
41 anos
Nº 481

MARÇO 2018

Em assembleia histórica, Certel Energia apresenta sobra de R$ 25 milhões

Erineo Hennemann é reeleito
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Com olhar ao futuro, 
Certel lança projeto 
de estímulo à geração 
fotovoltaica

Mais de 3,2 mil pessoas de diversas localidades participaram da assembleia, realizada no Parque do Imigrante, em Lajeado. Páginas 4 e 5

Líderes de núcleo conheceram usina instalada na sede administrativa. Página 3



AO ASSOCIADO

Cooperativa Regional de
Desenvolvimento Teutônia

Certel
Rua Pastor Hasenack, 240
Fone/Fax: (51) 3762-5555

CEP 95890-000
Teutônia - RS

Conselho de Administração
Presidente

Erineo José Hennemann
Secretário

Silvério Brune
Conselheiros
Carmo Both
Hari Brust

Jacy Arnaldo Mörschbächer
Mário Silvério Favaretto

Nelson José Werner
Romeu Silvio Kayser

Roque Schäfer
Plinio Ary Reinheimer (in memorian)

Conselho Fiscal
Efetivos: Jair Antonio Guaragni, Joacir 

Antonio Zanchett e Arno Luiz Pozzebom
Suplentes: Silvério Rürhwiem, Irio Luiz 

Lottermann e Plinio Caliari

JORNAL CHOQUE
Órgão Informativo da Certel
Registrado no Cartório de
Documentos sob n° A1-54v-18
Redação, Circulação e Publicidade

Departamento de Relações 
Institucionais - Certel Energia
Coordenação: 
Marco Aurélio Weber (CRA/RS 27.439)

Editor e jornalista responsável: 
Samuel Dickel Bünecker (MTB/RS 12.547) 

Revisão: Elaine Costa
Diagramação: Samuel Dickel Bünecker
Colaboração: Maiquel André Diel 
e aprendiz cooperativa Jéssica Adriane Barth

Tiragem: 57 mil exemplares

Endereço Eletrônico
imprensa@certel.com.br
www.certel.com.br/comunicacao

Impressão
Grupo Sinos

Distribuição gratuita aos 
associados e clientes da Certel.
Artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores e não 
representam necessariamente a 
opinião do jornal.

Cooperativa de Distribuição 
de Energia Teutônia

Certel Energia
Rua Pastor Hasenack, 370
Fone/Fax: (51) 3762-5555

CEP 95890-000
Teutônia - RS

Conselho de Administração
Presidente

Erineo José Hennemann
Vice-presidente

Lauro Baum
Secretário

Rainer Büneker
Conselheiros

Pedro Afonso Klein
Roque Schäfer

Joacir Antônio Zanchett
Hari Brust

Nelson José Werner
Silvo Landmeier

Conselho Fiscal
Efetivos: Imério Gonzatti, Nilo Thies 

e Irani Guaragni
Suplentes: Nelson Lauri Appel, Lili 

Beckenbach e Augusto Domingos Favaretto

expediente

JORNAL CHOQUE
CERTEL  | MARÇO 2018

2

Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTEEditorial

Muito obrigado, 
associado!

Num mundo extremamente 
dinâmico e globalizado, al-
guns agentes são essenciais 
para que haja desenvolvi-
mento e oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional. Um deles, 
sem dúvida alguma, é a energia elétrica, insumo 
que está presente em todos os momentos de 
nossas vidas e favorece a realização de nossas 
atividades.

Como maior e mais antiga cooperativa do 
setor elétrico no País, entendemos que, de fato, a 
energia assume uma função social e econômica 
de proporção estratosférica, visto que a mola 
propulsora do desenvolvimento está diretamente 
ligada a um fornecimento que atenda às deman-
das da sociedade.

Nesse sentido, queremos nos manter sin-
tonizados com você, prezado associado, que 
muito contribui para que tenhamos condições 
de continuar evoluindo neste cenário. Para que 
tenhas uma energia de qualidade, nos mantemos 
alinhados a uma postura de empresa modelo, 
com capacidade humana e tecnológica que 
agregue benefícios e resolutividade.

Estamos muito focados em oferecer uma 
estrutura elétrica confiável, que interrompa o 
menos possível a vida de seus consumidores. 
Os 4.475 quilômetros de nossas redes elétricas 
são constituídos pelo que há de mais seguro 
e qualitativo no mercado energético, como os 
69.014 postes de distribuição de concreto.

