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Cooperar para fortalecer o
empreendedorismo

Creluz investe em tecnologia e 
sustentabilidade com os novos 
transformadores a seco

Normativa nº 1000/2021 busca 
unifi car e facilitar normas para o melhor 
entendimento dos consumidores
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De uma coisa podemos 
ter certeza: o mundo não 
será o mesmo após o 

enfrentamento desta pandemia. 
Nos dias atuais, já sentimos os 
refl exos e os impactos, das mais 
diferentes formas, deixadas 
pela Covid-19, seja na saúde, 
no comportamento social, na 
economia, entre tantos outros. 

Na economia e falando 
especifi camente do setor 
elétrico, podemos afi rmar que 
há uma divisão histórica drástica 
entre o antes e o depois da 
chegada do coronavírus. Do 
ponto de vista administrativo, se 
não revistas, algumas práticas 
podem tornar a geração e a 
distribuição de energia inviáveis 
no atual momento.

Todos os materiais e 
equipamentos utilizados para 
a construção de uma rede, por 
exemplo, sofreram uma elevação 
muito forte de preços, pois quase 
a totalidade destes suprimentos 
são dolarizados, portanto seus 
preços sofrem forte infl uência 
da cotação da moeda norte 
americana.

A alta nos preços dos 
combustíveis e outros insumos 
necessários para a manutenção 
das atividades cotidianas 
também infl uencia neste novo 

momento da economia que 
estamos vivendo; tempos muito 
difíceis e desafi adores.

Porém, soubemos que no 
segmento elétrico, já há vários 
anos, temos que a todo momento 
nos reinventar, adotar novas 
tecnologias, novos métodos, 
novas ferramentas. E a Creluz 
segue construindo a sua 
trajetória, sempre buscando 
novas alternativas.

Apesar de todas as dificuldades, 
estamos entregando ao nosso 
quadro social e à região, um 
investimento de R$ 15 milhões, 
a Usina Cerro do Sol, construída 
na cidade de Cerro Grande, 
sendo esta a nossa décima 
segunda central de geração, a 
quinta usina solar. 

Acreditamos que neste momento 
de muitas incertezas e crise 
global, alternativas sustentáveis 
somam para o desenvolvimento 
regional e para a preservação do 
meio ambiente, sendo o caminho 
a ser trilhado para o futuro.

A política de assistência técnica 
e busca de qualidade tem levado 
a Creluz a fi gurar sempre no topo 
das melhores distribuidoras do 
Brasil, estando sempre entre 
as melhores no Índice Aneel de 
satisfação do consumidor (IASC).

Palavra dopresidente

Elemar Battisti 
Diretor-presidente Grupo Creluz 

Reportagens: Nicolas Ramaiehr, 
Douglas Cavalini, Cíntia Henker, 
Suseli Cristo e Joana Kraemer
Fotos: Arquivo Creluz, Arquivo 
O Alto Uruguai e Agência Holy. 
Diagramação: Fabio Rehbein
Tiragem: 28.000 exemplares.

EXPEDIENTE

Revista especial com distribuição extra 
de exemplares aos associados da Creluz.
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A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) elaborou uma 
nova normativa para agrupar e 

facilitar a compreensão dos direitos e 
deveres dos consumidores de ener-
gia, chamada de Resolução Normati-
va nº 1000/2021. Publicada no dia 20 
de dezembro, seu processo de imple-
mentação ocorre por partes, sendo 
a última delas passando a vigorar no 
fim de 2022.

Como explica o gerente de regulamen-
tação da Creluz, Jamenson Guilher-
me Ozelame, as novas regras dizem 
respeito a atuação dos prestadores de 

Nova resolução da Aneel
altera regras para distribuidoras 
de energia elétrica
Normativa nº 
1000/2021 busca 
unifi car e facilitar 
normas para o melhor 
entendimento dos 
consumidores

serviços elétricos, e não ao consumi-
dor fi nal. “O associado não terá que 
fazer nenhuma alteração. A normativa 
lista quais serviços que podem ser so-
licitados pelo consumidor, quais seus 
direitos e deveres, prazos que devem 
ser cumpridos pelas empresas, entre 
outras defi nições”, esclarece Ozelame.

Segundo o gerente, a nova resolução 
busca tornar mais claras e objetivas 
as regras que já existiam em outras 
normativas, como a nº 456/2000 e 
a nº 414/210. “O que ocorreu foi uma 
revisão de texto, que a tornou mais 
simples, mais direta, de fácil enten-
dimento, para que uma pessoa leiga 
consiga ler e entender”, afi rma Ozela-
me. “Ela alinhou vários aspectos com 
o Código de Defesa do Consumidor 
também”, cita.

Agora, o consumidor terá até cinco 
anos para solicitar junto a distribui-
dora de energia a compensação por 
danos causados devido a problemas 

referentes a qualidade da distribui-
ção energética, podendo consertar o 
equipamento antes do fi m do prazo, 
tendo esse valor ressarcido em caso 
de comprovação dos problemas.
Além disso, em caso de descumpri-
mento do prazo máximo de três dias 
para o restabelecimento da energia 
elétrica, os valores de ressarcimen-
to, que já eram previstos em outras 
normativas, terão reajuste. Itens como 
prazos de instalação de ligações 
novas, compensações e bandeiras 
tarifárias também estão descritas na 
normativa.

Os canais de atendimento das pres-
tadoras de serviço junto ao consumi-
dor também deverão ser ampliados. 
“Sempre que o consumidor tiver 
alguma dúvida quanto a alguma pres-
tação de serviço, é nessa resolução 
1000 que ele encontrará seus direitos, 
além de poder entrar em contato 
direto com a empresa”, complementa 
Ozelame.

Mudança
Creluz/Divulgação
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Seguindo seu pioneiris-
mo também na atuação 
social, o Grupo Creluz foi a 

primeira empresa da região do 
Médio Alto Uruguai a aderir ao 
Programa de Incentivo ao Apare-
lhamento da Segurança Pública 
(Piseg). O encontro decisivo para 
formalizar a parceria aconteceu 
no dia 3 setembro de 2020 em 
Rodeio Bonito. Para fi rmar essa 
parceira estiveram presentes 
no encontro o presidente do 
Grupo Creluz, Elemar Battisti 
acompanhado do contador da 
Cooperativa Enio Remontti, o 
comandante do 37º Batalhão de 
Polícia Militar (BPM) major Carlos 
Alberto Aguiar Jr, o capitão Dou-
glas Evandro Knorst, a delega-
da da Polícia Civil, Aline Dequi 
Palma, e o promotor da comarca 
de Rodeio Bonito, Valmor Junior 
Cella Piazza.

Segurança 
Publica

Creluz é pioneira na adesão 
ao Piseg na região 

O programa possibilita às empresas contribuintes de ICMS a compensação 
de valores destinados ao aparelhamento da segurança pública estadual

De acordo com gerente operacional do Grupo Creluz, Fer-
nando Fiorentin, o principal objetivo da cooperativa ao aderir 
esse programa é a melhoria do aparelhamento dos órgãos 
da Segurança Pública da região. “A adesão ao programa tem 
o intuito de diminuir a criminalidade e prestar um bom aten-
dimento aos associados e familiares da área da atuação da 
cooperativa. O Grupo Creluz já contribuía com a segurança 
e o bem-estar dos seus associados, com o programa social 
Pró-Lumi, que garantia melhoria signifi cativa na qualidade 
na iluminação pública das cidades, vilarejos e trevos em 
parceria com os municípios”, destaca Fiorentin.

Por meio da parceria, as forças de segurança da região 
foram benefi ciadas com a aquisição de viaturas novas com 
tração 4x4, ampliando as condições de trabalho para os 
agentes das duas corporações, Brigada Militar e Polícia Civil. 

O presidente Battisti destaca que este auxílio tem como benefi -
ciários fi nais as famílias cooperadas da Creluz de toda a região, 
podendo contar com um maior aparato na área da segurança 
pública. Battisti lembra ainda, que o programa Pro-lumi melho-
rou signifi cativamente a qualidade da iluminação pública nos 
municípios, contribuindo para a segurança e o bem-estar so-
cial em sua área de atuação. Até o momento, os municípios já 
contemplados com esse Piseg foram Rodeio Bonito e Ametista 
do Sul pela Polícia Civil e pela Brigada Militar.  

O Piseg tem por objetivo possi-
bilitar às empresas contribuin-
tes de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), estabelecidas no Rio 
Grande do Sul, a compensação 
de valores destinados ao apare-
lhamento da segurança pública, 
na forma da Lei Complementar, 
com valores correspondentes 
ao ICMS a recolher, verificado 
no mesmo período de apuração 
dos repasses.

O programa A parceria 

Ações 
futuras

O programa estará em vigência 
até março deste ano, não havendo 
ainda data para sua prorrogação. A 

cooperativa é sempre parceira em programas 
que venham a benefi ciar seus associados 

e a comunidade regional.

O programa incentiva que em-
presas ajudem com o aparelha-
mento das forças de Segurança 
Pública, sendo que na prática, 
cada empresa pode destinar até 
5% do total do ICMS, recebendo 
isenção desse valor do imposto 
no mês seguinte. 

A legislação prevê que para a 
adesão do Piseg as empresas 
devem contribuir com recur-
sos próprios de 10% do valor 
do incentivo para o Fomento 
às Ações de Prevenção (FAP), 
fundo que é administrado pelo 
Estado e tem como principal 
objetivo a realização de projetos 
na área da educação e afins, 
não sendo possível a compen-
sação desse valor.

4
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Eletrifi cação Rural 
Energia 
elétrica 

garante o desenvolvimento 
do setor agrícola

Instalações garantem 
benefícios como a 
possibilidade de maior 
nível de conforto, acesso 
a meios de comunicação 
e informação

Nas últimas décadas, o país tem 
observado uma constante migração 
da população rural para as áreas ur-

banas em busca de melhores perspectivas 
de trabalho e qualidade de vida. O setor 
industrial passou a ter um crescimento e 
uma importância econômica maior que o 
setor rural, e, consequentemente o aten-
dimento à indústria e à população urbana, 
passaram a ser prioridade dos governos.

