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Erineo José Hennemann
MENSAGEM DO PRESIDENTE

O compromisso da cooperativa sempre foi com a 
qualidade de vida de seus associados, investindo 
em projetos sociais que estimulem e promovam o 

bem-estar das comunidades nas quais estamos inseridos. 
Em 2020, apoiamos os oito hospitais de nossa região para 
manutenção, custeio e até mesmo compra de respiradores 
mecânicos. 

Verificamos que, neste início de 2021, a pandemia 
ainda exige muitos cuidados para evitar a disseminação 
do coronavírus, enquanto a tão esperada vacina não estiver 
disponível para todos nós.  Temos muita fé e esperança de 
que, o mais breve possível, possamos estar nos reunindo 
de forma presencial para um forte aperto de mão e um 
abraço caloroso. O nosso compromisso é continuar a tra-
balhar em prol de nosso quadro social comprometidos em 
nossas ações, não colocando em risco nossos associados 
e colaboradores que atuam nas assembleias, assim como 
seus familiares. As nossas assembleias, mesmo que no 
modelo descentralizado, nas microrregiões, reúnem um 
crescente número de pessoas a cada ano. Isso é muito bom, 
pois demonstra que foi uma excelente decisão como forma 
de permitir uma maior participação dos associados na de-
cisões da cooperativa. Porém, o momento exige cuidados 
para evitar a disseminação do coronavírus.  

Desta forma, a direção da cooperativa levando em 
consideração nosso compromisso com a saúde e o bem-
estar do quadro social, decidiu que, tanto as assembleias de 
microrregiões como a assembleia geral, serão realizadas de 
forma digital, conforme preveem a Lei 5.764/71, em seu 
artigo 43-A, atualizada até dezembro de 2020, a Lei 14.030 
de julho de 2020 e a DREI Nº 81 de julho de 2020.

Como participar na Assembleia de Microrregião
A participação do associado será mediante o pré-

cadastro, que deverá ser realizado antes do início da as-
sembleia, para que haja tempo hábil a receber o código de 
verificação. Basta acessar os links abaixo, informar nome, 
matrícula, CPF do associado e um e-mail para o qual será 
encaminhado automaticamente o link da assembleia e um 
código de verificação (números) que confirma que é o 
associado que está conectando na Assembleia. Serão dois 
cadastros que o associado deverá realizar, uma vez para 
a Certel Energia e outro para a Certel, por serem eventos 
em datas diferentes.

As Assembleias de Microrregiões DIGITAIS serão 
realizadas em um momento único das seis microrregiões 
para a Certel Energia, no dia 11/03, quinta-feira, na parte 
da manhã. A Assembleia de Microrregião DIGITAL da 
Certel será realizada em outra data, dia 13/03, sábado 
também na parte da manhã. 

A Assembleia Geral Ordinária será realizada também 
de forma digital com os Delegados e seus Suplentes nos 
dias 25 e 27 de março, para a Certel Energia e a Certel, 
respectivamente. Para estas Assembleias os Delegados 
devem fazer novo pré-cadastro.

Assuntos
Na Ordem do Dia, eleição complementar para pre-

encher vagas de suplente de Delegado para as microrre-
giões de Teutônia e Lajeado. As inscrições iniciam após 
a publicação do edital de convocação das Assembleias 
de Microrregião Digitais. Também haverá aprovação da 
contas do exercício anterior, eleição do Conselho Fiscal, 
autorizações, entre outros assuntos.

Chegamos a um momento grandioso 
da nossa cooperativa. A comemora-
ção dos 65 anos, celebrados no dia 

19 de fevereiro, é de um especial significa-
do para todos os associados, clientes, fun-
cionários, gestores, diretores, delegados, 
conselheiros administrativos e fiscais e 
fornecedores. Simboliza o esforço de mui-
tas pessoas que já se engajaram em prol 
da Certel e, principalmente, daqueles que 
atualmente atuam em benefício dela.

É importante evidenciarmos também 
como tudo começou. O fundador e primei-
ro presidente, Reinoldo Aschebrock, foi o 
grande responsável pela criação da Certel, 
em 1956. Na época, foi uma solução para o 
fornecimento de energia do então Distrito 
de Teutônia, pertencente ao município 
de Estrela. Também devemos realçar as 
demais administrações que conduziram a 
cooperativa, geridas por Wilmuth Gunter 
Richter e Egon Édio Hoerlle.

Embasada nos sete princípios que 
regem o sistema cooperativista, a Certel 
se destaca nacionalmente como a maior e 
mais antiga cooperativa do ramo Infraes-
trutura. Nestes 65 anos, muitas foram as 
ações desempenhadas com o propósito de 

garantir segurança, conforto e qualidade 
de vida aos nossos associados. Diferentes 
gerações já se beneficiaram através da 
Certel e, com toda certeza, muitas outras 
ainda terão este mesmo sentimento.

Nosso propósito é cooperar com o 
desenvolvimento social, econômico e 
ambiental das comunidades. Além de 
oferecer um atendimento respeitoso e 
ético, queremos nos manter cada vez mais 
próximos dos associados, que são a grande 
razão de existir da Certel. Quero agradecer 
às mensagens de carinho pelo transcurso 
dos 65 anos da Certel. Com certeza, es-
tamos no caminho certo para um futuro 
brilhante. Ou seja, estamos aqui para que 
todos tenham uma vida produtiva, segura 
e feliz.

A cada uma das famílias associadas, 
queremos abraçar e transmitir o nosso 
muito obrigado. Graças à confiança e 
participação do quadro social que con-
seguimos chegar aos 65 anos de uma 
cooperativa muito presente na vida das 
comunidades. E queremos estar cada vez 
mais conectados, participando da sua vida 
e do seu dia a dia, através das nossas diver-
sas soluções oferecidas ao mercado.

Processo assemblear
Assembleias 2021

dos conselheiros 
administrativos e fiscais 
pelos 65 anos da Certel.

Primeira reunião digital dos conselheiros fiscais, 
realizada em junho de 2020

Homenagem

Data CooperativaEvento Link para cadastro

Assembleia DIGI-
TAL de Microrregião 

https://www.swsm.com.br/assem-
bleia/portal/?id=585691F9E0

https://www.swsm.com.br/assem-
bleia/portal/?id=585BDE8ABF

https://www.swsm.com.br/assem-
bleia/portal/?id=585803F2D7

https://www.swsm.com.br/assem-
bleia/portal/?id=585CD530B9

Assembleia Geral 
Ordinária DIGITAL

Assembleia Geral 
Ordinária DIGITAL

Assembleia Geral 
Ordinária

11/03 Certel Energia

Certel Energia

Certel

Certel

25/03

13/03

27/03
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65 anos de muita cooperação 
com o desenvolvimento regional

Usina solar será inaugurada no aniversário da Certel

Rede subterrânea em frente à sede administrativa

Veículo 100% elétrico contribui com a preservação ambiental

No 65º aniversário da Certel, celebrado no dia 19 de fevereiro, a comu-
nidade regional tem boas razões para comemorar. Maior e mais antiga 
cooperativa de energia do País, a Certel tem uma história carregada de 

grandes realizações que promovem o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental. Diversas foram as ações implementadas nessas mais de seis déca-
das, cooperando com o fortalecimento dos 48 municípios em que vivem seus 
mais de 70 mil associados. Iniciativas estas que foram salutares à pujança dos 
Vales do Taquari, Caí, Rio Pardo, Paranhana e Serra Gaúcha. E nada melhor 
do que comemorar, mesmo em um período cujas relações humanas e sociais 
foram abaladas pela pandemia de Covid-19, com o anúncio de novos inves-
timentos que potencializarão ainda mais a área abrangida pela cooperativa.

Geração

Com quatro hidrelétricas e uma usina solar já em operação, a Certel está 
prestes a iniciar a construção de sua quinta hidrelétrica, a Vale do Leite, com 
6,4 megawatts (MW) de potência instalada, no Rio Forqueta, entre Pouso 
Novo e Coqueiro Baixo. E, no dia do aniversário, será inaugurada a segunda 
usina solar, com 380 quilowatt-pico (kWp), instalada junto à Subestação de 
São Pedro da Serra.

Além disso, também já estão projetadas para o Rio Forqueta as hidre-
létricas Foz do Jacutinga, com 5,5 MW, entre Putinga e São José do Herval; 
Moinho Velho, com 4,1 MW, entre Putinga e Pouso Novo; Vale Fundo, com 
5,6 MW, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo; e Olaria, com 4 MW, entre 
Coqueiro Baixo e Pouso Novo.

Para o Rio da Várzea, integrando um consórcio de empresas ligadas à 
Cooperativa de Geração de Energia Rio da Várzea (Coogerva), a Certel par-
ticipará da construção das hidrelétricas Linha Jacinto, com 17,42 MW, entre 
Liberato Salzano e Rodeio Bonito, e Linha Aparecida, com 25,41 MW, entre 
Liberato Salzano e Novo Tiradentes, com 26,65% de participação societária 
em ambas.

Para o Rio Taquari-Antas, a Certel projeta a construção da Hidrelétrica 
Muçum, com 79,5 MW, entre os municípios de Muçum, Roca Sales e Santa 
Teresa.