E os investimentos não param, e sim 
seguem a pleno vapor dentro da cooperativa, 
sempre primando por uma distribuição que ga-
ranta qualidade e confiabilidade. Estamos muito 
atentos às necessidades de melhorias para que o 
nosso associado sinta-se cada vez mais seguro 
e tranquilo.

Energia de qualidade 
é o que temos a 

lhe oferecer

Passada a Assembleia Geral Ordiná-
ria da Certel Energia, realizada com 
muito êxito no dia 19 de fevereiro, 
data em que a Certel comemorou 

seus 62 anos de fundação, agora, é hora de 
efetuarmos algo também de grande impor-
tância: agradecer. Precisamos emitir o nosso 
muito obrigado a todas as mais de 3,2 mil 
pessoas que participaram do evento no Parque 
do Imigrante, em Lajeado.

O seu comparecimento contribui subs-
tancialmente para que possamos ter uma 
cooperativa cada vez mais fortalecida e 
identificada com o desenvolvimento regional, 
capaz de atender com eficiência às exigências 
do quadro social. Recebemos, na ocasião, 
associados dos mais variados municípios, 
que entenderam a nossa proposta e deposi-
taram seu voto para continuarmos dirigindo 
a cooperativa.

Esta parceria consolidada com os as-
sociados é um fator fundamental, pois nos 
permite entender que estamos na direção 
certa. Queremos uma Certel Energia que 
atue cada vez mais para disponibilizar um 

atendimento ideal, garantindo aos associa-
dos a melhor condição de aproveitamento 
da energia elétrica, seja para o trabalho ou 
momentos de lazer.

A profissionalização e qualificação 
permanente de nossas equipes, assim como 
o investimento em tecnologias de primeira 
linha, continuarão evidenciadas com o pro-
pósito de levar aos mais de 64 mil associados 
consumidores uma energia que não seja vista 
apenas como um insumo importante, mas 
como um elemento de parceria, de integração, 
de confiança, e que proporcione tranquilidade 
aos seus usuários.

Então, novamente, o nosso muito obri-
gado a todos que puderam participar da as-
sembleia. Associados, líderes e vice-líderes 
de núcleo, conselheiros administrativos e 
fiscais, autoridades e lideranças regionais, 
colaboradores, imprensa, Comissão Eleitoral, 
auditores e assessores. Este apoio decisivo 
nos motiva e encoraja a continuarmos cons-
truindo um futuro cada vez mais compro-
metido, ético, solidário, com total respeito à 
sociedade.
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Sempre atenta às necessidades para o desenvolvi-
mento regional e às oportunidades de incremento 
de geração de energia elétrica através de fontes al-

ternativas e renováveis, a Certel apresentou à imprensa 
e aos líderes de núcleo, no dia 2 de fevereiro, o Projeto 
Luz da Natureza. Com uma usina solar instalada desde 
dezembro junto à sede administrativa, em Teutônia, a 
cooperativa quer impulsionar o aproveitamento do sol 
para ampliar sua matriz energética e incentivar seus 
associados a também aderirem a este revolucionário 
sistema de autogeração de energia.

Estrutura
Numa área de 204 m² e com investimento de R$ 

80 mil, a usina é formada por 78 módulos fotovoltaicos 
policristalinos, um inversor trifásico, um módulo de 
monitoramento, 16 conjuntos conectores fotovoltai-
cos, 400 metros de cabos elétricos, 78 estruturas de 
fixação ao solo e um sistema de medição. Com 25º de 
inclinação em direção ao norte, a usina possui potên-
cia de 20,67kWp (quilowatt pico), com capacidade de 
gerar mensalmente 2.400 kWh (quilowatt/hora), com 
energia limpa e renovável para 20 pessoas. A operação 
comercial iniciou em 18 de dezembro.

Vantagens
E, com o objetivo de incentivar o aproveitamento 

da geração fotovoltaica também pelos associados, a 
cooperativa lança o Projeto Luz da Natureza, através 
do qual serão abertas visitações com o intuito de que o 
quadro social entenda melhor as suas vantagens e o fun-
cionamento. “Trata-se de uma energia limpa e renovável 
que pode ser gerada pelo próprio associado da Certel. 
Outro grande benefício é a redução da conta de energia 
paga pelo associado. É a cooperativa colocando-se cada 
vez mais ao lado da nossa gente, oferecendo conheci-
mento e assistência para a melhoraria da qualidade de 
vida”, salienta o presidente, Erineo José Hennemann.