Somado a isso, o modelo de geração de 
energia chegou aos pequenos produtores 
rurais trazendo novas oportunidades para 
as famílias do campo. A eletrificação rural 
é um importante fator para o desenvolvi-
mento humano, econômico e social, com 
impactos que ultrapassam as fronteiras 
das comunidades rurais. 

O primeiro registro de energia em proprie-
dades rurais aconteceu em 1923, na proprie-
dade de João Nogueira Batista de Carvalho, 
em Batatais, interior de São Paulo.  No Rio 
Grande do Sul, o primeiro registro de eletrifi -
cação rural aconteceu com o surgimento da 
Cooperativa Regional de Eletrifi cação Rural 
do Alto Uruguai (Creral), em 1941, com um ge-
rador de 40 KVA, que foi extinta alguns anos 
após o surgimento da Companhia Estadual 
de Energia Elétrica (CEEE).  

Creluz/ Divulgação

O papel da Creluz no 

desenvolvimento rural
Nos quase 56 anos de atuação da Creluz na região, a Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do 
Médio Alto Uruguai Ltda (Creluz), presenciou processos importantes na evolução da eletrifi cação no meio 
rural e atuou intensamente para o desenvolvimento da energia em todos os setores da sociedade.  No 
primeiro ano, 1967, de atividade iniciou-se o trabalho de construção das primeiras redes de distribuição 
que amparavam os municípios de Erval Seco, Dois Irmãos das Missões, Boa Vista das Missões, Jabo-
ticaba, Pinhal e Rodeio Bonito. Em 1971, após uma decisão do Incra, a Creluz foi eleita a Regional das 
Cooperativas de Eletrifi cação, incorporando as cooperativas de eletrifi cação rural de Seberi, Castelinho, em 
Frederico Westphalen e Planalto. O diretor-presidente da cooperativa, Elemar Battisti salienta que além de 
benefi ciar diretamente toda esta gama de associados, a cooperativa colabora com todo o sistema elétrico 
do Norte Gaúcho, desafogando as redes que já estavam sobrecarregadas, injetando energia nova condu-
zida por meio de um linhão direto da Usina Foz do Chapecó até a Subestação localizada na Linha Pitol, em 
Pinhal, centro de carga da Cooperativa. “Ano após ano, o Grupo Creluz tem apresentado um crescimento 
sólido, caminhando lado a lado com o associado nos mais diferentes segmentos da economia. Não 
medindo esforços para levar energia de qualidade, oportunizando a ampliação e o crescimento de vários 
negócios, seja no campo ou na cidade, destacando setores como suinocultura, tambo de leite, avicultura, 
garimpos, agricultura de precisão, indústria e comércio”, destaca Battisti.

A eletrificação, fomenta o desenvolvi-
mento, traz inúmeros benefícios para a 
população rural, como a possibilidade de 
maior nível de conforto, acesso a meios 
de comunicação e informação, mecaniza-
ção agrícola e consequente melhoria da 
produtividade rural. Além disso, este setor 
impulsiona a cadeia produtiva industrial, 
aumenta o consumo de bens e servi-
ços pela população do campo, por isso 
ganhou forte incentivo com o convênio 
do governo com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), que repassa 
recursos as cooperativas por meio da 
Secretaria de Agricultura. 

De acordo com o diretor-presidente da 
Creluz, Elemar Battisti, o fornecimento de 
energia elétrica nas áreas rurais é determi-
nante para o desenvolvimento e bem estar 
das comunidades e o Grupo Executivo de 
Eletrifi cação Rural (GEER) é responsável por 
facilitar os recursos e impulsionar investi-
mentos no setor. Por meio da eletricidade, 
pode-se promover a irrigação, automatizar 

processos, benefi ciar produtos e, até mes-
mo, realizar atividades produtivas à noite.

Para o setor público, a eletrifi cação rural au-
xilia o processo de fi xação das comunida-
des no campo, gerando empregos no setor 
e diminuindo a superlotação dos grandes 
centros urbanos. Dessa forma, as insta-
lações relacionadas com um programa 
de gestão econômica dos espaços rurais, 
impulsionam o setor agrícola do país.

Desde a Constituição Federal de 1989, o servi-
ço de fornecimento de energia elétrica é con-
siderado essencial, por isso, em novembro 
de 2003, o Governo Federal criou o Programa 
Luz para Todos (LPT), que tem o objetivo de 
fornecer energia elétrica gratuita à população 
rural. Desde então, muitos empreendimentos 
foram viabilizados, mediante rede de distribui-
ção, ou, os sistemas de geração de energia. 
De acordo com o Ministério de Minas e Ener-
gia, até o fi nal de 2017, 16 milhões de pessoas 
foram benefi ciadas, e 15 Estados passaram a 
ter acesso à eletricidade rural. 
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Usina solar

Creluz e União Frederiquense 
fi rmam parceria para
construção de complexo 

Obra terá 
capacidade de 
gerar energia 
sufi ciente para 
abastecer o 
equivalente a 
500 residências

Uma parceria fi rmada entre União Frederiquense 
e a Creluz possibilitará que a distribuidora de 
energia implemente uma nova usina de energia 

solar, agora no espaço pertencente ao clube. Com 
isso, além de possibilitar a geração de energia limpa 
e renovável que será utilizada na arena do clube, a 
Creluz adquiriu os direitos de geração de energia no 
espaço por 25 anos.

O anúncio foi oficializado em coletiva de imprensa 
realizada na manhã do dia 11 de janeiro. Com o acor-
do firmado, o Clube de Frederico Westphalen cede o 
local em uma área de um hectare para a instalação 
do complexo. O empreendimento denominado “Sol 

da União” terá capacidade 
para gerar cerca de 1 Me-
gawatt, o suficiente para, 
em média, abastecer 500 
residências.

A instalação da usina foto-
voltaica viabiliza, inclusive, a 
implementação do sistema 
de iluminação no estádio, 
que será palco dos jogos do 
time frederiquense na série 
A do Campeonato Gaúcho 
de Futebol de 2022. Parte da 

energia gerada será utilizada para alimentar toda a 
arena do clube, já a geração excedente será comer-
cializada pela Creluz no mercado livre de energia.

Contando com o apoio e o suporte da Creluz, o 
União Frederiquense pretende se tornar uma refe-
rência em sustentabilidade no esporte a nível de 
estado e também de país, implementando ainda 
outras iniciativas ecológicas e ambientais, como 
o plantio de arvores nativas, aproveitamento da 
água da chuva entre outras práticas já adotadas há 
muitos anos pela Cooperativa.

“A Arena União-FW é da comunidade e queremos 
que seja mais do que futebol. Vamos explorar como 
grande “case” ambiental, mostrando novidades, 
contando com a ajuda da Creluz que sempre foi 
parceira deste Clube”, resume o presidente do 
União Frederiquense de Futebol, Vinicius Girardi.

O presidente do Grupo Creluz, Elemar Battisti, vê 
a parceria como muito benéfica e saudável para o 
Clube a Cooperativa e a região, um convênio cons-
truído com muito diálogo, com base na sustenta-
bilidade e na geração de energia verde. Esta será a 
décima terceira usina de geração da Creluz, sendo 
a sexta usina solar instalada na área de atuação da 
empresa.

“A Arena União-FW é da comunidade e 
queremos que seja mais do que futebol. Vamos 
explorar como grande “case” ambiental, 
mostrando novidades, contando com a ajuda 
da Creluz que sempre foi parceira deste Clube”

PRESIDENTE DO UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL, VINICIUS GIRARDI.

Thiago Henrique/UFF
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Buscando garantir ainda mais a seguran-
ça de seus colaboradores, em especial 
os que atuam no campo, a Creluz está 

próxima de conquistar a certifi cação, de forma 
pioneira entre as distribuidoras de energia no 
Brasil, na normativa internacional ISO 45001. 
O processo de implementação, iniciado ainda 
em março de 2020, tem previsão de fi naliza-
ção no início deste ano. 

A coordenadora do Sistema de Gestão Inte-
grado da Creluz, Suzielly Brusque Ozelame 
defi ne a normativa. “É um sistema de gestão 
de saúde e segurança ocupacional”, cita.

– Verifi camos todas as tarefas executadas 
pelos colaboradores e mapeamos os riscos 
para que fosse possível prevenir os incidentes 
e acidentes que os trabalhadores poderiam 
sofrer durante a realização das tarefas de 
campo. A ISO é um processo para garantir 
que o trabalhador está seguro ao realizar uma 
tarefa – complementa Suzielly.

O processo consiste em atualizar as normas de 
segurança já existentes na cooperativa com as 
novas normas, tornando todo o processo ainda 
mais seguro. “É um trabalho bem extenso”, asse-
gura a coordenadora. “Criamos matrizes de risco, 
analisamos todas as tarefas, elaboramos pro-
cedimentos que não tínhamos. Foi um processo 
não só de implementação, mas de conscientiza-
ção dos colaboradores”, ilustra.

Creluz implementa norma de 
segurança internacional 

Normalmente instalada em indústrias, a 
Creluz será a primeira distribuidora de 
energia, do Brasil dentro das normas 
da ISO 45001. “É um fato histórico 
para nós. Estamos sempre verifi cando 
aquilo que podemos melhorar na ques-
tão da segurança”, assegura Suzyelle. 
Ela também garante que todos ganham 
com a nova normativa. “Além da 
segurança dos colaboradores, aumenta 
a satisfação dos associados já que 
traz melhor execução das tarefas e a 
diminuição do tempo de atendimento, 
por exemplo”, argumenta.