Há também o estudo de viabilidade para uma fazenda eólica, com aeroge-
radores que produzirão energia através do vento, a ser construída no alto dos 
morros de Linha Harmonia, em Teutônia, e de uma fazenda fotovoltaica.

Cabeamento subterrâneo

Atenta às inovações do setor energético, a cooperativa construiu sua 
primeira rede elétrica subterrânea. Trata-se de um projeto piloto, instalado em 

frente à sede administrativa, em Teutônia, e que representa a transformação 
da Certel diante do que já é uma realidade em outros países. A caracterização 
de suas estruturas continuará sendo no atual modelo aéreo, com postes, mas, 
dessa forma, a cooperativa se torna conhecedora e apta a também realizar 
obras dessa envergadura. A rede subterrânea já existe em dois loteamentos de 
Lajeado e há uma grande tendência de que integre os projetos urbanísticos e 
planos diretores da região futuramente.

Carro elétrico

No final de novembro, a Certel adquiriu o Nissan Leaf, seu primeiro 
carro 100% elétrico. O objetivo é se adequar às novas tendências globais 
que consideram os fatores de preservação ambiental, inovação, economia e 
mobilidade. Com autonomia de 240 quilômetros por recarga e 149 cavalos de 
potência, o Nissan Leaf inicia uma nova era para a mobilidade da cooperativa. 
A perspectiva é que, num futuro próximo, toda frota, incluindo caminhões, 
seja elétrica. Uma importante iniciativa de responsabilidade socioambiental, 
visto que o veículo será sempre abastecido com energia limpa e renovável, 
contribuindo com a preservação do Planeta.

Linha de transmissão

Outro significativo investimento foi concluído em dezembro. É a con-
clusão das linhas de transmissão, com torres metálicas e cabeamento duplo, 
interligando as subestações de Teutônia e Lajeado à nova Subestação da 
indiana Sterlite Power, em Costão, Estrela, e que abastece o Vale do Taquari 
com energia oriunda da Serra Gaúcha. Esta ação assegura à área de atuação 
da Certel uma confiabilidade muito maior, no que tange à estabilidade e 
qualidade do fornecimento de energia.

Acessibilidade

Em 2020, a cooperativa investiu na atualização de sua frota, com aquisi-
ção de novas camionetes e caminhões, oportunizando melhores condições para 
agilizar o atendimento aos associados. E, para este ano, estará adquirindo mais 
um moderno e inovador caminhão de linha viva, para atendimento em rede 
energizada. Ao mesmo tempo, oportunizará serviços em rede de 69 mil volts 
ao potencial, ou seja, os profissionais poderão encostar (com proteções) na rede 
elétrica, e não só operar distanciadamente, favorecendo para uma maior rapi-
dez na resolução de problemas e agregando atividades até então não realizadas. 
Além disso, adquiriu-se um novo software de gestão para a operação técnica, 
deslumbrando novas tendências e agilizando o atendimento da cooperativa.

Lojas Certel

Buscando fazer parte da realização dos sonhos das famílias, a Certel está 
presente em diversas cidades com lojas físicas e um e-commerce que atende a 
todo o Brasil, para proporcionar experiências de conforto e praticidade através 
de produtos e marcas de qualidade, com uma ampla variedade nas linhas de 
móveis, eletro, portáteis, bazar e telefonia.

Muito além do conforto de produtos de qualidade, a rede também trabalha 
com o serviço de garantia estendida e seguro prestamista, que proporcionam 
ainda mais segurança para as famílias. Também oferece o Consórcio Fácil, 
empréstimo pessoal sem burocracia, o Programa de Vantagens Clube Certel 
e muitos outros benefícios.
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19 |  FEV  |  sexta-feira
 18h30 | Abertura Oficial
 19h00 | Orquestra de Teutônia
 20h00 | Marco e Nando
 20h30 | Rainha Musical
 21h45 | Marco e Nando
 22h15 | Banda Rapport
Participação Especial: Grupo Amigos de Teutônia

20 |  FEV  |  sábado
 18h30 | Abertura
 19h00 | Orquestra de Encantado
 20h00 | Xepa e Marcinho
 20h30 | Banda La Paloma
 21h45 | Xepa e Marcinho

22h15 | Diana Dick e banda

FESTIVAL
CULTURAL
TEUTÔNIA LIVE

Transmissão:
facebook.com/festivalculturalteutonia

youtube.com/popular969fm
facebook.com/certelcooperativa
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21 |  FEV  |  domingo
 08h30 | Abertura
 09h00 | Grupo Luz de Candieiro
 10h30 | Baitaca

21 |  FEV  |  domingo
 16h30 | Abertura
 17h00 | Banda Signos
 18h00 | Xepa e Marcinho
 18h30 | Trio Canarinhos
 19h45 | Xepa e Marcinho
 20h00 | Matheus e Mathias e banda
 21h15 | Marco e Nando

21h30 | Lucas e Felipe
Participação Especial: Grupo Amigos de Teutônia

Energia e
Sonorizações

Transmissão:
facebook.com/festivalculturalteutonia

youtube.com/popular969fm
facebook.com/certelcooperativa
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Depoimentos reforçam a importância da cooperativa
 nessas mais de seis décadas

Para marcar a linda e consolidada história de 65 anos da Certel, nada melhor do que sentir como a cooperativa é vista pela sociedade. 
Com a palavra, diversas lideranças que podem traduzir o grande significado da Certel para o fortalecimento das comunidades.

Eduardo Leite
Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul

“O cooperativismo é um exemplo 
da força coletiva do Rio Grande 
do Sul. É um setor que gera em-

prego, renda e desenvolvimento para 
nossas comunidades. E a Certel cumpre 
muito bem esse papel nas regiões dos Vales 
do Taquari, Caí, Rio Pardo, Paranhana e Encosta Superior 
do Nordeste, nos quase 50 municípios em que está inserida, 
com mais de 70 mil famílias associadas. A Certel tem uma 
estrutura sólida, uma trajetória de respeito, de credibilidade 
e de um serviço bastante qualificado que é prestado, seja na 
distribuição da energia elétrica ou nos demais ramos em que 
atua. O trabalho e a dedicação de todos os cooperativados são 
motivo de orgulho para todos nós, gaúchos. Meus parabéns 
à Certel pelos seus 65 anos, e também o nosso abraço à dire-
toria, aos associados e todos que fazem parte dessa história 
de tanto trabalho, de associativismo e de muitos resultados 
que vêm em benefício da população gaúcha. Vida longa à 
Cooperativa Certel.”

      
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

      
   Créditos: Divulgação

Luis Carlos Heinze
Senador do Rio Grande 
do Sul

“Eu quero cumprimentar a 
comunidade de Teutônia 
pelo aniversário de 65 anos 

da Cooperativa Certel e, em nome 
do seu presidente, Erineo Hennemann, 
saudar a toda a direção, aos seus associados e aos fun-
cionários desta grande cooperativa, que é um orgulho 
para o Rio Grande do Sul e, em especial, para as regiões 
dos Vales do Taquari, Caí, Rio Pardo, Paranhana e Serra. 
Teutônia, que é a Terra do Cooperativismo, conta com 
grandes cooperativas de eletrificação, produção e cré-
dito. Em especial, à família Certel, quero deixar o meu 
abraço e reconhecimento pelo trabalho prestado nesses 
65 anos. Contem sempre com o trabalho do Senador 
Luis Carlos Heinze.”

      
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

      
   Créditos: Divulgação

Vergílio Frederico Perius
Presidente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS

“Quero parabenizar a nossa Certel, essa gran-
diosa cooperativa, com mais de 70 mil asso-
ciados, todos beneficiários da energia forte e 

dos serviços prestados ao meio rural cooperativo 
e também atingindo parte do urbano. O Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS e o Sistema OCB ficam muito 
felizes em termos no Rio Grande do Sul as mais 
fortes cooperativas de infraestrutura, entre as quais 
está a Certel. O trabalho grandioso de disponibilizar 
energia forte, além do trabalho conjunto com outras cooperativas de eletri-
ficação coirmãs, para recuperação imediata de redes. O avanço que se está 
promovendo em novas produções de PCH’s, agora em parceria financeira 
com cooperativas de crédito, gera sustentabilidade aos seus projetos. São 
todas ações que revelam um grande planejamento, uma grande organização, 
e parabenizo, a partir do presidente, toda sua equipe de direção e adminis-
tração, todos seus colaboradores e, fundamentalmente, seu grande universo 
de sócios, 70 mil famílias sendo protegidas por um sistema de luz forte e 
todos serviços acessórios que o mundo moderno nos exige. Vocês colocam 
essas famílias na modernidade do mundo, nas exigências mundiais para uma 
vivência tranquila para que se possa progredir. Porque, se tem luz e energia 
forte, também há produção agropecuária forte, opções para melhorar a vida 
social das famílias, mais lazer, vida social e cooperativa. Posso dizer que, 
se a ONU confirmava em 2012 que as cooperativas constroem um mundo 
melhor, a Certel constrói, com certeza, um Vale do Taquari muito melhor 
do que qualquer outra organização privada pudesse fazer. Parabéns e um 
abraço cooperativo pela vossa grande festividade, família Certel.”