Modelos
Conforme o diretor de geração de energia, Julio 

Cesar Salecker, a Certel oferece três modelos que po-
dem ser aproveitados pelos associados com interesse 
em implantar geração fotovoltaica:

1. Unidade Individual – O consumidor contrata a 

Certel para a instalação da unidade individual em sua 
casa ou empresa e financia diretamente com a institui-
ção bancária.
2. Usina financiada pelo associado – A Certel se 
responsabiliza pela instalação e operação da usina, o 
associado paga a operadora (conta mensal), a Certel faz 
a operação e o banco realiza o financiamento.
3. Fazenda solar financiada pela Certel – O 
usuário paga duas contas mensais, uma para a operadora 
de energia e outra para a Certel.

Com olhar ao futuro, Certel lança projeto 
de estímulo à geração fotovoltaica

Hennemann observa que, além do estímulo 
à geração fotovoltaica, a Certel continuará firme-
mente focada no aproveitamento hidrelétrico, com 
seis projetos de hidrelétricas cujas construções 
estão previstas para a área da cooperativa, cinco 
das quais no Rio Forqueta e uma no Rio Taquari. 
A cooperativa também projeta investimentos em 
geração eólica, através do vento, e de biomassa, 
por meio de matéria orgânica.

Demais fontes

Lançamento do projeto pautou reunião com líderes de núcleo

Reunião com a imprensa regional visou disseminar as vantagens da geração fotovoltaica
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Uma assembleia histórica 
marcou os 62 anos da 
Certel, celebrados nesta 

segunda-feira, dia 19 de feverei-
ro. Mais de 3,2 mil associados, 
das mais variadas localidades 
atendidas pela cooperativa, lo-
taram o Pavilhão 3 do Parque 
do Imigrante, em Lajeado. Na 
ocasião, houve apresentação dos 
resultados de 2017 e eleição dos 
novos membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal da Certel 
Energia. O relatório anual desta-
ca que, em 2017, a cooperativa 
investiu mais de R$ 28 milhões, 
dos quais, R$ 9,5 milhões em 
aquisição e modernização da 
infraestrutura energética e R$ 
19 milhões em manutenção do 
sistema de distribuição.

Sobra
De um faturamento de R$ 

173 milhões em 2017, houve uma 
sobra de R$ 25.211.222,08, da 
qual R$ 1 milhão foram destina-
dos para o Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social 
(Fates); R$ 12 milhões para a 
recomposição do Fundo de Manu-
tenção do Sistema de Distribuição 
e Geração; e R$ 12.211.222,08 
como capitalização na Cota Par-
te, dividido entre os associados 
ativos.

Eleição
O processo eleitoral dos 

Conselhos Administrativo e Fiscal 
envolveu 2.615 associados aptos a 
votarem e duas chapas foram ins-
critas: a Chapa 1, eleita com 1.868 
votos, é liderada pelo presidente, 
Erineo José Hennemann (Teutô-
nia), vice-presidente, Lauro Baum 
(Forquetinha) e secretário, Rainer 
Büneker (Teutônia). Também in-
tegram esta chapa os conselheiros 
administrativos Pedro Afonso 
Klein (Poço das Antas), Roque 
Schäfer (Barão), Joacir Antônio 
Zanchett (Marques de Souza), 
Hari Brust (Teutônia), Nelson 
José Werner (Travesseiro) e Silvo 
Landmeier (Westfália). A Chapa 2 
obteve 20,96% dos votos.

Para o Conselho Fiscal, tam-
bém foi eleita, com 1.774 votos, 
a primeira chapa, formada pelos 
conselheiros Imério Gonzatti 
(Sério), Nilo Thies (Teutônia), 
Irani Guaragni (Boa Vista do Sul), 
Nelson Lauri Appel (Canudos do 
Vale), Lili Beckenbach (Carlos 
Barbosa) e Augusto Domingos 
Favaretto (Sério). A Chapa 2 to-
talizou 21,99% dos votos.