Conquista histórica

e pioneira

Pioneirismo

De acordo com a coordenadora, engajar os funcio-
nários com as novas normas também faz parte do 
desafi o. “Foi um processo não só de implementa-
ção, mas de conscientização dos colaboradores. 
Colocamos placas, ajustamos a políticas de Siste-
ma de Gestão Integrada. Estamos em um estágio 
bem avançado de implementação”, revela.

As atividades de campo realizadas pelas Creluz 
são consideradas de risco nível 3, um dos mais 
elevados nas classifi cações de segurança. “Por 
isso sempre demos prioridade para saúde e 
segurança dos colaboradores”, exalta a coorde-
nadora. A cooperativa já passou pela primeira 
fase da auditória que certifi ca a implementação. 
A segunda fase do processo deve acontecer até 
o fi nal do 1º trimestre de 2022.

O Grupo Creluz atingiu a marca histórica de 
mais de 200 poços artesianos ligados 
por meio do programa social Água Limpa. 

Criado no ano de 2002, o programa Água Limpa 
tem como principal objetivo apoiar associações 
comunitárias de poços artesianos localizados na 
área de atuação da Creluz, que engloba 36 muni-
cípios, e já atendeu mais de 25 mil pessoas. 

Segundo o presidente da cooperativa, 
Elemar Battisti, o programa, nos últimos 20 
anos, atendeu centenas de comunidades, com 
milhares de famílias beneficiadas com água 
potável. “Temos um imenso carinho por este 
programa, porque oferece mais do que quali-
dade de vida, leva dignidade para as comuni-
dades que mais precisam”, disse Battisti.

O programa Água Limpa, de acordo com Bat-

tisti, atende apenas comunidades e disponibiliza, 
sem custos aos associados, toda a rede elétrica 
para a ligação de poços artesianos de cunho co-
munitário e social. Nos últimos anos, essa iniciati-
va também foi importante para as localidades que 
enfrentaram momentos de estiagem e escassez 
de água. “Com o trabalho da nossa engenharia e 
das nossas equipes, procuramos dar prioridade 
aos projetos e demandas relacionadas ao abaste-
cimento de água nos 36 municípios da nossa área 
de atuação, socorrendo famílias e levando água 
também para o consumo animal”, lembra Battisti.

Por meio do Água Limpa, que é fi nanciado 
com verba social da própria cooperativa de 
geração de energia, os benefi ciários recebem 
gratuitamente toda a estrutura de rede para 
alimentar os poços artesianos.

Creluz chega à marca de mais de 200
poços entregues pelo Água Limpa 

Edevaldo Stacke-Ascom Creluz/Divulgação

Creluz/ Divulgação
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Educação 
continuada

“O nosso processo de 
formação é baseado 
na continuidade”

Educação continuada 
e integração

8

OSistema cooperativista possui características únicas, tanto no 
processo de prestação de serviço, quanto na relação de forma-
ção dos colaboradores que fazem parte da Cooperativa, com 

base nisso, a Creluz desenvolveu seus próprios métodos para formar 
e capacitar os seus colaboradores. O gerente de Recursos Humanos 
da Creluz, Douglas Da Luz, explica que a Cooperativa, em todas as suas 
ações, sempre tem em mente no fi nal o bom atendimento e a entrega 
de um serviço de qualidade para o associado e os responsáveis por 
alcançar esse resultado são os colaboradores.

O procedimento para capacitar 
pessoas para trabalharem no meio 
cooperativista é levado a sério na 
Creluz. Douglas explica que inicial-
mente, a pessoa selecionada passa 
por um processo de integração, 
onde lhe é apresentada os colegas 
de setores, a história da Coope-
rativa, o estatuto, as estruturas e 
espaços da Creluz e a partir dai é 
iniciado todo o processo de integra-
ção e educação continuada.  Com a 
contratação, após um determinado 
período, o procedimento de avalia-
ção de habilidades e desempenho e 
realizado, com o objeto de saber se 
o colaborador possui competências 
emocionais, técnicas e organizacio-
nais, requisitos para atuar na Creluz. 
Uma série de itens são analisados 
e, com a criação de um radar do 
colaborador, as potencialidades 
são descobertas, além dos requi-
sitos a serem melhorados. Com os 
resultados em mãos, a Creluz passa 
a capacitar, ainda mais, os seus 
colaboradores através da inscrição 

2019

480
currículos 
recebidos

2021

216
currículos 
recebidos

2020

303
currículos 
recebidos

Procura 
por vagas 
na Creluz

dos mesmos em cursos técnicos, 
profi ssionalizantes e até mesmo 
em capacitações que desenvolvem 
atribuições que não são cobradas 
na Cooperativa, tudo para educar 
o profi ssional de modo a ser uma 
pessoa melhor e consequentemen-
te, desenvolver uma série de atribu-
tos pessoais.  Ainda, os cursos de 
aprimoramentos são, muitas vezes, 
ministrados pelos próprios colabo-
radores da cooperativa, aonde um 
colaborador ajuda o outro, confor-
me explica o gerente do setor de RH.

Fot
os:

 Cre
luz

/ D
ivu

lga
ção



9

Divu
lga

ção

Divu
lga

ção

Trabalhar aqui desde o começo tem sido uma 
experiência muito legal, um aprendizado diário. Eu 
nunca havia trabalhado em uma empresa desse 
porte, nesse sentido o engajamento entre os cole-
gas é muito bom, trabalhamos como uma família, 
como um grupo unido, todos se incentivam, a gen-
te se identifi ca e gosta muito disso tudo. Participei 
de várias capacitações, como o curso de briga-
dista, trabalho em altura, NR10, além de cursos de 
campo. Todo ano ocorrem diversos trabalhos de 
atualização dos treinamentos e cursos realizados, 
além dos novos que são propostos tanto na parte 
de segurança, quanto na técnica. Com esses trei-
namentos a gente adquire conhecimento pra vida 
toda, vamos ocupar além da Cooperativa”.

Eu entrei aqui como Jovem Aprendiz em 2015 e 
passou pouco tempo comigo nessa atribuição e a 
Cooperativa já me contratou para fi car o dia todo. 
Como Jovem Aprendiz, a gente entra diferente do 
que os outros funcionários, sem saber praticamen-
te a metade do trabalho e hoje, tudo o que eu sei 
enquanto profi ssional eu adquiri aqui. Nesses seis 
anos foram diversos cursos, o aprendizado é diário, 
os colegas sempre dão apoio, temos também as 
avaliações dos chefes de setor. Eu fi quei pouco 
tempo indo de um setor a outro, fazem cinco anos 
que atuo no setor fi nanceiro, noto a minha evolu-
ção sendo gigante, não tenho nem palavras para 
descrever. Nunca imaginei que aos 22 anos estar 
há cinco no fi nanceiro de uma empresa e com uma 
carga de responsabilidade tão grande. A Creluz pro-
picia uma experiência única para os jovens e uma 
possibilidade de crescimento enorme”.

Jardel Rigon 
Cichelero

A gente adquire conhecimento 
pra vida toda - 2 anos de cooperativa 
técnico de projetos 

Tudo que eu sei como 
profi ssional eu adquiri aqui 

A visão dos colaboradores

São diversos cursos, capacitações 
e acompanhamentos que a Creluz 
oferece ao colaborador pensando 
sempre em seu bem estar que será 
revertido na prestação de serviço 
de qualidade ao associado. Entre as 
ofertas, estão os cursos de formação 
de engenheiros, brigadistas e socor-
ristas, que são ofertados aos mem-
bros do quadro de funcionários da 
Creluz. “Difi cilmente se passa um ano 
em que não promovemos as capa-
citações em alguma área específi ca, 
muitas vezes sem ter a necessidade. 
Para o curso de brigadista de incên-

dio, nós precisaríamos formar cerca 
de 10 pessoas, para a criação de 
uma brigada de incêndio, mas fomos 
além, formamos vários colabora-
dores sem ter a obrigatoriedade e o 
pessoal gostou muito”, avalia o ge-
rente de RH. Assim como esse, uma 
série de outros exemplos de cursos e 
renovações são propostos periodica-
mente pelo setor de RH, cursos que 
vão desde melhorias de habilidades 
dos colaboradores, passando pelo 
âmbito da segurança do trabalho e 
no contexto de cada profi ssão que 
faz parte da Cooperativa Creluz.  

Com base nas políticas de Re-
cursos Humanos adotadas pela 
Creluz, os resultados na prática 
são colhidos.
– Hoje temos um quadro de 65% 
dos nossos colaboradores que tra-
balham no campo, em situações 
de chuva, sol forte, atuando nas 
redes de energia, em sobreaviso 24 
horas e mesmo diante das condi-

ções, possuímos uma baixa rota-
tividade no quadro. Hoje o padrão 
dado pela organização internacio-
nal é de 15%, a nossa rotatividade 
é de 7,8%, quer dizer que mesmo 
sendo adverso de trabalhar, com 
risco de morte, de choque elétri-
co, mesmo assim as pessoas não 
saem. Difi cilmente alguém entra e 
quer sair daqui – pontua Douglas. 

“Temos planos para cada 
colaborador crescer”
Uma das políticas adotadas na Creluz que visam proporcionar o 
crescimento e desenvolvimento dos colaboradores é a meritocra-
cia, conforme explica Douglas. “Os mesmos critérios de avaliação 
que usamos para identifi car as potencialidades e habilidades a 
serem melhoradas, usamos para aplicar promoções e melhorias 
na carreira para que o colaborador possa pleitear novos cargos. 
Temos planos para cada colaborador crescer”, comenta Da Luz.

Baixa rotatividade de funcionários

Capacitações 

Hellen Maria 
Ungaratti

Gausmann

Técnico de projetos 
elétricos

Operadora 
fi nanceira
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O Carepole® traz inúmeras vantagens comparado 
a um transformador convencional, sendo desen-
volvido para suportar maiores níveis de sobrecar-
ga e curto-circuito e tendo, consequentemente, 
uma vida útil maior, além de ser um equipamento 
compacto e de fácil instalação, contando com a 
opção de comunicação via internet. Outro fator a 
ser destacado sobre o transformador é que em 
sua composição, não é adicionado óleo, mais um 
diferencial do produto. O engenheiro eletricista, 
Gabriel Ferrari Broch, pontua alguns diferenciais 
que a tecnologia propõe. 

