndea maridarse. Dopo 
arquanti ani de inamoro le scominsiea a farse el dote. Le fea su tovaie par 
sugar i piati, quele par sugaman, par la tola, par sugarse la facia, vestiti, 
braghete, ninsoi, straponte, cussini e tuto quel che ocorea rento casa. Ma ghe 
zera cose che bisognea comprarle tela venda come ciareti, pignate, padele, 
sparmassete, menestri, cassarole, spiumadera e tra tante alre cose bisognea 
anca comprar el bocal. No ghe zera tanta varietà de bocai. Tuti i gavea el 
mànego par tègnerlo e i zera smaltai, la magioransa col color bianco, e tanti 
anca co na riga de fiori intorno. Questo el zera na cosa importante a quei che 
se maridea e tuti i gavea el suo, scoasi sempre sconto soto el leto. 

Quando qualchedun gavea voia de pissar, par no ndar fora de note e 
fursi ciapar un rafredore, i pissea rento el bocal. Bisognea gaver na serta 
pràtica par no pissar fora o anca spander quel che lera oramai rento. Quante 
olte co i ndea butarse in leto, se no lera metesto a giusto posto, el bocal el 
ciapea na peada che lo fea ndar distante o fea spander quel che lera rento. 
Dopo tanti ani, rento tei bocai i ga scominsià a piantar fiori e tanti i ze stati 
butai via tel tempo e i se ga smarsii. Così se ga fenio anca la época dei bocai. 
Ncoi no se si le vede mia pi. 

Colaboratore: Luiz A. Radaelli – Lajeado - RS

Im Internet finde ich diesen Text: „Die Auswanderung nach Brasilien begann mit der Unabhängigkeit 
des Landes 1822. Durch Privilegien versuchten der Kaiser und seine Frau, Bauern und Söldner für das 
junge Land anzuwerben. Vor allem im Hunsrück und der Pfalz befanden sich viele Bewohner in einer 
dramatischen sozialen und wirtschaftlichen Lage. In der Auswanderung sahen viele von ihnen die Chance, 
der Not zu entkommen. Die erste Welle deutscher Einwanderer verebbte 1830. Weitere Wellen folgten 
Ende 1840, sowie 1855 bis 1865. Ziel war für viele Rio Grande do Sul. Die Ausgewanderten bewahrten 
lange noch ihre Gebräuche und Mundart.

  Seit Ende des Zweiten Weltkriegs versuchen einige Gemeinden wieder Kontakt zu den Auswan-
derern aufzunehmen. Ebenso besuchen zahlreiche Brasilianer die alte Heimat“¹.

 Ich selbst bin zur Zeit wieder für drei Wochen in Deutschland. Jedesmal treffe ich Menschen, 
die sich wundern, dass wir in Brasilien noch so viel und so gut Deutsch können. „Wer hätte das gedacht, 
nach so langer Zeit, noch Deutsch sprechen“ – staunen die meisten dann. Wenn ich dazu dann noch ein 
paar Bilder von Teutônia zeige, dann sind sie wirklich beeindruckt. 

 Nach meiner Meinung sollten wir schon die Sprache unserer Vorfahren  weiterpflegen, nicht nur 
weil es eine schöne und wichtige Tradition ist, sondern hauptsächlich weil man heutzutage mit Deutsch 
vieles erreichen kann, sei es in der Schule, in der Arbeit oder sonst im Leben. Deutsch sprechen und vers-
tehen ist wichtig. „Eine andere Sprache ist eine andere Sicht auf das Leben“, sagte Felini schon, und das 
ist wunderbar. 

 Meinen Sie nicht?
¹ Textausschnitt von /www.auswanderung-rlp.de/auswanderung-nach-brasilien.html
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Nossa Terra, Nossa Gente

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

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

BATIZADO

CASAMENTO

CONFIRMAÇÃOFORMATURA

BODAS

No dia 08 de novembro, o casal Arnildo e Diva Leonhard, de Linha Geraldo, Teutônia, 
comemorou 60 anos de casados. São homenageados pelo filho Adail e nora Márcia, filha 
Aneli e genro Valmor, netos Henrique, Daiana, Eloana, Tainá e Gustavo, bisnetos Fernando 

e Miguel, demais familiares e amigos. Parabéns, Arnildo e Diva!