      
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

      
   Créditos: Divulgação

Márcio Lopes de Freitas
Presidente da Organização 
das Cooperativas Brasileiras 
(OCB)

“A Certel, maior e mais antiga 
cooperativa de eletrificação 
do País, é um legado para 

o cooperativismo brasileiro e um 
exemplo real para o desenvolvimen-
to regional, especialmente para as 70 
mil famílias de cooperados que, graças à 
atuação profissionalizada, estratégica e inovadora de 
sua diretoria, colhem o melhor do jeito Coop de fazer 
negócios, há 65 anos. Aliás, vale registrar que alcançar 
essa marca de mais de seis décadas de trabalho exige 
de uma cooperativa muito esforço, gestão, flexibili-
dade, dedicação pelo que se faz e, sobretudo, profis-
sionalismo e comprometimento com a causa de seus 
cooperados. Essas são, sem dúvida, características que 
definem a atuação da Certel, importantíssima para o 
equilíbrio do País, por atuar com alma cooperativista 
num setor altamente competitivo: o de energia elé-
trica. Sem dúvida alguma, a Certel contribui e muito 
para o cumprimento da missão de todos aqueles que 
constituem o movimento cooperativista brasileiro e, 
por extensão, o Sistema OCB: tornar o cooperativismo 
reconhecido por suas particularidades e benefícios, 
em especial por sua competitividade, integridade e 
capacidade de promover a felicidade dos cooperados. 
Parabéns a todos que fazem parte da Certel”.

     
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

     Créditos: Divulgação



Lauro Baum

VICE-PRESIDENTE  DA CERTEL
E  PRESIDENTE DO STR DE LAJEADO

65 anos-luz

Anos-luz. Um termo que a ciência aplica para a medição entre 
galáxias, estrelas ou outros “habitantes” do universo. Aqui, neste 
mês de fevereiro, são 65 anos de Certel. 65 anos em que um grupo 

de destemidos trabalhadores testou sua audácia e desmediu esforços para 
dar vida a uma pequena luz que nunca mais se apagou. Pelo contrário, 
cresceu, desbravou, multiplicou, subiu serras e vales e adentrou nas ci-
dades. Foi assim que a fez estar em mais de 48 municípios para mais de 
70 mil associados. 

A Certel é mais. Muito além do quadro social, são centenas de mi-
lhares de pessoas se beneficiando todos os dias pela qualidade da energia 
fornecida. São outros milhares de empreendimentos que, juntos, com todo 
o complexo que move regiões, está plugado nesta corrente de energia.

A Certel é desejo. Se parecem aumentar os episódios de variações 
climáticas acompanhados com temporais e todas as formas que castigam 
nosso meio, as consequências bem conhecemos, onde que, em determina-
das situações, se vê com muito pesar famílias que perdem sua produção e 
empresas param as atividades quando passam dias, semana ou mais sem 
energia elétrica. No entanto, é com muita segurança que afirmo que esses 
intervalos isentam os associados da Certel, e é com a mesma segurança 
que registramos tantos usuários que desejam ser associados.

A Certel, em sua ausência, é inimaginável. 65 anos de carinho, de 
compromisso, qualidade e responsabilidade acima de tudo e para todos.

A Certel é comércio. São 29 lojas físicas para receber os clientes de 
todos os gostos e razões, além da loja virtual para fazer a compra de casa 
mesmo e combinar a recepção dos produtos escolhidos. Afinal, o futuro 
veio na velocidade da luz.

A Certel é solidez. Com mais um projeto erguido para a realidade, 
produz os postes que sustentam integralmente sua rede de energia e ainda 
produz os artefatos para outras empresas.

A Certel é o cooperativismo. Por isso, é integrante especial do pulmão 
que gera força para o desenvolvimento regional.

A Certel é segunda casa. São 580 funcionários. E a estes, parabe-
nizo. Formando a grande equipe, são, seguramente, o motivo de dar 
tanta satisfação ao quadro social e uma pitada de desejo para quem, por 
questões geográficas, não pode estar nesta rede. São esses funcionários, 
encontrados 24h por dia e nos momentos mais críticos. Para a direção, 
funcionários e toda esta casa que, recentemente, alcançou o título nessa 
inédita classificação nacional pelo “Prêmio Lugares Incríveis Para Tra-
balhar 2020”, no quesito “qualidade no ambiente de trabalho”, só mais 
uma palavra. Parabéns!

Depoimentos

Marjorie Kauffmann 
Presidente da Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental (Fepam)

“O Vale do Taquari é formado e 
reconhecido pela força do co-
operativismo. Como parte dessa 

história, cresci sabendo da potência da 
Certel e o quanto é motivo de orgulho para 
seu povo. Hoje, conduzindo o órgão estadual 
de licenciamento, reconheço cada vez mais a importância 
desta cooperativa, não apenas para o Vale, mas para todo 
Rio Grande do Sul. A Certel é um exemplo de cooperativa 
bem gerida, com total respeito pela sua construção histórica, 
dedicando atenção ao futuro que planeja com responsabili-
dade e carinho pela sua gente. Se pudesse defini-la em uma 
palavra, seria reconhecimento. Parabéns e vida longa a ela 
e àqueles que a compõem.”
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“Alô, meus amigos! Quero aprovei-
tar esta oportunidade para transmi-
tir os meus parabéns aos associados 

cooperativados e funcionários da Certel, 
que nesses 65 anos, vem crescendo junto 
com os gaúchos, dando uma demonstração 
de força, trabalho e visão estratégica para o 
nosso desenvolvimento. O modelo de governança, o com-
prometimento social e comunitário e seus investimentos são 
referência de sociedade pujante. Não só da região dos Vales e 
na Encosta da Serra, mas para todo o Rio Grande do Sul. Sou 
entusiasta do cooperativismo e a Certel é exemplo no setor, 
diversificando cada vez mais suas atividades, não esquecendo 
do principal, a geração de energia, base para o crescimento 
econômico. O meu abraço, portanto.”

Lasier Martins
Senador do Rio Grande do Sul
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Paula Patzlaff Schäfer
*Nutricionista - CRN 14.620

Diabetes e saúde bucal, qual a relação?

Índira Giacomoni 
*Odontóloga - CRO 16.487

Comer consciente, você pratica isso?

Quem não lembra daquela co-
mida de domingo da vó e do 
vô, do tio e da tia, do pai e da 

mãe?
O comer é felicidade, aconchego, 

carinho para o corpo. Não é por acaso 
que tantas memórias queridas se ligam 
diretamente ao ato de comer. 

Faz lembrar com saudade de da-
tas importantes em que nos reunimos 
em volta da mesa pra rir, conversar, 
compartilhar comida deliciosa.

Com o ritmo de vida atual, esses 
momentos se tornam mais escassos. 
Vivemos em uma aceleração quase 
que contínua, para fazer mais, produ-
zir mais e, assim, nos desconectamos 
de dar atenção para o que de mais 
essencial precisamos: nosso eu, nossa 
fome, nossas necessidades.

Na pressa, não nos observamos, 
e o alimentar-se se torna um momento 
sem valor, em que precisamos colo-
car calorias pra dentro e só, para não 
dizer que ficamos sem almoçar ou 
sem jantar, e que muitas vezes isso 
acontece.  Se come pouco, ou em 
excesso, muito rápido, assistindo TV, 
respondendo e-mails, dirigindo e até 
no celular. Deixamos de reparar no 
nosso apetite, na resposta do nosso 
corpo ao alimento.

Logo depois de uma refeição 
sem atenção, sentimos fome de novo. 
Por quê? Porque quem nos diz que 
estamos satisfeitos é o nosso cérebro. 
Se não prestamos atenção no prato, no 
sabor, na textura, sentimos como se 
não estivéssemos alimentados.

O comer consciente é perceber 
que se nutrir é um momento de afeto 
com o corpo e a mente, é estar comple-
tamente presente, é observar se aquele 
alimento te faz bem ou mal. 

Muitas vezes, quando a gente 

quer iniciar uma dieta, o problema 
todo está na rotina, nas escolhas e nas 
prioridades. Tudo é mais importante 
que comer, que nossa saúde, que 
nosso bem-estar. O trabalho é mais 
importante, o outro é mais e assim 
por diante. Dessa forma não se tem 
resultado nunca, em nada.

O que te motiva a comer é uma 
emoção ou uma necessidade? Que 
sentimentos emergem no momento da 
tua refeição? Procura observar isso.

Além disso, muitas pessoas 
seguem a regra de comer de três em 
três horas. Essa pode ser uma dica pra 
equilibrar a alimentação, mas talvez 
pra ti seja melhor de duas em duas, 
ou de quatro em quatro. Por isso é 
tão importante se observar e definir 
qual a melhor estratégia junto a um 
nutricionista.

Parar de comer quando se sente 
sastisfeito também é importante. Te-
mos uma ideia de que precisamos ficar 
muito cheios e só aí paramos de comer. 
Esse excesso nos deixa pesado, a di-
gestão exige do nosso corpo e ficamos 
cansados, sem energia para nada.

Dê afeto a si mesmo, te permita 
viver os momentos das refeições. Esse 
é um ato de carinho contigo! Quando 
recebemos amigos, dedicamos nosso 
tempo pra eles, não é? Nada mais 
justo que fazer o mesmo pela gente. 
Faça um ambiente bonito para comer, 
ou enfeite a mesa, monte um prato 
bonito. 