– Através de uma plataforma disponibilizada pela 
Siemens Energy conseguimos ter acesso em 
tempo real de grandezas do equipamento como 
corrente na baixa tensão e temperatura do trans-
formador, ajudando na identifi cação de possíveis 
problemas no equipamento, fraudes, e também 
auxiliando para manutenção preventiva do trans-
formador – comenta Broch. 

alemã Carepole
Creluz é a primeira no 
mundo a utilizar a tecnologia

Inovação possibilita diversas 
melhorias em relação ao uso de 
equipamentos convencionais 
com grande melhora na 
qualidade da energia

Estar atenta às inovações do mercado diante 
das novas tecnologias que surgem faz parte 
do DNA da Creluz. Nesse sentido, ainda no 

ano de 2020, a Cooperativa foi procurada pe-
los engenheiros da Siemens Energy – empresa 
renomada mundialmente e com extenso portfólio 
de produtos e soluções na área de Engenharia 
– com o intuito de realizar um projeto piloto nas 
redes da Creluz para teste de um novo produto 
inovador no mercado. A tecnologia denominada 
Carepole®, que se trata do uso de um transfor-
mador a seco monofásico para redes aéreas de 
Distribuição de Energia. Avançado as etapas do 
projeto piloto, em outubro de 2020 foi energizada 
a primeira unidade do mundo, instalada na Linha 
Alto Paraíso, no município de Pinhal, sede da Coo-
perativa, no Norte do Rio Grande do Sul.

Ao término do projeto piloto em 
2021, foram totalizadas 10 unida-
des instaladas do Carepole® nas 
redes de distribuição da Coopera-
tiva, apresentando desempenho 
extremamente satisfatório, aten-
dendo a todos os requisitos técni-
cos e de segurança, além de me-
lhorar os índices de qualidade da 
energia elétrica. Para 2022, Broch 
comenta que se projeta fi nalizar o 
ano com um total de 56 unidades 
instaladas, simbolicamente um 
transformador para cada ano de 
existência da Cooperativa. 

Benefícios da tecnologia

Carepole já está em uso na rede da Creluz
– Acreditamos que o Carepole® 
tende a ser amplamente utiliza-
do a nível de futuro, por se tratar 
de uma solução ecologicamen-
te correta e pelos seus inúme-
ros benefícios, e mais uma vez, 
a Creluz se destaca por atuar na 
vanguarda na busca de tecnolo-
gias e soluções que melhorem 
a qualidade e a confiabilidade 
da energia elétrica distribuída 
ao associado e em harmonia 
com o meio ambiente – afirma o 
engenheiro eletricista. 

O presidente da Cooperativa, 
Elemar Battisti, destaca que 
está no DNA da Creluz inves-
tir em novas tecnologias que 
venham para tornar mais ágil 
e eficiente o atendimento 
ao associado, gerando mais 
qualidade no fornecimento de 
energia elétrica, além de contri-
buir para a preservação do meio 
ambiente, outro fator pelo qual 
a empresa preza muito e atua 
durante os 365 dias do ano. 

Uma das vantagens da 
Carepole é o processo de 
instalação do equipamento, 
que é mais compacto e 
tecnológico em relação aos 
convencionais

Creluz/ Divulgação

Creluz/ Divulgação

Creluz/ Divulgação
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Calendário 2022
A agenda de visitações do Cre-
luz Atende 2022 já está elabo-
rada. Com isso, os associados 
podem anotar quais serão as 
datas em que a tenda de tira-
-dúvidas da Cooperativa estará 
em suas cidades. 

Daniel avalia que o programa 
hoje é muito estimado pela 
Cooperativa, uma vez que 
propõem resultados práticos, 
conseguindo melhorar a rela-
ção com o associado levando o 
atendimento de qualidade até, 
praticamente, a porta de suas 
casas.  Para esse ano, a expec-
tativa é de realizar um calen-
dário do ano todo, iniciando no 
mês de janeiro, com visitas em 
21 municípios.

Ações
Programa

Estar presente no dia a dia dos 
associados é um dos pilares 
do cooperativismo. Alinhada 

a essa ótica, a Creluz lançou, em 
2021, o programa Creluz Atende, 
que possui a fi nalidade de levar até 
os associados que muitas vezes 
não conseguem se deslocar até 
uma agência da Cooperativa, aten-
dimento presencial de qualidade. 

O gerente de faturamento da Cre-
luz, Daniel Luís Savoldi, explica que 
a forma de atuação do programa é 
pensada para os associados que 
preferem o atendimento presencial, 
o “cara a cara”, além de resolver 
o problema dos lugares remotos 
onde sinal de telefone e internet é 
mais precário, inclusive também, 
para aqueles associados que pos-
suem limitações tecnológicas, que 
possuem difi culdade em entrar em 
contato pelos canais alternativos 
da Cooperativa. 

– Os colaboradores da Creluz 
ficam o dia na cidade onde será 
aplicado o programa, geralmente 
nas sedes de município, ou em 
alguma vila. No dia, os nossos co-
laboradores buscam sanar todas 
as dúvidas possíveis dos associa-
dos, para isso, um time envolvendo 
colegas de vários setores é monta-
do, justamente para poder atender 
o máximo possível das dúvidas e 
questionamentos do associado – 
pontua o gerente de faturamento. 

Serviços oferecidos 
no Creluz Atende

Já com a continuidade do programa 
garantida para este ano, Daniel elen-

ca alguns dos principais serviços 
oferecidos durante o Creluz Atende, 
para que nesta edição, os associa-

dos já possam ter noção do que será 
oferecido no dia em que a ação for 

realizada em seu município.

• Atualização de cadastro

• Religação de Unidade Consumidora

• Desligamentos

• Tira-dúvidas sobre tarifas de energia

• Solicitação de obras

• Entregas de linhas telefônicas 

• Entrega de mudas de arvores

• Entre outros serviços que são fornecidos no SAC

Lajeado do 
Bugre, Rodeio 
Bonito, Palmitinho, 
Novo Barreiro, Alpestre, 
Iraí, Miraguaí, Cerro 
Grande e Taquaruçu do Sul

Daniel comenta que no ano de 
lançamento do Creluz Atende e 
mesmo diante das limitações 

da pandemia, o programa teve 
um bom alcance. 

Balanço do 
programa em 2021

nove

480

municípios 
contemplados

atendimentos 
realizados

6.140
mudas de 
árvores 
entregues.

Foram

Um total de
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Creluz: iluminando sonhos

“O desafi o de empreender está no 
sangue, o cara tem que ter vontade, 
ter garra”. Com base nessa afi rmação 
Cleverton destaca que o processo 
de empreender é muito mais do que, 
superfi cialmente, abrir um negócio. É 
necessário dedicação constante e es-
quecer a história de que empreender é 
sinônimo de trabalhar menos. “Quem 
quer empreender tem que saber que é 
um desafi o. Que vai trabalhar 14 ho-
ras por dia, sem férias na maioria das 
vezes, ou pelo menos pelos próximos 
cinco anos desde a inauguração do 
negócio”, enfatiza o cervejeiro. 

12

Cooperativismo

Conheça a trajetória do associado Cleverton Ferigollo, 
empresário do ramo de bebidas e turismo de aventura

Com uma paixão pela produção de bebidas 
que dura mais de duas décadas, passada de 
geração a geração, a Indústria de Bebidas 

Ferigollo é um dos cases de sucesso de empreen-
dedorismo no campo e conta com a parceria da Co-
operativa Creluz fornecendo energia de qualidade 
para implementar os projetos da propriedade rural.

Inicialmente estabelecida como vinícola, ainda em 
1997, a produção ganhou um novo braço quase 20 
anos depois, em 2016 quando surgiu a Topa Beer, 
cervejaria que traz desde opções mais leves até as 
artesanais de alta fermentação.

Mas a origem da paixão pela produção remonta 
a uma data ainda mais antiga. Foi no ano de 1943 
que Gildo Ferigollo mudou-se de Ivorá para Frede-
rico Westphalen. “Meu avô foi quem iniciou essa 
produção. Depois, meu pai, Nelso seguiu o trabalho 
e pegou gosto pela coisa, assim como eu. Até hoje 
produzimos as bebidas com a mesma essência 
do campo daquela época, mas com a sofi sticação 
que a tecnologia de hoje permite”, partilha Clever-
ton Ferigollo, que hoje toma conta da produção 
dos Vinhos Ferigollo e Topa Beer Cervejaria, locali-
zada na Linha São José, interior de FW.

A vinícola, que conta com produção própria das 
uvas em transição para o plantio 100% orgânico, 
possui uma linha de vinhos tinto bordô, bordô com 
niágara e vinhos branco niágara, além da linha de 
espumantes. “São bebidas produzidos com ati-
vante de fermentação e levedura importada, que 
torna um vinho de qualidade sem ressaca e dor de 
cabeça”, garante o produtor.

Já irá completar seis anos desde o dia que Cleverton 
passou a produzir a bebida favorita dos brasileiros: 
a cerveja, seguindo todos os requisitos previstos na 
Lei de Pureza, originalmente decretada na Alema-
nha, em 1516, que assegura que toda boa cerveja 
tenha somente esses três ingredientes: água, malte 
e lúpulo. Atualmente, a Indústria de Bebidas Feri-
gollo é a única vinícola em Frederico Westphalen 
com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e a primeira vinícola e cerve-
jaria de toda a região com o cadastro.