Kaynã Matheus Gebin, de Lajeado, completou 
três aninhos no dia 24 de outubro. É homena-
geado pelos pais Greciano e Marines, avós, 
dindos e demais familiares. Parabéns Kaynã, te 
amamos muito!

Este garoto da foto é Luan Fabiano Nitzke, 
de Conventos, Lajeado, que completa seus 

cinco anos no dia 10 de dezembro. É home-
nageado pelos pais Alexandre e Silvia, avós, 
dindos e demais familiares. Parabéns, Luan!

Mikaela Brackmann, de Linha Frank, Westfália, 
estará de aniversário dia 10 de dezembro. É home-
nageada pelos pais Ilson e Simone, mano Misael e 
demais familiares. Parabéns, Mikaela!

Registramos os aniversários de Marlise Sipp Ebeling, que completa 55 anos em janeiro; 
Júnior Ebeling, que completa cinco anos no dia 16 de janeiro; Nicole Bourscheid, que 
completa cinco anos no dia 19 de janeiro; Emilly Luísa Bourscheid, que completou qua-
tro anos no dia 24 de novembro; Jenifer Fusieger, que completou três anos no dia 24 de 
agosto e Kaylane Bourscheid, que completou cinco meses no dia 4 de agosto. A família 

reside em Linha Rodrigues da Rosa, Barão.

Estefane Kauane Schmitz, 
de Morro do Cachorro, Sério, 
completa seus 13 anos no dia 

18 de dezembro. Recebe a 
homenagem dos pais Nestor e 
Márcia, avós, dindos e dindas. 

Parabéns, Estefane!

Isadora Luísa Schmitz, de Morro do 
Cachorro, Sério, completou seu primeiro 

aninho de vida no dia 22 de novembro. 
Recebe a homenagem dos pais Nestor e 

Márcia, avós, dindos e dindas. Parabéns, 
Isadora!
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Calendário de Eventos – Dezembro 2018
Municípios da área abrangida pela Certel interessados em também divulgar gratuitamente seus eventos 

podem enviar programação para comunicacao@certel.com.br

BARÃO
1º - Baile do Grupo Navegantes, na Comunidade de 
Arroio Canoas;
02 - Tradicional Festa, em Linha Camilo;
06 - Natal nas Comunidades; 
08 - Formatura da Pré-Escola;
13 - Natal nas Comunidades, em Linha Francesa Baixa;
14 - Desfile Natalino;
15 - Baile do Grupo Amizade, na Sede;
31 - Show da Virada, na Praça da Liberdade.

BOQUEIRÃO DO LEÃO
01 a 08 - Semana do Município, no Centro;
16 - Festa da Padroeira, em Alto Irerê;
16 - Natal Serrano CDL, no Centro; 
24 - Boate de Natal, em Linha Moisés;
29 - Jantar-Baile, em São Roque.

CANUDO DO VALE
2 - Festa dos Sócios da Comunidade São Francisco, em 
Canjerana;
7 - Festa de Natal da E.M.E.I. Doce Infância, na Sede;
8 - Baile da 3ª Idade do Grupo Estrela do Vale, na Gruta 
de Rui Barbosa;
9 - Festa Comunitária da Comunidade Santa Gema, em 
Nova Berlim;
15 - Natal na Rua do Grupo de Moradores, na Sede;
16 - Festividades de Inauguração do Campo, no Esporte 
Clube Nova Berlim, em Nova Berlim;
20 - Encerramento do Ano Letivo, promovido pela Se-
cretaria de Educação, na Sede;
21 - Natal na Praça, promovido pela Prefeitura Municipal, 
na Sede.