Voce irá perceber que se ali-
mentar começará a ser uma prazer, 
sem necessidade de comer somente 
aqueles alimentos não tão saudáveis 
e apetitosos.

Portanto, pratique o autocuidado 
sempre. Começando de dentro para 
fora.

O corpo humano está to-
talmente interligado, por 
isso, precisamos cuidar 

de todas as áreas dele, visto que 
uma pode comprometer o funcio-
namento da outra. Assim acontece 
com a diabetes, apesar de pare-
cer sem relação, a doença pode 
complicar muito a saúde bucal. 
Sua relação é muito próxima e 
precisa ser bem conhecida para 
garantir os cuidados necessários 
para a manutenção da qualidade 
de vida.

“A diabetes se trata de um 
problema que muda totalmente 
o metabolismo, por isso, exige a 
mudança de hábito para preservar 
a saúde”.

A saúde bucal é um compo-
nente especialmente sensível para 
a pessoa com diabetes. Os pa-
cientes com diabetes têm um alto 
risco de desenvolver problemas 
bucais, por conta da quantidade 
de glicose e interferência na pro-
dução salivar, resultando em uma 
circulação sanguínea bucal preju-
dicada, facilitando infecções.

Confira os itens mais comuns 
que aparecem na lista de relação 
entre diabetes e problemas de 
saúde bucal:

• Gengivite;
• Doença periodontal;
• Infecções;
• Dificuldade de cicatriza-

ção;
• Mau hálito;
• Alteração de paladar.
Existe uma relação bidire-

cional entre doença gengival e 
diabetes, ou seja, o mau controle 

da diabetes aumenta o risco do 
desenvolvimento de doença gen-
gival, provocando perdas de den-
tes significativas. Como todas as 
infecções, a doença gengival pode 
ser um fator causal do aumento da 
glicemia e pode tornar mais difícil 
o controle da diabetes.

Manter um dia a dia com 
bons hábitos é essencial para 
evitar o aparecimento de mais 
problemas na relação entre dia-
betes e saúde bucal.

É fundamental manter hábi-
tos como:

• Higiene bucal completa, 
pois o sangue de uma pessoa com 
diabetes possui alta concentração 
de glicose, facilitando o desen-
volvimento de bactérias que, 
somadas ao acúmulo de restos de 
comida, favorece a proliferação 
de cárie;

• Consumo moderado de 
bebida alcoólica;

• É proibido fumar;
• Exercícios físicos ajudam 

a manter os níveis de açúcar no 
sangue controlados;

• As visitas preventivas ao 
consultório auxiliam no controle 
da saúde bucal e na possível des-
compensação da diabete.

Em função da possibilidade 
sempre presente da ocorrência 
de problemas bucais, as pessoas 
diagnosticadas com diabetes de-
vem estar constantemente atentas 
às condições da saúde bucal. 
Visitas rotineiras ao dentista são 
indispensáveis para orientação e 
tratamento de qualquer eventua-
lidade.
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Fonte: nutricionista Paula Patlzlaff Schäfer

Pizza com massa de brócolis
Foto: Reprodução/Internet

Ingredientes Modo de preparo

- 1 brócolis picado;
- 2 ovos;
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão;
- 1/2 xícara de chá de queijo mussarela;
- 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro 
temperado;
- Sal, pimenta e salsinha desidratada a gosto; 
Recheios opcionais

Cozinhe o brócolis até que ele fique macio. Triture em 
um processador de alimentos. Bata os ovos e misture 
com o brócolis, o sal, a pimenta e os queijos, mistu-
re bem e sove com as mãos. Unte uma forma com 
manteiga, abra a massa na forma, asse por aproxima-
damente 10 minutos. Retire do forno, passe o molho, 
coloque o recheio do seu gosto e asse novamente por 
mais 15 minutos ou até que doure.
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Dr. Carlos Leandro Tiggemann
*Professor de Educação Física - CREF 2/RS-000863

Sighard Hermany
Eng.º Agrº do CAPA de Santa Cruz do Sul

Postes, estruturas de concreto para LT e SEs, pavimentos 

intertravados e blocos de concreto produzidos com 

qualidade para garantir a solidez de seus projetos.

Construindo soluções concretas. 

Ação cooperativa de ajuda humanitáriaPessoas – são elas que fazem tudo acontecer!

Este mês, temos uma edição 
especial em nosso Jornal 
Certel, uma edição festiva em 

alusão aos 65 anos de nossa Coope-
rativa Certel. E como não poderia 
deixar de ser, também pretendo 
fazer algumas considerações que 
julgo oportunas. É inquestionável 
a importância das ações que inicia-
ram na década de 50 em relação à 
energia elétrica de nosso município 
e região, que por meio de muito 
trabalho e cooperação de várias 
mãos, permitiu uma nova fase de 
crescimento e desenvolvimento do 
Vale do Taquari. Impossível não 
enaltecer a figura do senhor Reinol-
do Aschebrock, que lá no início de 
tudo, foi fonte precursora de tantos 
passos que se sucederam. 

Mas quero ir além. Quero re-
fletir com cada um de vocês sobre 
a importância que cada um de nós 
tem neste sistema tão complexo que 
é a nossa sociedade. A sociedade é 
um “amontoado” de pessoas que 
vivem em conjunto, em um mes-
mo espaço, possuindo deveres a 
respeitar e direitos a usufruir. E por 
que precisa ser assim? Porque se 
não, seria muito difícil podermos 
caminhar juntos, em uma mesma 
direção. Cada pessoa é importante, 
tanto o empresário que oportuniza a 
criação de empregos, como o pres-
tador de serviços gerais, ou seja, 
não importa o que você faça, pois 
se você realiza sua parte de forma 
digna e justa, você é merecedor de 
uma sociedade melhor. 

Vivemos uma época de muito 

individualismo e de comunidades 
enfraquecidas, onde as pessoas têm 
muita dificuldade em trabalhar em 
conjunto e em prol da coletividade, 
o que é triste. Mas isso pode me-
lhorar. Se cada um de nós realizar 
nossas ações, sejam elas no traba-
lho, no âmbito da família ou nos 
momentos de lazer, compreendendo 
que a mesma é peça importante e 
fundamental no contexto como um 
todo, tudo pode melhorar. A vida é 
feita por pessoas, não por institui-
ções, indústrias, governos, ou sei lá. 
Quem deixa um ambiente mais lim-
po e agradável são pessoas. Quem 
prepara uma comida mais gostosa 
são pessoas. Quem faz uma empre-
sa crescer são pessoas. Tudo que 
acontece ao nosso redor são ações 
de pessoas. E importante, pessoas 
que vivem juntas e que fazem com 
que suas ações influenciem umas 
às outras.

Um dia, um grupo de pessoas 
sonhou em ligar uma pequena luz 
em sua residência por meio da 
energia elétrica, e graças a estas 
pessoas, hoje estou escrevendo em 
meu computador, aproveitando o 
meu ar condicionado, olhando os 
programas que gosto na TV, aces-
sando meu celular. Sim, é possível 
que, se não fossem estas pessoas, 
seriam outras. Mas, teriam que ser 
outras pessoas. Precisamos resgatar 
em nossa sociedade o prazer e a 
satisfação pessoal do fazer coletivo. 
Parabéns a todas as pessoas que 
já representaram ou representam 
nossa Certel.

Dois mil e vinte certamente 
foi um ano que a maioria de 
nós gostaríamos de riscar do 

calendário.
Cresciam a intolerância e os 

discursos de ódio e o diálogo perdia 
espaço para as proposições de elimi-
nar os que pensam e vivem diferente. 
Isto gerou mais violência e morte, 
principalmente para as populações 
de periferia, negras e indígenas.

Muitas pessoas passaram a 
defender a liberação de mais armas 
para se sentirem seguras.

Trabalhadores e trabalhadoras 
eram chamados a aumentar os seus 
sacrifícios em favor do mercado, 
para retomada do crescimento e 
aumento dos empregos, com a fle-
xibilização da legislação trabalhista 
e adiamento de suas expectativas de 
aposentadoria.

E para colocar o mundo “de 
pernas para o ar” de vez, um vírus 
que vivia em animais silvestres se 
modifica e se espalha entre os hu-
manos, causando uma grande pande-
mia, obrigando ao isolamento social, 
sobrecarrega os sistemas de saúde, 
causando milhares de mortes.

Nesta dura realidade de dor e so-
frimento, uma série de organizações 
da sociedade civil tomaram iniciati-
vas por todo Brasil para desenvolver 
ações de ajuda humanitária junto aos 
mais duramente atingidos.

Dentre estas, queremos contar 
um pouco das ações desenvolvidas 
pela Fundação Luterana de Diaconia 

– FLD, Centro de Apoio e Promoção 
da Agroecologia – Capa e Conselho 
de Missão Entre Povos Indígenas – 
Comin.

Foram entregues 14.168 saco-
las com alimentos agroecológicos/
orgânicos, além de kits de higiene e 
proteção, para 2.851 famílias de co-
operativas de catadoras e catadores 
de materiais recicláveis, comuni-
dades indígenas, kilombolas, povo 
cigano, acampados e assentados da 
reforma agrária, totalizando 111,4 
toneladas de alimentos.