Em breve a indústria também terá um espaço de-
dicado ao atendimento de turistas, que poderão 
consumir as bebidas produzidas direto da fábrica, 
além de aproveitar opções gastronômicas. Ainda, 
para os fãs de aventura, o local também conta 
com uma pista de paratrike para voos de instru-
ção e a Arena Paintball, que permite que os visi-
tantes pratiquem o esporte de tiro de ar compri-
mido. Também haverá passeios em cachoeiras e 
pelas instalações da fábrica, para que os turistas 
conheçam e compreendam como funciona a 
produção dos vinhos e cervejas Ferigollo.

Dialogar com pessoas que possuem von-
tade de colocar em prática seus sonhos 
faz parte das abordagens da Creluz. Nes-
se sentido, Cleverton comenta um pouco 
sobre a relação de incentivo que a Coope-
rativa possui, junto a sua caminhada como 
empreendedor.

“A Creluz é fundamental para o desenvolvi-
mento principalmente em termos de custo 
operacional. Em qualquer ramo, as empre-
sas possuem um gargalo de custo com 
energia razoável e é aí que a Creluz entra, 
pois ela facilita e torna palpável o sonho 
de se ter uma empresa”, afi rma Cleverton. 
Outro destaque dado pelo empresário é a 
celeridade em que a Cooperativa atua. “Tu 
não precisa estar se envolvendo e gastando 

muito dinheiro com projetos, com a exe-
cução ou preocupado com a instalação, a 
vantagem com a Creluz é que em poucos 
dias tu tem o projeto executado”, comenta. 

Para levar ainda mais o nome da família Fe-
rigollo a diante, Cleverton sente segurança 
em saber que pode continuar sonhando em 
expandir o seu negócio, pois tem ciência de 
que a Creluz será um porto seguro em suas 
empreitadas. 

“A maioria dos nossos projetos envolve o 
uso de energia, e aí a pergunta que vêm 
e nós já sabemos a resposta é: podemos 
contar com a Creluz? E a resposta é sim, en-
tão podemos sonhar e executar as nossas 
ideias”, discorre Cleverton.

Expansão e investimentos

Vivências com o empreendedorismo 

“A Creluz torna o sonho de se ter uma empresa palpável”

Como conselho aos futuros empresários e 
empreendedores, Cleverton julga indispensável 
a regularização adequada do negócio. “A forma-
lização é sempre mais viável do que a informa-
lização, estar em conformidade diante do que a 
legislação prevê é sempre mais vantajoso”. 

Ainda, o empresário incentiva as pessoas que 
possuem interesse em criar seus próprios 
negócios, avaliando que empreender é a melhor 
forma para se construir patrimônio. “O que eu 
mais digo para as pessoas é tente montar uma 
empresa de uma forma que outras pessoas 
queiram a comprar, aí sim você terá um valor 
agregado”, pontua Ferigollo.

Nicolas Ram
aiehr
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Com 5.670 painéis, empreendimento terá capacidade 
de abastecer cerca 3 mil residências familiares

Usina solar da Creluz será
uma das maiores do RS

Cerro do Sol

O município de Cerro Grande está 
prestes a abrigar um dos maiores 
projetos de energia solar de todo 
o Rio Grande do Sul. A usina Cerro 

do Sol, da Creluz, irá abrigar 5.670 painéis 
solares, com um potencial produtivo de 
3.3 megawatts durante o pico. A previsão 
de conclusão das obras é para março de 
2022, com um potencial de alimentar em 
torno de 5 mil residências familiares.

De acordo com o diretor técnico da Creluz, 
Valdair Battisti, a usina irá gerar cerca de 
5,8 milhões de quilowatts por ano. “São 
várias as vantagens, como a rápida cons-
trução em relação a usina hídrica, e é uma 

energia limpa, que não agride o meio-am-
biente e, além disso, gera um bom reforço 
para nosso sistema elétrico”, cita Battisti.

Ainda segundo o diretor, a escolha de 
Cerro Grande se deu pela proximidade do 
município com a subestação de Pinhal. Ao 
todo, essa será a oitava usina conectada 
na rede, sendo quatro usinas hídricas e 
agora quatro solares. “Isso garante que 
haja uma compensação que permite o 
pleno funcionamento da rede. Quando há 
menores índices de chuva, os sistemas 
solares são mais utilizados. Já quando há 
mais chuvas, o hídrico faz essa compensa-
ção”, garante.

A usina, construída em uma área total 
de 6,9 hectares, também contará com 
dois transformadores de 1,75 megawatt 
cada e 30 inversores de 100 quilowatts. 
A construção está entrando na sua fase 
fi nal, com a chegada das placas fotovol-
taicas importadas da China e que ingres-
saram no Brasil através do porto de Itajaí, 
Santa Catarina e também dos dois trans-
formadores de 1.760 megawatts cada. Os 
transformadores são peças fundamen-
tais para o processo de efetivação da 
geração de energia já que serão eles os 
responsáveis por transformar a potência 
gerada jogando-a na rede para o Siste-
ma Integrado Nacional (SIN).

Creluz/ Divulgação



14

Nos últimos meses o trabalho foi intenso no canteiro obras 
com preparação do terreno, terraplanagem, cercamento, im-
plantação de pavers e toda a infraestrutura necessária para o 
complexo. Agora, gradativamente, as 5.610 placas começam 
a ser instaladas.

O valor investido será de R$ 15 milhões entre aquisição de 
área, escavação, cerceamento, projetos elétricos, subesta-
ção, iluminação de segurança, câmeras de monitoramento 
com fi bra ótica, duas transformadores, mão de obra, obras 
contra cheias, tubulação, drenagem, taludes com gramados, 
arruamento e equipamentos modernos para a operação a 
distância entre outros. Sobre a alavancagem de recursos 
são; R$ 5 milhões com recursos próprios da Creluz e 10 mi-
lhões fi nanciados pelo Badesul.

– Em um período marcado por imensas difi culdades no setor 
elétrico, em que os efeitos da pandemia modifi caram total-
mente o comportamento do mercado, estamos conseguindo 
com muito esforço entregar mais um empreendimento aos 
nossos associados e a região, acrescentando segurança 
energética ao sistema e contribuindo com arrecadação para 
o Município – resume o presidente da Creluz, Elemar Battisti.

Battisti também lembra que o novo complexo de geração 
segue os padrões arquitetônicos e de engenharia tradicionais 
da cooperativa, além de gerar energia verde sendo amigável 
ao meio ambiente, contribuindo com a atuação sustentável, 
já consolidada pela empresa. “A previsão de seca e o alerta de 
possibilidade de falta de energia, fez com que agíssemos ra-
pidamente”, comenta o presidente. Com esta obra, a Creluz se 
transforma no maior investidor do município de Cerro Grande.

O diretor patrimonial da Creluz, Eloy Luiz Guth, também des-
taca a importância da obra. “A geração solar tem se mostra-
do cada vez mais efi ciente, principalmente na conjugação 
com geração hídrica, complementando a oferta de energia 
na falta chuvas e escassez hídrica. Além disso o seu tempo 
de execução é muito menor, assegurando a entrada em 
operação em aproximadamente nove meses, diferentemen-
te da hídrica, que além dos fatores relacionados a questões 
ambientais, que são mais morosos, a sua execução também 
é muito mais demorada”, cita o diretor.
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Usina São Miguel

A rua Vereador Jorge Luiz Bassi, 
bairro Aparecida, via que conduz 
ao Museu das Pedras, é o ende-
reço em que está localizada a 
Usina São Miguel. Tem área total 
de 11.845,92m², com área ocupa-
da de 5.600m², e 1.458 placas. 
Entrou em operação em 20 de 
novembro de 2019.

Usina São Gabriel
Está localizada na Avenida Bento Gonçal-
ves, bairro Floresta, ao lado do Shopping 
das Pedras. Tem uma área total de 
5.496,02m² de área ocupada e capacida-
de de geração de 378.84 KWp, com 984 
placas instaladas. O início da geração 
ocorreu no dia 18 de novembro de 2019.

 Usina Solar Boa Vista

Localizada às margens da BR-386, no en-
troncamento com a BR-158, em Boa Vista das 
Missões, com  2.448 painéis; uma potência 
total de 730 quilowatts pico (KWp) e uma 
geração de energia de aproximadamente 1,2 
milhão de quilowatt-hora/ano (KWh/ano).

USINAS 
SOLARES 
da Creluz

As4

Com a chegada de dois transformadores com 
capacidade de 1.760 megawatts, no início de 
fevereiro, a Creluz cumpriu mais uma etapa 

da fase fi nal de construção da usina solar Cerro do 
Sol, no município de Cerro Grande. Os equipamentos 
foram produzidos pela Weg na unidade de Jaraguá 
do Sul, Santa Catarina. Os dois transformadores são 
peças fundamentais para o processo de efetivação da 
geração de energia pois tem a função de transformar 
a energia gerada jogando-a na rede para o Sistema 
Integrado Nacional (SIN).

O presidente da Creluz, Elemar Battisti, destaca que 
a obra evoluiu rapidamente e assim que concluída 
e havendo a autorização dos órgãos reguladores do 
sistema, poderá iniciar a geração. 

Ainda no mês de fevereiro foram recebidos os inverso-
res, que também tem papel fundamental no funciona-
mento dos equipamentos de geração solar.

Usina São Rafael
Fica localizada na rua Tomas Ligoski, 
saída para a linha Fruteira. Conta com 
7.035,50 m² de área total e ocupa 
5.600m². A capacidade é de 718,41 
KWp, com 1.866 placas instaladas. 
Entrou em operação no dia 31 de 
janeiro de 2020.

Reprodução AU

Usina Cerro do Sol recebe
 seus transformadores

Creluz
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Cadastro de 
consumidor

Saiba o procedimento para
abrir conta na Creluz

Documentos pessoais 
(CPF, Identidade ou 

Carteira de Nacional 
de Habilitação)

Pessoa

Física

Também deve ser informada a carga que vai ser ligada 
na unidade consumidora com todos os equipamentos

Fique informado como fazer seu cadastro de 
consumidor, além de outras informações funda-
mentais recorrentes para acessar os serviços 

da Cooperativa. O gerente de faturamento da Creluz, 
Daniel Luís Savoldi, explica que o procedimento varia 
entre Pessoas Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ). 