FORQUETINHA
07 a 22 - VIII Forquetinha Weihnachtsfest, no Parque 
Christoph Bauer;
12 - XIII Caminhada das Lanternas, da Comunidade 
Evangélica de Forquetinha;
15 - Confraternização de Final de Ano da E.M.E.I. Brincar 
Construindo, no Salão de Pedras do Parque Christoph 
Bauer;
19 - Formatura do 9º Ano da E.M.E.F. João Batista de 
Mello, no Salão de Pedras do Parque Christoph Bauer;
22 - Formatura do 3º Ano da E.E.E.M. de Forquetinha, 
na Comunidade Evangélica de Forquetinha;
22 - Baile de Natal com a Banda Barbarella, no Salão de 
Exposições do Parque Christoph Bauer;
23 - Noite de Natal “Weihnachtsabend”, da Congregação 
Luterana Concórdia, na Sede;
23 - Noite de Natal “Weihnachtsabend”, da Comunidade 
Evangélica de Forquetinha, na Sede.

MARQUES DE SOUZA
08 - Festa dos Associados, em Picada Serra;
12 - Festa de Natal e Formatura da E.M.E.I. Brilho de 
Infância;
13 - Festa de Natal e Formatura da E.M.E.I. Pequenos 
Passos; 
21 - Formatura do Ensino Médio da Escola Ana Néri;
31 - Réveillion, no Esporte Clube Juventude de Linha 
Orlando.

POÇO DAS ANTAS
01 - Café do Clube de Mães;
02 - Festa Anual da Comunidade Nossa Senhora da Con-
ceição, no Morro Bilhar;
08 - Baile Extra, na Sascpa;
19 - Festa Natalina e Sorteio da Campanha Minha Nota 
Vale Prêmios, na Prefeitura Municipal;
24 - Culto de Natal, na Igreja Evangélica Esperança;

28 - Formatura da E.E.E.M. Poço das Antas, na Sascpa.

PROGRESSO
01 - Festa Capitel e sócios, em Laranjeiras;
02 - Festa de Santa Lúcia, em Pouso Novo; 
02 - Festa dos sócios, em Cabeceira de Tocas;
08 - Baile da Terceira Idade, em Rui Barbosa;
08 - Baile, em Alto Honorato; 
08 - Festa dos Sócios, em Picada Serra;      
09 - Festa dos Sócios, em Linha do Meio; 
11 - Festa de Santa Lúcia, em Medorema;
14 - Natal na Praça, em Progresso; 
15 - Jantar de Final de Ano, da G.E.G.;
16 - Festa da Padroeira, em Xaxim;          
16- Festa de Natal, em Constantino;
22 - Baile de Final de Ano, em Alta Picada Serra;
23 - Baile de Natal, em Santo Antônio da Divisa;
24 - Reunião Dançante de Natal, em Selim;
31 - Baile de Réveillon.

SALVADOR DO SUL
02 - Festa da Comunidade Sagrada Família , em Campes-
tre Baixo;
05 e 06 - Caminhada Natalina da E.M.E.I. Margaridi-
nha; 
06 - Encerramento das atividades de 2018, no CTG 
Querência da Serra;
07 - Natal das escolas, na Praça Municipal;
09 - Ordenação Sacerdotal – Neilor Schuster; 
14 - Natal da E.M.E.I. Margaridinha, no Ginásio Mu-
nicipal;
22 - Formatura da E.E.E.M. São Salvador, no Ginásio 
ou SUS;
23 - Culto Natalino na Igreja Assembleia de Deus;
24 - Celebração de Natal, na Capela e Igreja Matriz;
24 - Celebração de Natal, na Igreja IECLB, em Linha 
São João;
31 - Culto de Passagem de Ano, na Igreja Assembleia 
de Deus.

SANTA CLARA DO SUL 
01 - Baile de Nach Kerb, no Clube Esportivo Santa 
Clara; 
02 - Domingueira, na Asercha de Chapadão;
07- Assembleia da S.I.S.C.L.A.;
08 e 09 - 28ª Franziskusfest; 
12 - Festa de Encerramento do Grupo de SCFV de Idosos 
“Alegria de Viver” de Nova Santa Cruz;
14 - Encerramento festivo de todos os serviços ofertados 
pelo C.R.A.S.;
14 - Encerramento das atividades das Escolas Esporti-
vas;
14 - Confraternização da E.M.E.I. Pequeno Mundo, no 
Clube Centro de Reservistas;
15 - Show do Centro de Patinação de Santa Clara do 
Sul; 
15 - Flash Back, na Associação de Moradores RS 413;
15 - Baile do Grupo de SCFV para Idosos “Lebenserfa-
rung” de Sampainho;
16 - Natal de Luzes e Cores, na Cidade das Flores;
18 - Confraternização da E.M.E.F. Profº Sereno Afonso 
Heisler;
19 - Encerramento do Ano Letivo; 
24 - Missa de Natal, na Matriz; 
31 - Jantar-Baile de Réveillion, na A.S.E.R. Sampai-
nho.