Todos os alimentos foram de 
produção agroecológica, envolvendo 
470 famílias de 18 cooperativas da 
agricultura familiar e campesina.
Foram emocionantes as manifesta-
ções de gratidão das pessoas bene-
ficiadas.

A cooperativa Ecovale, de 
Santa Cruz do Sul, participou com a 
entrega de 752 sacolas para três co-
operativas de catadoras e catadores, 
uma comunidade kilombola e seis 
comunidades indígenas, totalizando 
11,2 toneladas de alimentos, todos de 
produção agroecológica.

Tivemos o apoio de Pão Para 
o Mundo, Elca, FBB e a Campanha 
“Cesta Consciente” nestas ações.

Os tempos de dor e sofrimento 
não terminaram por isto, ações de 
ajuda humanitária precisam conti-
nuar. Você pode participar da cam-
panha permanente Projetos de Vida, 
da FLD, com doações através do link  
http://www.doe.fld.com.br.
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Rainer Büneker
Secretário da Certel e neto do pri-
meiro presidente, Reinoldo Asche-
brock

“Com muita alegria e emoção, vemos 
a Certel alcançar a comemoração dos 
seus 65 anos. Na época de sua fundação, 

a cooperativa teve o grande desafio de, a partir 
da construção da Lagoa da Harmonia, gerar e 
distribuir energia elétrica para uma comunidade 
que pouco conhecia sobre os benefícios da eletricidade. Nas déca-
das de 1940 e 1950, os tempos eram muito diferentes e, porque não 
dizer, difíceis. No Bairro Teutônia, havia um fornecimento básico de 
energia elétrica, gerada a partir do vapor proveniente da queima de 
restos e sobras de madeira, o denominado “gás pobre”, que atendia 
a poucos pontos de iluminação. A partir da iniciativa de 174 líderes 
comunitários que abraçaram a causa e se empenharam para garantir 
um fornecimento de energia mais apropriado, surgia a Certel. Hoje, 
temos uma cooperativa que é referência nacional e desenvolve com 
excelência o abastecimento energético. Os desafios atuais, se formos 
analisar, não são tão diferentes daqueles tempos. Precisamos garantir 
que haja energia suficiente e um atendimento cada vez mais humano 
e cordial para assegurar que os 48 municípios continuem se desen-
volvendo, com condições plenas para o crescimento sustentável da 
economia e, essencialmente, da qualidade de vida das mais de 70 
mil famílias associadas. Cumprimentamos a todos, desde a equipe 
diretiva e funcional até o quadro de associados, pois todos foram 
e são fundamentais para que a Certel continue se desenvolvendo 
e contribuindo com a pujança regional. Um feliz aniversário e um 
futuro cada vez mais brilhante para a cooperativa.”
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Roni Stein
Diretor comercial da Indústria de 
Móveis Kappesberg e do Grupo 
K1, maior grupo moveleiro da 
América Latina

“Diante de um ano tão desafiador, 
podemos ver que a Certel só refor-
çou seu compromisso ético e moral 

com seus milhares de associados, colabo-
radores e comunidade em geral. Foi incansável 
na busca de soluções para combater a pandemia, auxiliando 
a comunidade em geral. Atitudes que enchem de orgulho e 
admiração a todos que têm o privilégio de serem seus parcei-
ros. E por falar em parceria... Aposta, confiança, dedicação 
e trabalho mútuo, são o significado de nossa caminhada de 
sucesso. Para a Móveis Kappesberg e o Grupo K1, é um 
prazer enorme ter essa parceria com uma cooperativa tão 
alinhada com o nosso propósito, sempre trabalhando com 
emoção e realização, proporcionando que todas as pessoas 
vivam no lar dos seus sonhos. Nossa relação, baseada no 
compromisso, ética e trabalho em equipe, faz com que, jun-
tos, continuamos a caminhar na mesma direção, buscando 
grandes resultados. Parabéns, Certel! Que possamos seguir 
juntos, por muitos e muitos anos, realizando sonhos.”
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Dirceu Bayer
Presidente 
da Cooperativa Languiru

Jerônimo Goergen
Deputado federal

“No dia do aniversário da sua fun-
dação, nossos abraços e reconhe-
cimentos a nossa querida Certel, a 

maior e mais idosa cooperativa de infra-
estrutura do País. Isso demonstra o acerto 
das gestões até o presente momento, de pre-
servar esta grande e importante instituição para a região do 
Alto Taquari, e também para o Estado do Rio Grande do Sul. 
Nossos cumprimentos, ao seu corpo diretivo, também aos 
seus colaboradores, por essa importante data. Reconhecemos 
a importância do sistema Certel, em vista, principalmente, 
do seu grau de atendimento que tem sido louvável, que tem 
sido diferenciado do Estado, muitas vezes, também reque-
rido por outras que estão fora da sua área de ação. Então, a 
própria Cooperativa Languiru, como coirmã, e a primeira 
em termos de consumidora de energia elétrica da Certel, 
reconhece seu trabalho com afinco. Desejamos vida longa 
para nossa querida Certel, e cumprimentar também todos 
os seus associados, os seus delegados, as suas lideranças, o 
nosso reconhecimento por esse belíssimo trabalho que está 
sendo levado e feito pela nossa Certel. Votos de perenidade, 
vida longa e que todos tenham muita saúde, muita paz e 
motivação para superarmos desafios, que são enormes no 
dia a dia. Mesmo assim, a nossa Certel tem, sabiamente, su-
perado todas essas dificuldades, chegando, neste momento, 
a ostentar o título de cooperativa de energia mais antiga e 
com maior número de associados. Parabéns!”

“Quero cumprimentar a 
Certel pelos 65 anos, a 
mais antiga cooperativa 

de Infraestrutura em atividade 
no País. Acompanho há muitos 
anos o trabalho, lutamos muito 
para fortalecê-la, e não posso deixar de trazer o 
meu abraço e desejo de muito sucesso. Porque o 
sucesso da Certel é o sucesso do Rio Grande. Sem 
dúvida nenhuma, a Certel, ao completar seu 65º 
aniversário, tem uma responsabilidade cada vez 
maior, porque foi a existência dela que ajudou o 
desenvolvimento da região. São milhares de famí-
lias, agricultores e empresários que têm na Certel 
o seu porto seguro. É por isso que, nesse momento 
do aniversário, precisamos comemorar e, cada 
vez mais, fortalecer a nossa cooperativa. Parabéns 
Certel, direção, servidores e associados. Que pos-
samos sempre fazer a diferença e contribuir com o 
crescimento do nosso Rio Grande.”
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Depoimentos
Ivandro Carlos Rosa
Presidente da Câmara de Indústria, 
Comércio e Serviços (CIC) do Vale
 do Taquari

“A CIC Regional tem na Certel um exemplo 
de eficiência e atendimento eficaz dos seus 
associados, clientes e consumidores. A coo-

perativa sempre se mostrou à frente das demais em-
presas do segmento, com tecnologia, compromisso 
e comprometimento com seu associado. Portanto, para 
nós, sempre foi uma referência positiva de atuação. Nos orgulha muito 
fazer parte da região onde a Certel desempenha este serviço de altíssima 
qualidade. Acima de tudo, com segurança de fornecimento, com presteza 
e rapidez no atendimento. Sem dúvida, é motivo de muito orgulho para 
nossa região.”
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Elton Weber
Deputado estadual e presidente da 
Frente Parlamentar do Cooperativismo 
(Frencoop-RS)

“Olá, meus amigos e amigas da nossa Co-
operativa Certel, associados, funcionários e 
direção! Quero cumprimentar a cooperativa 

pelos seus 65 anos de fundação, de trabalho pres-
tado ao seu associado, com a energia elétrica, com a 
comunicação, enfim, tantas atividades, 29 lojas que são uma parte física 
também importante para atender o associado e a comunidade em geral. 
Então, num momento destes, de comemoração que estamos a fazer, que-
remos parabenizar a Certel pelos seus 65 anos de muito trabalho que, 
certamente, contribuíram muito para o desenvolvimento das cidades e da 
região. O nosso reconhecimento como deputado, como cooperativista e 
presidente da Frente Parlamentar para esta querida Cooperativa Certel. 
Longa vida, e vamos juntos, unidos e, com certeza, muito ainda vamos 
avançar, sempre com a força do cooperativismo para resolvermos e enca-
minharmos as soluções para aquilo que nos afeta no dia a dia. Parabéns a 
todos, saúde, sucesso e um grande abraço.”
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“Ao celebrarmos os 65 anos da Certel, olhamos para esta história com sentimento de orgulho. Empreendedorismo, 
coragem e trabalho árduo foram máximas daqueles que entenderam a necessidade e consequente importância 
de uma cooperativa de eletrificação, lá no passado. As pessoas a quem foram confiadas a gestão e execução de 

todas as iniciativas desta cooperativa entenderam os valores, bem como os princípios desta cooperativa, potencializando-a e tornando-a, a 
partir de suas atividades, símbolo de orgulho, respeito e admiração para nossa gente, para nosso Vale, para nosso País. Assim, torne-se pú-
blico o registro nestes 65 anos de história que o feito de produzir e distribuir energia, com tamanha excelência, atuar nas diversas frentes do 
varejo e na indústria com arrojo e destaque, são marcas reconhecidas às quais podemos atribuir o reconhecimento na expressão da palavra 
“excelência”. Reconheça-se, igualmente, que, a partir das ações da Certel, seja dos seus serviços, seja a partir das ações sociais propostas, 
possibilitou-se às pessoas, especialmente do setor primário, gerar renda para uma vida de qualidade, de dignidade. Nós, da Fundação Agrícola 
Teutônia, mantenedora do Colégio Teutônia, a partir dos inúmeros projetos de parceria, subsidiados e financiados, pudemos formar pessoas, 
qualificá-las em cursos, na educação básica, nos cursos técnicos, nos esportes, nas artes, no canto e na música. Recebemos investimentos 
em melhorias de estruturas, em equipamentos para cursos e, acima de tudo, somos reconhecidos como parceiros desta cooperativa, o que 
nos orgulha e nos gera um sentimento de grande responsabilidade para com a qualidade daquilo que entregamos. Falar em Certel é falar na 
confiança, na credibilidade, na seriedade do conjunto de pessoas passadas e presentes, lideradas pelo seu presidente, Erineo Hennemann, a 
quem, em nome de nossa instituição, externamos nossa alegria pelos 65 anos. Vida longa à nossa Cooperativa Certel. Que siga sendo luz e 
clareando caminhos, projetos de vida, empreendimentos e sonhos.”