Daniel explica que para realizar o cadastro para 
contas de PF, são necessários documentos pes-
soais como o CPF, a Carteira de Identidade ou a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em caso 
de descendência indígena, é necessário o Regis-
tro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI). 
Se for para instalação em área de campo, no inte-
rior, o bloco de produtor rural é outro documento 
que deve ser apresentado. 

“Caso a propriedade não seja da pessoa que está 
iniciando a operação de cadastro, nós recomen-
damos que se traga um documento que comprove 
a posse, como um contrato de aluguel, de locação 
ou autorização do proprietário legal”, afi rma o ge-
rente de faturamento da Cooperativa. 

Para

Para

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Ficha cadastral do CNPJ (ativo), o 
CPF do responsável pela empresa, o 
contrato social ou outro documento 

de constituição da empresa

Pessoa

Jurídica

Já se a contratação do serviço de fornecimento de energia será 
em nome de Pessoa Jurídia, Daniel explica que os documentos 
necessários são a fi cha cadastral do CNPJ (ativo), o CPF do res-
ponsável pela empresa, o contrato social ou outro documento 
de constituição da empresa. Contudo, caso o solicitante não seja 
mencionado como representante legal da empresa, precisa apre-
sentar uma procuração para fi nalizar o pedido.

O Gerente do Faturamento explica, ainda, que é solicitado ao 
interessado em acessar o serviço a relação de equipamentos e 
a carga que será ligada na unidade consumidora. “A quantidade 
dos equipamentos é necessária para que o pessoal da engenha-
ria possa realizar um estudo de verifi cação da viabilidade da rede 
naquele local para que, basicamente, garantir que uma energia de 
qualidade será fornecida”, comenta Daniel. 

Desde que dentro da área delimitada da Creluz, qualquer pessoa 
acima de 18, com o CNPJ, pode solicitar a instalação de energia. 

A solicitação pode ser realizada de forma presencial, na matriz da 
Creluz, em Pinhal, ou em agencias de atendimento de outros mu-
nicípios de abrangência da Cooperativa e também nos eventos da 
Creluz Atende. Também é possível realizar de forma online, por meio 
do telefone Whatsapp 0800 510 1818, ou no site www.creluz.com.br.

EMPRESA

ABERTO

16
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O costume de consumir chás é um dos mais antigos do mun-
do, e em praticamente toda a história é possível encontrar 
passagens em que a famosa bebida está presente. Civiliza-
ções antigas já conheciam algumas dessas vantagens para 
a saúde e os utilizavam em situações muito específi cas para 
o tratamento de doenças e sintomas diversos. 

As plantas medicinais, em algumas comunidades, sim-
bolizam a única forma de tratamento de determinadas 
patologias. Estima-se que aproximadamente 80% da 
população do planeta já tenha feito uso de alguma erva 
para aliviar sintomas de alguma doença. 

Das muitas variedades disponibilizadas no Horto Florestal 
da Creluz, elas ajudam a controlar insônia, má-digestão, 
infl amações, entre outras. Mas é importante lembrar que 
o uso indiscriminado de plantas medicinais pode trazer sé-
rios riscos à saúde, sendo assim, evite o uso de plantas que 
você não conhece bem e que não sejam alvo de estudos. 

Coloque uma xícara de água fervente sobre as folhas e deixe em infusão 
por cerca de cinco a 10 minutos e coe. O chá pode ser utilizado para fazer 
gargarejos ou bochechos várias vezes ao dia, tratar lesões na boca ou na 
garganta, ou pode-se tomar 1 xícara do chá, três vezes ao dia, para tratar 
a diarreia, melhorar a função digestiva ou reduzir o suor noturno.

Horto Florestal:
uma referência em 
preservação ambiental

Um dos maiores complexos 
sustentáveis da região e do 
Estado, o Horto Florestal do 

Grupo Creluz, localizado na linha 
Tres, no interior de Pinhal, há mais 
de uma década vem atendendo 
seus 24 mil associados e entida-
des. Em 2013, o local passou por 
um processo completo de reforma 
e ampliação, reestruturando-se e 
passando a ter capacidade para 
produzir cerca de 400 mil mudas 
ao ano, com o objetivo de atender 
a demanda da área de atuação da 
cooperativa de energia, nos seus 36 
municípios.

O Horto Florestal do Grupo Creluz 
ampliou no último ano o número 
de espécies de árvores frutíferas e 
nativas produzidas e distribuídas 
gratuitamente para associados, 
escolas, universidades, entidades, 
cooperativas, sindicatos, Emater e 
prefeituras.

Segundo o presidente da coopera-
tiva, Elemar Battisti, atualmente no 
local são produzidas 50 espécies 
nativas, como cereja, pitanga, araçá, 
guabiju, guabiroba, ipê-roxo, arati-
cum, cedro-rosa, angico-vermelho 
e branco, guajuvira, louro-pardo, 
erva-mate e grapia. Ainda, de acordo 
com Battisti, o Grupo Creluz man-
tém o programa ambiental Creviva, 
que tem como objetivo realizar um 
trabalho por meio do Horto Florestal, 
voltado a um processo de produção 
de mudas nativas totalmente eco-
lógicas e de forma sustentável. “No 
horto é feita a captação da chuva e 
aproveitados os rejeitos orgânicos 

recolhidos junto aos canais das usi-
nas hidrelétricas que a cooperativa 
possui na região, uma ação inovado-
ra e que valoriza o meio ambiente”, 
observa.

A capacidade de produção do vivei-
ro, em 22 hectares, é de aproxima-
damente 400 mil mudas, algumas 
em extinção, e são distribuídas, em 
média, 150 mil plantas por ano. O 
objetivo do viveiro, segundo o res-
ponsável pelo horto, Adriano Bossi, é 
produzir mudas para a recuperação 
das Áreas de Preservação Perma-
nente (APPs) das usinas da Creluz, 
além de garantir a compensação 
ambiental em função dos trabalhos 
de construção e manutenção das 
redes de distribuição da cooperativa 
e principalmente para recuperação 
de áreas degradadas, refl oresta-
mentos, recuperação de nascentes, 
matas ciliares, de associados e 
terceiros.

Na área do horto foi implantada, ain-
da, uma trilha ecológica e um meli-
ponário, com 18 espécies de abelhas 
sem ferrão. No local também tem o 
“relógio do corpo humano”, com-
posto por 12 canteiros externos e um 
canteiro interno central. Nos cantei-
ros externos são encontradas ervas 
medicinais, como cavalinha, mil em 
rama, alecrim, pariparoba, manjeri-
cão, linhaça, pulmonária, alcachofra, 
bardana, sálvia, arnica, carqueja e a 
babosa. A estrutura tem função edu-
cativa, além de incentivar e resgatar 
plantas medicinais, conhecimento 
empírico e científi co, e preservar as 
espécies.
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As plantas 

medicinais

Chá de sálvia

Chá de manjericão

Ingredientes

Ingredientes

Modo de preparo

Modo de preparo

• 1 colher de sopa 
de folhas de sálvia
• 1 xícara de água fervente

• 10 folhas de manjericão
• 2 xícaras de água fervente

Macere as folhas de manjericão com a ajudar de 
um socador. Enquanto isso, ferva a água. Coloque 
as folhas maceradas sobre a água do chá e espere 
cinco minutos; coe e pode tomar o chá a vontade.
O chá de manjericão é indicado para melhorar o 
sistema imunológico e aliviar problemas intestinais. 
Pode ser feito apenas com as folhas da planta ou 
incluir outros ingredientes, como limão, gengibre 
e canela, que vão potencializar sua ação. Assim, 
se você quer manter a mente e o corpo saudáveis, 
prepare um chazinho e aproveite.
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AAmerican Heart Association (Associação Ameri-
cana do Coração) publicou, no mês de novembro 
de 2021, novas orientações dietéticas com foco na 

prevenção e tratamento da saúde cardiovascular. Para fa-
lar sobre o assunto, convidamos o conceituado cardiolo-
gista e ecocardiografi sta Alexsander da Silva Pretto (CRM 
25430), que de forma resumida aborda essas principais 
recomendações e temas do artigo científi co.

Conforme explica o médico, uma dieta de baixa qualidade está 
fortemente associada com o aumento do risco de morbidade 
e mortalidade por doença cardiovascular. Por outro lado, a 
adesão a uma dieta para um coração saudável está associa-
da com uma saúde cardiovascular ótima. Uma dieta padrão 
saudável compreende os alimentos e seus nutrientes. 

Alexsander da 
Silva Pretto 
Cardiologista e 
ecocardiografi sta 
(CRM 25430)

Saúde

ã iociação Ameri

Colaborou
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Alimentação 
e saúdecardiovascular

Os pontos a seguir 
sintetizam as 
orientações dietéticas 
baseada em evidências 
para promover a saúde 
cardiovascular:

Ajuste o consumo e 
gasto energético

Coma frutas 
e vegetais em 
abundância 

Manter um peso adequado 
durante a vida infl uencia direta-
mente na saúde cardiovascu-
lar. Uma dieta saudável, aliada 
a pelo menos 150 minutos de 
exercícios físicos moderados 
por semana ajudam a balancear 
o ganho de massa com o gasto 
energético. No fi m, é uma ques-
tão de balanço entre aporte de 
alimentos e gasto energético.