Erineo José Hennemann

Em assembleia histórica, Certel Energia 

Pavilhão 3 do Parque do Imigrante esteve lotado com associados das diversas localidades atendidas pela cooperativa

Presidente Erineo Hennemann com conselheiros administrativos e fiscais da gestão anterior e autoridades regionais

Associados participaram da decisão dos rumos da cooperativa, que se mantém focada em oferecer qualidade no atendimento
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é reeleito presidente

apresenta sobra de R$ 25 milhões
Agradecimento

Emocionado, Erineo José 
Hennemann, que assume seu se-
gundo mandato como presidente, 
agradeceu pelo maciço compa-
recimento do quadro social, que 
aprovou os itens apreciados na 
Ordem do Dia. Segundo Henne-
mann, os associados demonstra-
ram um alto índice de interesse 
pelos rumos da sua cooperativa. 
“Comprovou a forma democráti-
ca de um ato cooperativo. Nosso 
foco de melhorar cada vez mais 
o fornecimento de energia, o 
atendimento e manter uma tari-
fa reduzida continua. Ficamos 
muito felizes com a participação 
dos associados que vieram em 
grande número. Sabemos que a 
nossa responsabilidade aumenta 
e seguiremos com o firme pro-
pósito do nosso Planejamento 
Estratégico. Agradeço, do fundo 
do coração, pela presença de as-
sociados, líderes de núcleo, con-
selheiros administrativos e fiscais 
e lideranças regionais. Muito 
obrigado pela sua participação e 
apoio às proposições do Conselho 
de Administração, valorizando a 
gestão da cooperativa”, afirmou.

Metas
Entre as metas da Certel 

Energia, estão mais investimen-
tos na melhoria contínua do 
fornecimento ao quadro social, 
com uma infraestrutura moderna 
e resolutiva que atenda, cada vez 
mais, às necessidades de todos os 
associados. Também a manuten-
ção de uma tarifa mais acessível  
em relação às outras distribuido-
ras gaúchas, contribuindo com a 
economia dos associados e esti-
mulando a implantação de novas 
unidades comerciais, industriais 
e agroindustriais na área da co-
operativa.

“Em especial, queremos 
nos aproximar ainda mais dos 
associados. Para tanto, inicia-
remos um novo modelo de reu-
niões descentralizadas junto às 
comunidades, a exemplo do que 
já acontece com os 219 líderes e 
vice-líderes de núcleo”, assinala 
o presidente.

Relatório
Todas as informações do 

relatório de 2017 já estão disponí-
veis no site da cooperativa (www.
certel.com.br/publicacoes-legais) 
e também constarão na edição de 
março do Jornal Choque, sendo 
compartilhadas com todo o qua-
dro social.

Votações ocorreram no Pavilhão 2 
do Parque do Imigrante

Erineo Hennemann Lauro Baum Rainer Büneker

Novos Conselheiros Administrativos

Pedro Klein Roque Schäfer Joacir Zanchett Hari Brust Nelson Werner Silvo Landmeier

Novos Conselheiros Fiscais

Augusto FavarettoImério Gonzatti Nilo Thies Irani Guaragni Nelson Appel Lili Beckenbach

Comissão Eleitoral foi 
presidida pelo associado 
Paulo Ricardo de Ávila
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A Comunidade de Santa Luiza, em Carlos Barbosa, sediará no dia 11 de março a Festa em Honra ao Padroeiro São João Nepomuceno. A programação ini-
ciará às 10h30min com missa solene, seguida por almoço ao meio-dia. No cardápio, sopa de capeletti, galeto, linguiça campeira, churrasco (servido no espeto), 
maionese, pão, cuca e saladas diversas. À tarde, baile animado pela Banda Musical Encanto. Ingresso por R$ 35,00.

Festa em Honra ao Padroeiro São João Nepomuceno

Confira acima o Número da 
Sorte do Energia Seguro 
Residencial de janeiro, 

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

Janeiro
82.639
40.159
58.240
81.336
17.864
99.064

Confira 
aqui o
Número
da Sorte

Campanha premia 
moradora de Poço das Antas

No sorteio da Campanha Mãos 
Dadas com a Saúde referente ao 
mês de janeiro, moradora de Boa 

Vista, Poço das Antas, foi a contemplada. 
Cecília Catarina Fritzen foi premiada com 
um vale-presente das Lojas Certel.

A campanha é realizada numa parce-
ria entre o Hospital Ouro Branco (HOB), 
de Teutônia, e a Certel Energia. 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 dire-
tamente com a Certel, pelo 0800 516300. Cecília recebeu o prêmio do diretor executivo do HOB, André Lagemann

Divulgação

Com o objetivo de melhorar 
cada vez mais o atendi-
mento aos associados, a 

Certel adquiriu, em 2017, 10 novas 
camionetas para os profissionais 
que atuam em atendimentos emer-
genciais (plantões). As últimas 
quatro chegaram à matriz da Certel 
no início deste ano.