Jonas Rückert 
Diretor do Colégio Teutônia
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“A atual gestão da Sema, ca-
pitaneada pelo secretário Artur 
Lemos, sempre teve a convicção 

de que a retomada econômica e o desenvolvimento do 
Estado viriam pelo setor de energia. Ou seja, pelos inves-
timentos na geração, na transmissão e na distribuição de 
energia. E isso vem se concretizando desde o ano passado 
e, muito mais ainda, para 2021. Principalmente, contan-
do com a parceria de cooperativas como a Certel, que 
completa seus 65 anos, e que é um exemplo de organiza-
ção, de cooperativismo e de como milhares de famílias 
podem ser beneficiadas por meio dessa associação que 
é o cooperativismo. No final do ano passado, assinamos 
o primeiro termo de cooperação técnica do Programa 
Energia Forte no Campo, em que a Certel foi uma das 
cooperativas a apresentar projeto para qualificar as redes 
de energia no meio rural. O que nos faz ter a certeza, é 
que nesse ano de 2021 será um ano ainda melhor para 
o setor de eletrificação rural, com mais investimentos, 
mais desenvolvimento, entrega de obras importantes 
e mais famílias beneficiadas. E a Certel tem um papel 
essencial nesse processo. Nós, da Sema, conhecemos 
muito bem os projetos que a Certel está planejando ou 
os que já está desenvolvendo, e que ela tem um plano de 
investimentos para o futuro que já iniciam 2021 muito 
bem estruturados. Gostamos de contar com essa parceria 
da Certel. Desejamos um feliz aniversário de 65 anos e 
que isso perdure por muito tempo.”

Paulo Pereira 
Secretário adjunto e em exer-
cício da Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente 
e Infraestrutura (Sema)
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Jânio Vital Stefanello 
Presidente da Coprel e da Confe-
deração Nacional das Cooperati-
vas de Infraestrutura (Infracoop)

“Meu abraço à grande família 
Certel, e cumprimentar, acima de 
tudo, o presidente Erineo Henne-

mann e toda a diretoria e colaboradores, 
principalmente, pelos 65 anos de história 
de sucesso. Porque, lembrando sempre, a Cer-
tel é uma referência no cooperativismo de infraestrutura em 
todo o Brasil. Quando a Certel ganha o prêmio nacional de 
Intercooperação, isso mostra a importância, o estilo e o jeito 
de governança que a cooperativa tem. Quero aqui destacar 
também algo muito positivo que a Coprel e a Certel têm vivi-
do, no exemplo da Hidrelétrica Cazuza Ferreira, onde estamos 
juntos num projeto de excelente governança, de excelentes 
resultados, principalmente de distribuição de resultados 
para os associados, que vão trazer benefícios para as nossas 
famílias. Então, gostaria de destacar o quanto a Certel faz a 
diferença não só em serviços e em atendimento, mas também 
na vida e no desenvolvimento das pessoas. Queremos, como 
cooperativa coirmã, e também como Infracoop, destacar o 
exemplo que a Certel é para todo o cooperativismo brasileiro, 
especialmente, a referência no ramo de Infraestrutura. Quando 
chegamos na Aneel, no Ministério de Minas e Energia, no 
Governo do Estado, a Certel está sempre presente mostrando 
seu lado profissional de gestão e, principalmente, de gover-
nança. Quando vemos o Governo do Estado buscando na 
Certel equipes para resolver problemas que a concessionária 
CEEE teve, mostra quanto nós podemos ajudar o setor. En-
tão, o cooperativismo de infraestrutura tem um espaço muito 
grande de parceria, de intercooperação, de relacionamento, 
para melhorar a vida das pessoas. Sempre tenho dito que a 
Certel é uma joia do cooperativismo, que possamos ajudar a 
lapidá-la cada vez mais.”
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Edson Brum
Deputado estadual e presidente da 
Frente Parlamentar da Agropecu-
ária Gaúcha

Heitor Schuch
Deputado federal e integrante 
da Frencoop Nacional

“A Certel tem desempenhado um papel 
econômico e social de extrema relevância 
no desenvolvimento regional e representa, 

com louvor, a essência do cooperativismo. Ao 
longo desses 65 anos, a sua atuação diversificada 
tem contribuído na geração de emprego e renda para milhares de asso-
ciados e no desenvolvimento de projetos que beneficiam comunidades 
inteiras. Como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaú-
cha na Assembleia Legislativa, destaco, ainda, o trabalho reconhecido 
da cooperativa no setor de energia elétrica e solar, especialmente, no 
fornecimento às propriedades rurais, que possibilitam ao homem e à mu-
lher do campo uma produção agrícola com ainda mais qualidade”.

“Tenho muito apreço e conside-
ração pelo sistema cooperati-
vo. Só ele consegue colocar as 

pessoas no centro do desenvolvimen-
to humano, econômico e social. A his-
tória da Certel tem suas raízes na colônia, 
na necessidade de ter luz no interior e melhorar a infra-
estrutura das propriedades. A Certel fez o que o governo 
não conseguiu fazer. Desenvolveu a região, criou novas 
oportunidades e cumpriu com a sua missão: melhorar a 
qualidade de vida dos seus associados e comunidades.”
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Celso Aloísio Forneck  
Prefeito de Teutônia

“Teutônia nasceu, cresceu e cresce-
rá ainda mais por entender que a 
união de esforços e a cooperação 

das pessoas nos tornará cada vez maio-
res. Quando falamos em cooperativismo 
em Teutônia, também é natural falarmos 
da Cooperativa Certel. Afinal, são 65 anos de 
história iniciados pelos primeiros agricultores associados 
e que hoje exercem uma grande representatividade, tanto 
no desenvolvimento econômico como também no social. A 
Certel representa a indústria, o comércio e os serviços fortes 
e de qualidade, gerando desenvolvimento econômico e social 
nas regiões onde atua, trazendo consigo a essência e a força 
do cooperativismo. Nestes 65 anos, queremos parabenizar 
e reconhecer o trabalho e a dedicação dos associados, dos 
colaboradores, da direção e de todos aqueles que escreveram 
e ainda escrevem essa linda história da Certel. E que siga 
sendo escrita por muitos anos, lembrada sempre como uma 
referência. Se somos a segunda economia do Vale do Taquari 
e estamos entre as 60 maiores do Estado, muito se deve as 
nossas cooperativas. A herança do associativismo trazida 
pelos nossos antepassados passou por gerações e se consolida 
em Teutônia através das inúmeras ações desenvolvidas por 
nossas cooperativas, dentre elas, a Certel. E isto não se reflete 
somente em Teutônia, mas em toda a nossa região e locais 
em que os princípios do cooperativismo estão presentes no 
dia a dia. Parabéns à Certel!”
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ANÚNCIOS FÚNEBRES

* Angelita Lohmann
DEUTSCH

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

www.radiobrasiltalian.com.br
TALIAN

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

Der Vater, der Sohn und der Esel

Dileta Frozza 
Delai, de Sil-
veira Martins, 
Boa Vista do 
Sul ,  fa leceu 
no dia 11 de 
novembro de 
2020, aos 88 
anos. 

Lourdes Rama 
Branco ,  de 
Boa Vista 37, 
Boa Vista do 
Sul, faleceu 
no dia 29 de 
novembro de 
2020, aos 77 
anos. 

Flavio Becker, 
de Lª Wilmsen, 
Barão, faleceu 
no dia 04 de 
dezembro de 
2020, aos 63 
anos. 

Janete Maria 
Hermann Zim-
mer, de Santa 
Clara Baixa, 
Car los  Bar-
bosa, faleceu 
no dia 14 de 
novembro de 
2020, aos 56 
anos

Arnildo Lopes, 
do Bairro Lan-
guiru, Teutônia, 
faleceu no dia 
29 de novembro 
de 2020, aos 73 
anos. 

Semilda Keller 
Franck, de Lª 
Santana, Ve-
nâncio Aires, 
faleceu no dia 
13 de novem-
bro de 2020, 
aos 68 anos.