Existem evidências 
científi cas robustas 
de que uma dieta rica 
em frutas, verduras 
e legumes (exceto 
batatas) faz bem ao 
coração. Dê prefe-
rência a vegetais 
bem coloridos e em 
sua forma integral, 
aproveitando a rica 
fonte de fi bras que 
são. Evite ingeri-los 
na forma de sucos. 
No entanto, as formas 
cruas, congeladas, 
secas, são igualmen-
te nutritivas.
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Opte por grãos 
integrais

Dê preferência a 
óleos de plantas

Minimize o consumo de 
bebidas açucaradas:

Cuidado com o álcool

Nada de comidas 
ultraprocessadas

Atenção com o sal

Siga as 
recomendações

Escolha fontes 
de proteínas 
saudáveis

Os grãos integrais são 
ricos em fi bras. Dê pre-
ferência a produtos com 
pelo menos 51% de grãos 
integrais, evitando produ-
tos refi nados. Há benefí-
cios quanto à saúde car-
diovascular e intestinal.

Evite manteiga, banha, mar-
garinas, biscoitos recheados 
que são ricos em tais gorduras 
de má qualidade. Prefi ra óleos 
com gorduras monoinsatura-
das, como óleo de canola, oliva 
e nozes, e óleos com gorduras 
polinsaturadas, como óleo de 
soja, milho e girassol.

Refrigerantes e sucos industrializa-
dos contêm quantidades muito ele-
vadas de açúcares. Muitos alimentos 
são adoçados com glicose, dextrose, 
xarope de milho e bordo, aumentan-
do a carga calórica. Há evidências 
fortes do uso regular de alimentos 
açucarados e diabetes tipo 2, obesi-
dade e doença cardiovascular.

A relação entre álcool e doença 
cardiovascular é complexa e 
ainda sujeita a muitos questio-
namentos. Ao mesmo tempo 
que uma pequena dose de 
álcool pode ser protetora, doses 
altas são muito deletérias, 
tanto ao sistema cardiovascular 
como outras condições, como 
doenças do fígado, problemas 
de comportamento social, 
acidentes e distúrbios psiquiá-
tricos. Além disso, não se sabe 
defi nitivamente qual seria a 
“dose baixa de álcool”.

É praticamente impossível 
na vida moderna abdicar 
dos alimentos ultraproces-
sados, entretanto, devemos 
nos esforçar para diminuir a 
proporção deles na dieta. O 
consumo regular e contínuo 
de alimentos ultraprocessa-
dos levam à maior incidência 
de obesidade, diabetes tipo 2, 
eventos cardiovasculares.

A associação da dieta rica em sal e hi-
pertensão arterial é clássica e notória. 
As fontes mais comuns de sódio da 
dieta são alimentos processados, ali-
mentos preparados fora de casa e em 
restaurantes, e alimentos empacota-
dos. Mas atenção, mesmo alimentos 
integrais e orgânicos podem conter 
grandes quantidades de sódio. Fique 
atento(a) às informações nutricionais 
disponíveis nas embalagens ou em 
outras fontes de informações.

É fundamental que todo o es-
forço seja feito para que essas 
recomendações sejam seguidas 
em todos os lugares onde haja o 
consumo dos alimentos, seja no 
restaurante, em casa, no traba-
lho ou durante períodos de lazer.

Principalmente proteínas 
de plantas (leguminosas e 
castanhas); peixe e frutos 
do mar; laticínios desnata-
dos ou semidesnatados no 
lugar de integrais. No caso 
de desejar carnes, escolha 
as de corte magro e evite 
as processadas, como de-
fumados, linguiças, salsi-
chas, presuntos, salame.
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Jorge Alan – Estamos vivendo ainda 
a pandemia da Covid-19, mas dentre 
as doenças respiratórias mais co-
muns, destaco o resfriado e a gripe. 
Para se ter uma ideia, um adulto pode 
fi car resfriado até quatro vezes ao 
ano. Também é comum neste perí-
odo de muito calor e baixa umidade 
do ar, o ressecamento de mucosas 
do nariz e da garganta; a infl amação 
das vias aéreas superiores, podendo 
desencadear sensação de secura e 
ressecamento da mucosa nasal, san-
gramento, obstrução nasal, espirros, 
difi culdade para respirar, tosse, crises 
de asma e rinite; o aumento do risco 
de infecções respiratórias; e a piora 
das doenças respiratórias preexis-
tentes, como asma, bronquite, rinite 
e enfi sema. Tudo isso pode piorar na 
presença de poeira, sujeiras, mofos 
e outros poluentes. No campo, por 
exemplo, temos as poeiras residuais 
da plantação, do próprio solo, e até 
mesmo dos defensivos, em outras 
atividades também estamos, muitas 
vezes, expostos a esses agentes, o 
que remete, sempre, a um cuidado no 
ambiente doméstico e de trabalho. 
Crianças, idosos e pessoas que já 
possuem histórico de doenças respi-
ratórias crônicas são os grupos mais 
vulneráveis neste período e precisam 
redobrar os cuidados.

e outras 
doenças 
respiratórias 
no verão

Covid Além da Covid-19, 
quais as principais 
doenças respiratórias 
deste período?

Quais as principais 
diferenças entre estas 
doenças e a Covid?

Baixa umidade do ar e tempo seco 
têm contribuído para o aumento 
da procura pelos médicos

clima seco, a baixa umidade do ar e a 
grande variação de temperatura são 
exemplos de condições frequentes em 
muitas cidades do Rio Grande do Sul e 
do Brasil, durante o verão. E, nesta época, 

além do coronavírus, é preciso atentar para outras do-
enças respiratórias, como a gripe, o resfriado e a rinite.

Referência no atendimento da Covid-19 e das demais do-
enças relacionadas ao pulmão ou do sistema respiratório 
para toda a região, o médico pneumologista Jorge Alan 
Souza salienta que o sistema respiratório merece a nos-
sa atenção durante todo o ano, especialmente quando a 
umidade do ar está mais baixa, como nos últimos dias.

Agência Darup/Divulgação

O
Jorge Alan – Vivemos um ligeiro 
aumento dos casos da Covid-19 no 
início deste ano de 2022, provocado 
pelo crescimento da circulação da 
variante Ômicron no país, e também 
temos a epidemia de Infl uenza A 
H3N2, com casos até de dupla infec-
ção no Brasil, então o momento é de 
intensifi car os cuidados de preven-
ção às doenças respiratórias. O que 
vemos, com relação ao coronavírus, 
são casos bem mais brandos do que 
nos períodos já vivenciados des-
de o início da pandemia e, eu diria, 
que 80% dos pacientes internados, 
com complicações e sintomas mais 
acentuados são de não vacinados e/
ou pessoas que não completaram 
seu ciclo vacinal. O pior momen-
to acredito que já passou. Com o 
avanço da vacinação, a tendência é 
que os casos diminuem gradativa-
mente e sejam cada vez mais leves, 
isso passa pela conscientização da 
população, sobre o uso de máscara e 
demais medidas de prevenção. Doen-
tes precisam seguir fazendo o isola-
mento. Ao certo não sabemos o que 
esperar desse vírus, o que sabemos é 
que é mutável, como outros vírus que 
já convivemos, e que precisamos se-
guir fazendo o nosso trabalho como 
profi ssional e cidadão para colaborar 
na estagnação dessa doença.

Jorge Alan – Essas diferenças, na 
verdade, são semelhanças, citando 
as principais: a Covid-19 pode causar 
a perda do olfato e paladar duradou-
ros, tosse, dor de garganta ou coriza, 
diarreia, dor abdominal, febre, ca-
lafrios, dor muscular, fadiga, dor de 
cabeça, e nos casos mais graves falta 
de ar ou desconforto respiratório. Já 
a rinite provoca espirros em sequên-
cia, além de acontecer geralmente 
em crises que podem se repetir após 
quatro ou seis horas, ela é a infl a-
mação da mucosa nasal e pode ou 
não ser alérgica. Os sintomas mais 
comuns são inchaço da mucosa com 
obstrução nasal, coriza, espirros e co-
ceira no nariz, garganta e nos olhos. A 
gripe tem como sintomas principais 
a febre alta, tosse, garganta infl ama-
da, dores de cabeça, no corpo e nas 
articulações, diminuição do olfato 
e do paladar, calafrios e fadiga. A 
duração dos sintomas é de cerca de 

5 a 7 dias. E os resfriados apresentam 
sintomas parecidos com os da gripe, 
porém mais brandos e com uma 
duração menor, em torno de dois a 
quatro. Os primeiros sinais podem ser 
coceira no nariz e irritação na gar-
ganta, seguidos de tosse, congestão 
nasal, coriza, dor no corpo e dor de 
garganta leve. Nesses casos, a febre 
é menos comum e pode acontecer 
em temperaturas baixas.

O que podemos 
esperar ainda dessa 
pandemia? 

Jorge Alan – Estamos vivendo ainda 
a pandemia da Covid-19, mas dentre 
as doenças respiratórias mais co-
muns, destaco o resfriado e a gripe. 
Para se ter uma ideia, um adulto pode 
fi car resfriado até quatro vezes ao 
ano. Também é comum neste perí-
odo de muito calor e baixa umidade 
do ar, o ressecamento de mucosas 
do nariz e da garganta; a infl amação 
das vias aéreas superiores, podendo 
desencadear sensação de secura e 
ressecamento da mucosa nasal, san-
gramento, obstrução nasal, espirros, 
difi culdade para respirar, tosse, crises 
de asma e rinite; o aumento do risco 
de infecções respiratórias; e a piora 
das doenças respiratórias preexis-
tentes, como asma, bronquite, rinite 
e enfi sema. Tudo isso pode piorar na 
presença de poeira, sujeiras, mofos 
e outros poluentes. No campo, por 
exemplo, temos as poeiras residuais 
da plantação, do próprio solo, e até 
mesmo dos defensivos, em outras 
atividades também estamos, muitas 
vezes, expostos a esses agentes, o 
que remete, sempre, a um cuidado no 
ambiente doméstico e de trabalho. 
Crianças, idosos e pessoas que já 
possuem histórico de doenças respi-
ratórias crônicas são os grupos mais 
vulneráveis neste período e precisam 
redobrar os cuidados.
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Baixa umidade do ar e tempo seco 
têm contribuído para o aumento 
da procura pelos médicos

clima seco, a baixa umidade do ar e a 
grande variação de temperatura são 
exemplos de condições frequentes em 
muitas cidades do Rio Grande do Sul e 
do Brasil, durante o verão. E, nesta época, 

além do coronavírus, é preciso atentar para outras do-
enças respiratórias, como a gripe, o resfriado e a rinite.