Esta é mais uma prova do 
quanto a Certel investe em meios 
para possibilitar aos associados 
um atendimento ágil, eficiente e 
cordial.

Cooperativa adquire novas camionetas

Viaturas contribuirão para um atendimento ainda mais ágil e eficiente aos associados
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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.

Remo Vort-
mann, de Li-
nha Camilo, 
Barão, fale-
ceu no dia 24 
de janeiro aos 
66 anos.

Lucio Jun-
ges, de Poço 
das Antas, fa-
leceu no dia 
05 de janeiro, 
aos 59 anos.

Rita Zanoni, 
de Bela Vista 
do Fão, Mar-
ques de Souza, 
faleceu dia 03 
de novembro 
de 2017, aos 
55 anos.

Silvio Schnei-
der, do Bairro 
C a n a b a r r o , 
Teutônia, fa-
leceu dia 13 
de dezembro 
de 2017, aos 
64 anos.

Elvira Die-
ter, do Bair-
ro Imigrante, 
Lajeado, fa-
leceu no dia 
16 de agosto 
de 2017, aos 
92 anos.

Eloi Drebes, 
de Daltro Fi-
lho, Teutônia, 
faleceu no dia 
31 de janeiro, 
aos 51 anos.

Maria Agos-
tini Benini, 
de Coronel 
pilar,faleceu 
no dia 27 de 
janeiro, aos 
84 anos.

Valdir Paulo 
Schuster, de 
Venâncio Ai-
res, faleceu 
no dia 27 de 
janeiro, aos 
55 anos.

Olario Silverio 
Scherner, de 
Linha Atalho, 
Marques de 
Souza, faleceu 
no dia 01 de 
fevereiro, aos 
75 anos.

Irma Rabaio-
li Branchi, de 
Boa Vista do 
Sul, faleceu no 
dia 13 de ja-
neiro, aos 87 
anos.

Antonio Gomes 
de Oliveira, do 
Bairro Teutô-
nia, Teutônia, 
faleceu no dia 
09 de janeiro, 
aos 77 anos.

L i d i a  E m a 
Leidemer, de 
Pontes Filhos, 
Teutônia, fale-
ceu no dia 12 
de janeiro, aos 
77 anos.

Mathias  Al-
berto Birck, 
do Bairro Ca-
nabarro, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 05 de 
janeiro, aos 77 
anos.

Lothar Wom-
mer, de Teu-
tônia, faleceu 
no dia 13 de 
novembro de 
2017, aos 73 
anos.

Alberto To-
nietto, de Ba-
rão, faleceu 
no dia 30 de 
janeiro, aos 
86 anos.

Emilio Zeno 
Groth, de Li-
nha Francesa 
Alta, Barão, 
faleceu no dia 
26 de janeiro, 
aos 72 anos.

Anezia Josefi-
na Guaragni, 
de Tripoli, Boa 
Vista do Sul, 
faleceu no dia 
13 de feve-
reiro, aos 92 
anos.

Anselmo dos 
Santos, de São 
Pedro da Ser-
ra, faleceu no 
dia 08 de fe-
vereiro, aos 40 
anos.

Osmar Feils-
t r i c k e r ,  d e 
General Neto, 
Barão, faleceu 
no dia 12 de 
fevereiro, aos 
85 anos.

Karol Weirich, de Barão, completa seu primeiro ani-
nho de vida no dia 4 de março. Recebe os parabéns 
dos pais Gilmar e Meri, avós Selma e Lourdes, din-

dos Tarcisio e Salete e demais familiares. Te amamos 
muito, Karol!

Nossa Terra, Nossa Gente

Rosa Maria de Jesus da Silva, de Progresso, com-
pletou 5 anos no dia 25 de fevereiro. É homenageada 

pelos pais Silvania e Reni, irmão Leonardo e toda 
família. Feliz aniversário, Rosa!

Stefani Primaz, de Paredão, Sério, esteve de aniver-
sário no dia 23 de fevereiro. “Filha... Dentre todos os 
presentes que a vida nos deu, você foi o melhor deles. 
Te amamos muito”. Homenagem dos pais Anderson e 

Fernanda.
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