Marcane Kich, 
do Bairro Teu-
tônia, Teutônia, 
faleceu no dia 
13 de dezem-
bro de 2020, 
aos 54 anos. 

Clelia Gaspe-
rin, de Lª Can-
gerana, Salva-
dor do Sul, fa-
leceu no dia 29 
de novembro 
de 2020, aos 95 
anos. 

Arnildo Leo-
nhard, de Lª 
Geralda Alta, 
Estrela, fale-
ceu no dia 16 
de novembro 
de 2020, aos 
87 anos. 

Sema Grave 
Wallauer, de 
Boa Vista, Teu-
tônia, faleceu 
no dia 30 de 
novembro de 
2020, aos 89 
anos. 

Werno Verruck, de Arroio Abe-
lha 2, Forquetinha, faleceu no 
dia 09 de novembro de 2020, 
aos 83 anos. Rudi Oscar Ver-
ruck, faleceu no dia 17 de no-
vembro, aos 51 anos. 

Antonio Ilgo 
B r u d e r ,  d e 
C a m p e s t r e 
Baixo, Salva-
dor do Sul, fa-
leceu no dia 03 
de dezembro 
de 2020, aos 84 
anos.

Toni Galzer, 
de Lª Goelzen-
berg, Poço das 
Antas, faleceu 
no dia 04 de 
novembro de 
2020, aos 85 
anos. 

Nelda Tirp, 
de Lª Schmidt 
Fundos, West-
fália, faleceu 
no dia 30 de 
ou tub ro  de 
2020, aos 74 
anos. 

Rudi da Silva 
Rosa, do Bair-
ro Planalto, 
Lajeado, fale-
ceu no dia 28 
de setembro 
de 2020, aos 
73 anos. 

Romilda Simo-
netti, de Picada 
Felipe Essig, 
Travesseiro, 
faleceu no dia 
05 de dezem-
bro de 2020, 
aos 67 anos. 

A l b i n o  A l -
tevogt, de Lª 
H a r m o n i a , 
Teutônia, fale-
ceu no dia 29 
de novembro 
de 2020, aos 81 
anos. 

Lovani Car-
men Schneider 
Rockenbach, 
do Bairro Con-
ventos, Lajea-
do, faleceu no 
dia 31 de ou-
tubro de 2020, 
aos 59 anos

Neli Maria Fer-
reira Bildhauer, 
do Bairro Uni-
versitário, La-
jeado, faleceu 
no dia 10 de 
agosto de 2020, 
aos 57 anos. 

El nono, el nipoto e el mul
Un bel di, el nono el dise al nipote: 

Ciapemo el mul e ndemo tea venda del 
Berto comprar arquante cose che se bi-
sogna a casa nostra. Par ndar monto su 
mi ntel mul e ti te che te sei pi liviano 
te montarè ntel ritorno parché gavermo 
le compre. Co i riva pena rento ntea 
sità i cata un grupeto de zoveni e uno 
de lori el dise: varda che spropòsito! El 
nono chel ze belche grando a caval e el 
picoleto chel ze drio cresser, a pié . El 
nono el desmonta e el manda el nipoto a 
comodarse a caval del musso. Un poco 
pi avanti do vecioti i ze drio scaldarse 
al sol. Vardé che roba el dise uno. El 
picoleto pien de vita, el fa quel veceto 
menar el mul. Se fusse ntel Giapon el 
ndaria in preson. El nono el ga mandà 
el nipote chel desmontasse. Mi meno 

el musso e ti te vegni dadrio a pié. 
Rivadi davanti a scola ndove le tosete 
e i tosatèi i zera drio zugar, un de lori 
el ghe dimanda ai altri: Chi saralo el 
pi furbo de quei trè là? El nono el ghe 
dise al nipoto : montemo su tuti due. 
Le moneghe che le zera darente a cesa 
quando le vede i visitanti, la madre la 
mormora: che crudeltà! Due person 
sane sora sta pora bèstia. I desmonta e 
el nono el determina: ciapemo el musso 
par le gambe e lo portemo. I parochiani, 
che i vignia fora dea messa i vede sto 
fenómeno e uno de lori el osa: vardé 
due cristiani balordi, drio portar na 
bèstia fortunata..! par quelo ve digo che 
CONTENTAR A TUTI, AL STESSO 
TEMPO, SECURAMENTE EL SARÀ 
FADIGOSO..!

Ein Vater und sein Sohn 
zogen mit einem Esel durch die 
staubigen Straβen. Der Sohn führ-
te und der Vater saß auf dem Esel.

  Ein Mann sah es und sag-
te: „Der arme kleine Junge! Wie 
kann man nur so faul auf dem 
Esel sitzen, wenn man sieht, dass 
das Kind sich müde läuft?”

  Der Vater nahm sich dies 
zu Herzen, stieg ab und ließ den 
Jungen aufsitzen.

  Es dauerte nicht lange, 
da sagte ein anderer Mann: „So 
eine Unverschämtheit! Der kleine 
Bengel sitzt wie ein König auf 
dem Esel, während sein armer, 
alter Vater nebenherläuft.“ 

  Dies tat dem Jungen leid. 

Nun sollte sich der Vater auch auf 
den Esel setzen.

  Dann sagte eine alte Frau. 
„So eine Tierquälerei! Der arme 
Esel!“

  Nun stiegen Vater und 
Sohn vom Esel herunter und 
gingen neben dem Esel her. Dann 
machte sich ein Mann über sie 
lustig: „Wie kann man bloß so 
dumm sein? Wofür hat man einen 
Esel, wenn er einen nicht tragen 
kann?“

  Der Vater sagte seinem 
Sohn: „Egal, was wir machen, es 
gibt immer jemanden, der damit 
nicht einverstanden ist”. 

 Man kann nicht allen Re-
cht machen. 

Documentos necessários:
Energia Seguro de Vida

Valor recebido, em caso de falecimento 
do associado ou cônjuge:

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 comprovante de endereço do
segurado e beneficiários;
- Declaração dos herdeiros com data de nascimento;

- Cartão bancário do beneficiário;
- Cópia simples da Certidão de Casamento atualizada -
caso não seja enviada a Certidão de Casamento
Atualizada, deverá ser encaminhada a Declaração
Particular de Convivência Marital (com duas testemunhas)
e, em caso de união estável, é necessário Declaração
Pública de União Estável.

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

Obs.: Para ter direito ao Energia Seguro de Vida, o
associado deverá estar em dia com o pagamento da
mensalidade. No caso de óbito, o prazo para solicitação do
benefício é de até 3 anos após a data do falecimento do
associado e de até 1 ano após o falecimento do cônjuge.

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

Morte Natural

Morte Acidental
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Depoimentos

Marcelo Caumo
Prefeito de Lajeado

“Nesta data tão expressiva, que sim-
boliza a importância do cooperati-
vismo na região do Vale do Taquari, 

gostaríamos de deixar um abraço todo 
especial à Certel pelos seus 65 anos. A co-
operativa é uma das grandes responsáveis pelo 
desenvolvimento regional, porque oferta energia de qualidade, 
assim como presta serviços com toda excelência ao longo dos 
65 anos. Nesses 130 anos do município, comemoramos uma 
comunidade unida, aguerrida e disposta a enfrentar desafios. E 
isto traz oportunidade a todos, gerando uma qualidade de vida 
que cativa as pessoas a virem e permanecerem em Lajeado. É 
muito gratificante dizer que Lajeado é hoje a cidade com maior 
número de associados da Certel. E a satisfação desses associados 
com a prestação de serviços da Certel nos enche de orgulho de 
também fazer parte deste grande cooperativismo, que é uma das 
marcas da nossa região. Uma região que quer se desenvolver 
necessariamente depende da energia elétrica. E a Certel vem 
fazendo isso olhando alguns anos à frente para desenvolver pro-
jetos que garantam ao futuro de Lajeado e região o fornecimento 
desta energia com qualidade e em suficiência para que nossas 
empresas, residências e negócios sigam se desenvolvendo. Um 
grande abraço a todos os cooperados e trabalhadores, e vida 
longa à Certel.”