SÃO PEDRO DA SERRA
07 - Confraternização na E.M.E.F. Imaculado Coração 
de Maria; 
12 - Baile de Encerramento do Ano, do Grupo Alegria da 

3ª Idade, na Sociedade União de Campestre Alto;
13 - Encerramento das atividades do CTG Estância do 
Imigrante, na Sede do CTG;
09 - Natal Fé e Arte, 15ª Edição, no Centro Cultural e 
do Bem Estar;
14 - Encerramento do Ano Letivo das Escolas de Ensino 
Fundamental; 
21 - Encerramento das Atividades da Educação Infantil 
E.M.E.I. Mimo.

SÉRIO
01 - Encerramento do Grupo da 3ª Idade Arroio Alegre;
01 - Boate, do Grupo de Jovens Sampaio;
07- Formatura da E.M.E.I. Pintando o Sete, no Salão 
Paroquial;
11 - Encerramento dos Grupos de Convivência e Apoio 
Integral à Família;
14 - Natal na Praça;
16 - Baile da 3ª Idade Alegres Vivemos;
25 - Boate de Natal da Rádio Sentinela. 

TEUTÔNIA
Dezembro Vermelho DST/Aids, promovido pela Se-
cretaria de Saúde + Unidades Básicas de Saúde do 
Município;
01 - Baile do Grupo da Melhor Idade Alesgut, no Ginásio 
Leopoldo Klepker, às 13h;
02 - Festa da Comunidade Católica, no Ginásio da Co-
munidade Católica de Canabarro, às 12h;
04 - Festa Natalina Azaléia, no Colégio Teutônia, às 
19h;
05 - Festa de Natal, na Comunidade Martin Luther, às 
19h30min;
08 - Jantar-Baile da Comunidade Católica Boa Vista, em 
Boa Vista, às 20h;
09 - Jogos Internos Juventus, JIJUS, das 8h às 16h;
11 - Café de Advento da Oase de Linha Clara, na Socie-
dade, às 15h;
12 - 2º Natal Mágico de Teutônia, no Centro Adminis-
trativo, às 20h30min;
14 - Encerramento das Festividades de 2018 do Grupo 
da Melhor Idade Bem Me Quer, na Comunidade Paz de 
Teutônia, às 20h;
14 - Formatura da Educação Infantil do Instituto de Edu-
cação Cenecista General Canabarro, na CIC Teutônia, 
às 20h;
15 - Formatura do Ensino Médio do Instituto de Educação 
Cenecista General Canabarro, na CIC Teutônia, às 20h;
22 - Bier Garden de Natal, em São Jacó, às 18h;
29 - Bier Garden de Despedida do Ano, em São Jacó, 
às 18h.

WESTFÁLIA
1º - Café de Advento do Coro de Senhoras Rosa Branca, às 
14 horas, no Ginásio Municipal, em Linha Paissandu;
05 - Café de Advento do Grupo de Idosos “Os Westfa-
lianos’’, com Santa Ceia, às 14 horas, no Esporte Clube 
Juventude.
07 - Festa de Advento da Oase de Linha Schmidt, às 20h, 
na Casa da Oase e Comunidade;
09 - Café de Advento do Coro de Senhoras Unidas Ven-
ceremos, às 15 horas, na A. C. E. Fluminense.
12 - Café de Advento da Oase Martha de Linha Berlim, 
às 14h, no E.C. Juventude;
13 - Café de Advento do Grupo de Idosos Vergissmein-
nicht, às 14h, na Casa da Oase;
22 - Natal Iluminado;
24 - Noite Natalina da Comunidade Evangélica de Linha 
Berlim, às 21h15min;
31 - Jantar-Baile de Réveillon, no Esporte Clube Juven-
tude.
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