      
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

      
   Créditos: Divulgação

Airton Roque Kist
Presidente da Câmara de In-
dústria, Comércio e Serviços 
(CIC) de Teutônia

“Parabéns à Cooperativa Certel pelo 
seu aniversário de 65 anos. A CIC 
Teutônia tem um orgulho muito 

grande de contar com a Certel no nosso 
quadro de associados. Essa parceria é con-
solidada há muitos anos, sempre incentivadora 
e apoiadora dos projetos de nossa entidade. Temos a plena con-
vicção de que a infraestrutura energética é fundamental para 
o desenvolvimento sustentável de nossa região. Desta forma, 
podemos dizer da felicidade de ter a Cooperativa Certel como 
fruto de nossa terra, pois se trata de uma das mais consolidadas 
cooperativas de eletrificação do Brasil. O fornecimento de uma 
energia confiável, atrelado à prestação de serviços e à comerciali-
zação de produtos, sempre com qualidade diferenciada, consolida 
ao longo dos anos o seu conceito e a sua marca. São projetos 
audaciosos e inovadores, gerando emprego e renda e, acima de 
tudo, reinvestindo seus resultados para o bem social e coletivo 
de seus associados. Nós, da CIC Teutônia, acreditamos no poder 
do associativismo e, desta forma, desejamos à Cooperativa Certel 
que esse sucesso se estenda por muitas gerações.”
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Lucas Redecker
Deputado federal

“Primeiro, quero parabenizar a Certel 
pelo seu aniversário. São 65 anos de um 
trabalho de qualidade, com respeito aos 

seus sócios e comunidades, e com uma inte-
ração muito grande com o desenvolvimento 
da economia local e do Estado do Rio Grande 
do Sul. Como secretário de Minas e Energia, tive 
a oportunidade de conhecer o trabalho da Certel e 
também comparar com o de outras cooperativas e, principalmente, 
concessionárias. Isso fez com que o conceito da Certel em relação ao 
trabalho dela e aquilo em que eu avalio como prestação de serviço 
aumentasse seu conceito. A Certel tem hoje uma relação de ser uma 
das cooperativas que está no perfil de entrega de serviço nível A, em 
que não há reclamação. Ao contrário, o que mais recebia, enquanto se-
cretário, era o pedido de que cidades e comunidades que não recebiam 
o serviço da Certel gostariam de receber. Não apenas a distribuidora 
lá na ponta, mas também como geradora de energia comprometida 
e estando sempre trabalhando dentro da legalidade, respeitando as 
pessoas, o trabalho e a obrigação de que tem que entregar o serviço. 
Então, quero desejar um ótimo aniversário, e que possamos ter por 
muitos anos a Certel entregando serviços, se expandindo. E que 
continue como exemplo, não apenas de entrega e geração de energia, 
mas de responsabilidade social que tem com as suas comunidades. 
Um abraço a todos.”
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Cristian Rota Bergesch
Presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Lajeado (Acil)

“Senhoras e senhores cooperados, membros 
da diretoria e funcionários da Certel. Re-
cebam o abraço cordial, fraterno e amigo 

da diretoria, dos associados e colaboradores 
da Acil. Este é um momento muito importante 
para todo o Vale do Taquari e também para o 
Estado do Rio Grande do Sul. Há 65 anos, um 
grande homem, com espírito de liderança, visionário 
e empreendedor, chamado Reinoldo Aschebrock, reuniu os esforços e 
a cooperação de um grupo de determinados cidadãos de Teutônia para 
buscar uma solução para a falta de energia elétrica na região. Naquela 
época, o cooperativismo começava a dar mostras do seu significativo 
papel na sociedade. O comprometimento, a dedicação e a participação 
decisiva da Certel hoje, em diferentes setores produtivos, transcendem 
o nosso Vale do Taquari e impactam em diferentes regiões do Estado, 
em suas diversas e estratégicas áreas de atuação. Nós, que vivemos aqui 
no Vale do Taquari, percebemos o quanto a Certel é uma força viva que 
contribui diariamente para que a região seja uma referência nacional, 
conhecida como berço do cooperativismo. Este momento vivo, dinâ-
mico, atuante, que traz riqueza e desenvolvimento social a milhares de 
famílias e, assim, atinge a todo o País. Nessa data tão expressiva de 
65 anos de vibrante atuação, cumprimentamos e desejamos a todos, 
cooperados e diretoria da Certel, uma longuíssima história de grandes 
realizações, conquistas inovadoras e felicidade para alavancar cada vez 
mais o desenvolvimento econômico e social do Vale do Taquari e de 
todo o Rio Grande do Sul. Parabéns, Certel. Nós, da Acil, estamos e 
estaremos sempre juntos nessa belíssima caminhada empreendedora.”
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Adicione em seus contatosRegistrar falta de energia elétrica

Consultar débitos

Emitir 2ªvia

Realizar pedido de ligação

Realizar pedido de desligamento

Trocar titularidade

Encaminhar auxílio pecúlio

Entre outros serviços

Depoimentos
Marcos Hinrichsen
Presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Cruzeiro do 
Sul e da Associação de STR’s do 
Vale do Taquari

“O movimento sindical sempre foi um 
defensor do cooperativismo. Para nós, 
a Certel é, na prática, a representação 

de uma frase muito dita: a união faz a força. 
Ou seja, um exemplo de cooperativa. O movimento sindical já 
fez muitas parcerias com a Certel, seja na construção de casas 
ou na área ambiental. E podemos afirmar que sempre fomos 
muito bem tratados, com transparência e responsabilidade. É a 
impressão que temos da Certel. Somos, muitas vezes, procurados 
por usuários que não estão na área de atuação da Certel, e estes 
muitas vezes nos solicitam se poderiam ser atendidos por esta 
cooperativa, pelo excelente trabalho e qualidade de energia que 
fornece. Por enquanto, sabemos que isso não é possível, por for-
ça da Legislação pertinente. Mas, quem sabe um dia, ela possa 
expandir sua área de abrangência. Para nós, a Certel faz uma 
enorme diferença no desenvolvimento dos municípios onde está 
inserida, bem como da região. O dinheiro fica aqui, e o desen-
volvimento também. Desejamos vida longa a esta cooperativa, 
que possa continuar se desenvolvendo, gerando trabalho e renda 
para o Vale do Taquari. Parabéns a todos que construíram e aos 
que constroem esta importante história. Um grande abraço da 
família sindical da agricultura familiar do Vale do Taquari.”
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João Carlos Haas
Presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Barão

“A contribuição da Certel no de-
senvolvimento regional é muito 
importante, pois o cooperativis-

mo tem uma participação 
cada vez mais signi-
ficativa para o cres-
cimento da nossa 
sociedade. Ter uma 
cooperativa com 
a distribuição de 
energia elétrica de 
qualidade, prestação 
de serviços e sua rede 
de lojas, é indispensável 
numa sociedade em contínua 
evolução. Hoje, não se conseguiria 
viver mais sem energia elétrica. Pelo 
conforto e lazer que ela nos propor-
ciona, temos que sempre valorizar 
a qualidade da energia que a nossa 
cooperativa distribui. E, assim, tam-
bém desejar a nossa Certel uma vida 
longa, e que sempre procure satisfazer 
as necessidades dos seus associados, 
clientes, amigos e familiares.”
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Roberto Müller
Presidente do Sindicato das Indús-
trias Calçadistas e do Vestuário 
de Teutônia

“Falar da Certel é muito fácil, 
pois tudo passa pela geração de 
energia. Desde o conforto das 

residências como o desen-
volvimento de empre-
gos, pois empresas 
sem energia elétrica 
não irão investir na 
região. Aliado a 
isso, a diversifica-
ção de outras ati-
vidades certamente 
vem ao encontro das 
oportunidades de ofere-
cer alternativas viáveis e que 
podem ser importantes no resultado 
financeiro da cooperativa. Parabéns, 
Certel, pelos 65 anos, e que todos 
os investimentos possam continuar 
sendo feitos de forma preventiva 
para posterior qualidade, que será 
o diferencial na sobrevivência e no 
conforto de todos.”
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Evânia Schneider
Reitora da Universidade do Vale 
do Taquari (Univates)

“A Certel, nestes 65 anos, tem 
contribuído significativamente 
para o desenvolvimento regio-

nal. Através dos seus dife-
rentes negócios, mas, 
especialmente, na ge-
ração e distribuição 
de energia, pois são 
inúmeras famílias e 
organizações bene-
ficiadas. Acredito 
que a sua essência 
cooperativa transcen-
de o negócio, pois além 
de prestar o serviço aos 
seus associados, a Certel se preo-
cupa com o seu desenvolvimento. 
Ao desejar sucesso e prosperidade, 
nós, da Univates, queremos registrar 
nosso agradecimento e consideração 
e desejar que possamos comemorar 
juntos muitos aniversários.”
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Presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Teutônia
 e Westfália

“No ano em que a Certel comemora 
seu 65º aniversário de fundação, 
nossa entidade parabeniza essa con-

ceituada cooperativa da qual se obtém a 
energia diariamente. Falamos da energia elétrica, tão essencial 
hoje, indispensável e necessária para nós, agricultores, quan-
do se almeja produzir alimentos, incrementar a produção ou 
investir na propriedade. Não é mais possível produzir aves, 
suínos, leite, irrigação de hortifruti ou armazenamento de ali-
mentos, sem ter uma energia de qualidade, com atendimento 
ininterrupto para manutenção dessa energia. O desenvolvimento 
dos nossos municípios deve-se, em grande parte, à energia 
elétrica. Desenvolvimento sustentável ou viável promove 
mais qualidade de vida, mais dignidade para todos. E isso se 
observou notoriamente nas últimas décadas, quando se obteve 
energia ou outros itens de infraestrutura no nosso meio rural. 
Falar da segurança que a Certel transmite diariamente aos 
seus associados, é acreditar na sua direção, na sua equipe, na 
participação dos associados no processo, e que os resultados 
obtidos em conjunto possam sempre ser vistos pelo e para o 
coletivo. Sem a luz, nos sentimos inseguros. Vamos, portanto, 
manter, em conjunto, nossa luz acesa. Grande abraço em nome 
do sindicato a toda família Certel, que ilumina tantas pessoas, 
tantas famílias no nosso dia a dia.”



Agradecimento especial aos
nossos mais de 70 mil associados. 

Você faz parte
desta história
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