Referência no atendimento da Covid-19 e das demais do-
enças relacionadas ao pulmão ou do sistema respiratório 
para toda a região, o médico pneumologista Jorge Alan 
Souza salienta que o sistema respiratório merece a nos-
sa atenção durante todo o ano, especialmente quando a 
umidade do ar está mais baixa, como nos últimos dias.
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Jorge Alan – Vivemos um ligeiro 
aumento dos casos da Covid-19 no 
início deste ano de 2022, provocado 
pelo crescimento da circulação da 
variante Ômicron no país, e também 
temos a epidemia de Infl uenza A 
H3N2, com casos até de dupla infec-
ção no Brasil, então o momento é de 
intensifi car os cuidados de preven-
ção às doenças respiratórias. O que 
vemos, com relação ao coronavírus, 
são casos bem mais brandos do que 
nos períodos já vivenciados des-
de o início da pandemia e, eu diria, 
que 80% dos pacientes internados, 
com complicações e sintomas mais 
acentuados são de não vacinados e/
ou pessoas que não completaram 
seu ciclo vacinal. O pior momen-
to acredito que já passou. Com o 
avanço da vacinação, a tendência é 
que os casos diminuem gradativa-
mente e sejam cada vez mais leves, 
isso passa pela conscientização da 
população, sobre o uso de máscara e 
demais medidas de prevenção. Doen-
tes precisam seguir fazendo o isola-
mento. Ao certo não sabemos o que 
esperar desse vírus, o que sabemos é 
que é mutável, como outros vírus que 
já convivemos, e que precisamos se-
guir fazendo o nosso trabalho como 
profi ssional e cidadão para colaborar 
na estagnação dessa doença.

Jorge Alan – Essas diferenças, na 
verdade, são semelhanças, citando 
as principais: a Covid-19 pode causar 
a perda do olfato e paladar duradou-
ros, tosse, dor de garganta ou coriza, 
diarreia, dor abdominal, febre, ca-
lafrios, dor muscular, fadiga, dor de 
cabeça, e nos casos mais graves falta 
de ar ou desconforto respiratório. Já 
a rinite provoca espirros em sequên-
cia, além de acontecer geralmente 
em crises que podem se repetir após 
quatro ou seis horas, ela é a infl a-
mação da mucosa nasal e pode ou 
não ser alérgica. Os sintomas mais 
comuns são inchaço da mucosa com 
obstrução nasal, coriza, espirros e co-
ceira no nariz, garganta e nos olhos. A 
gripe tem como sintomas principais 
a febre alta, tosse, garganta infl ama-
da, dores de cabeça, no corpo e nas 
articulações, diminuição do olfato 
e do paladar, calafrios e fadiga. A 
duração dos sintomas é de cerca de 

5 a 7 dias. E os resfriados apresentam 
sintomas parecidos com os da gripe, 
porém mais brandos e com uma 
duração menor, em torno de dois a 
quatro. Os primeiros sinais podem ser 
coceira no nariz e irritação na gar-
ganta, seguidos de tosse, congestão 
nasal, coriza, dor no corpo e dor de 
garganta leve. Nesses casos, a febre 
é menos comum e pode acontecer 
em temperaturas baixas.

qqq pOOOO qqque poooded momomos 
pespepeerarararr aiaiainda deessss a 

ppandemmmiaiaia? 

umidade do ar está mais baixa, como nos últimos dias.

“Crianças, idosos 
e pessoas que já 
possuem histórico 
de doenças 
respiratórias crônicas 
são os grupos mais 
vulneráveis neste 
período e precisam 
redobrar 
os cuidados.”
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Golpes da 
internet

Saiba quais sãos 
os mais comuns e
como evitá-los

O mundo on-line facilita a vida de todos, mas, como em 
qualquer outro ambiente, é propício para criminosos 
se aproveitarem das distrações e cometerem delitos. 

No entanto, com algumas atitudes simples você pode redu-
zir a possibilidade de cair em golpes, ou seja, conhecendo 
os principais e as formas de evita-los.

Este é um dos golpes mais comuns atual-
mente. O criminoso se passa por alguma 
entidade de credibilidade, como empresas 
famosas ou que frequentamos, órgãos 
governamentais, e até mesmo, o próprio 
WhatsApp, e entram em contato com a 
vítima oferecendo alguma vantagem, como 
promoção ou prêmio ganho em sorteio. No 
entanto, os golpistas mandam à vítima um 
código e pedem a ela o número para que 
haja a liberação do que é oferecido, como 
uma promoção ou ingresso, por exemplo. 
Estes números, na verdade, são o código de 
liberação para logar o aplicativo em outro 
dispositivo, o que permite ao criminoso ter 
acesso ao WhatsApp da vítima no celular 
dele e utilize o contato para solicitar dinhei-
ro a conhecidos da vítima.

- Confi ra sempre quais dispositivos têm acesso a suas contas nas redes sociais.
- Não forneça dados pessoais para perfi s desconhecidos.
- Confi ra os dados da conta antes de fazer alguma transferência pelo Pix.
- Faça compras apenas em sites seguros.
- Em caso de dúvidas, entre em contato pessoalmente ou ligue para a pessoa 
que está vendendo algo ou solicitando dinheiro.

Como se prevenir?

Bandidos criam o fake de uma mulher e 
enviam fotos sensuais para homens, que 
se engajam em conversas de teor sexual 
com o perfi l falso. A partir de então, os 
criminosos fi ngem ser pais e mães de 
supostos menores de idade e chantageiam 
as vítimas para que elas não sejam denun-
ciadas pelo crime de pedofi lia.

Um dos golpes mais recentes é o de 
venda de eletrodomésticos e móveis 
usados pelo Instagram. Nesta nova 
“modalidade” utilizada pelos crimino-
sos, contas legítimas são invadidas e 
passam a publicar Stories anunciando 
televisores, geladeiras, sofás e diversos 
produtos em bom estado. Na maioria dos 
casos, esta publicação é feita em nome 
de um suposto amigo ou vizinho que está 
de mudança e precisa vender os itens. 
Assim, os golpistas conseguem conven-
cer as vítimas a efetuar o pagamento e 
fazer uma transferência via Pix, com a 
justifi cativa de reserva destes produtos, 
que nunca são entregues.

Na tentativa de pegar dados do cartão de 
crédito, ou mesmo receber pagamentos, 
outra estratégia dos golpistas é criar sites 
falsos de lojas, bancos e órgãos gover-
namentais. Nessa prática, os criminosos 
criam um website muito semelhante ao de 
grandes entidades e oferecem algum ser-
viço ou desconto para atrair as pessoas.

Golpes

WhatsApp clonado: Nudes: 

Venda de moveis 
e eletrodomesticos:

Falso site: 

Mantenha os am-
bientes sempre lim-
pos e bem arejados, 

evitando, assim, o acúmulo 
de poeira, ácaros e umidade.

Adote uma alimen-
tação equilibrada, 
nutritiva e com uma 

quantidade elevada de vita-
minas. Isso auxilia a manter 
a imunidade sempre alta.

Ingira mais líquido 
ao longo do dia, pois, 
além de manter o 

organismo hidratado, isso 
evita o ressecamento das 
vias aéreas.

Lave as mãos com 
água e sabão após 
tossir, espirrar, 

utilizar o banheiro, antes das 
refeições e antes de tocar 
nos olhos, boca e nariz.

Evite tocar no rosto 
após encostar em al-
guma superfície suja.

Qual a importância 
da vacinação 
infantil e da 
terceira dose? 

Até quando 
precisaremos 
manter as medidas 
de prevenção?

Jorge Alan – É de extrema 
importância. Não chegaríamos 
neste patamar mais tranquilo 
se não fosse a vacinação. Elas 
sempre funcionaram, desde a 
criação destas até hoje, e con-
tinuam a funcionar, especial-
mente contra as formas mais 
graves das doenças, não seria 
diferente para a Covid-19. Sou 
um defensor da terceira dose, 
pois os estudos mostram que, 
após um período, a proteção 
da vacina diminui, sem contar 
que essas novas variantes 
que têm uma enorme ca-
pacidade de transmissão e 
devemos atentar para isso. 
Quanto à vacina nas crianças 
há uma especial, fabricada 
pelo laboratório Pfi zer, para 
uso pediátrico. A previsão é de 
duas aplicações nesta faixa 
etária de cinco a 11 anos, com 
oito semanas entre uma dose 
e outra. 

Jorge Alan – Já falei em outras 
oportunidades que acredito que 
a máscara passará a ser um 
acessório indispensável dos 
nossos dias, não para todos, 
mas para aqueles que estão 
doentes. Não vejo uma mu-
dança a curto e médio prazos 
no que diz respeito aos cuida-
dos básicos, eles evitam as 
doenças respiratórias e tan-
tas outras. Ficou evidente, no 
consultório, no ambulatório, nas 
unidades de saúde, que com o 
uso de máscara tivemos uma 
redução signifi cativa dos casos 
de doenças respiratórias, a 
começar pela gripe. Reconheço 
que todos estamos cansados, 
mas podemos enfrentar ou-
tra onda há chances reais de, 
também, novas variantes, bem 
mais resistentes. Por isso, pre-
cisamos vacinar, evitar espaços 
com muitas pessoas, ainda 
mais se estiver sem máscara. 

Prevenção permanente

Mantenha venti-
ladores sempre 
limpos, assim como 

o ar-condicionado, que deve 
ter o seu fi ltro lavado ou 
trocado frequentemente.

Mantenha o uso da 
máscara facial sem-
pre que não estiver 

no ambiente familiar.

Evite locais fecha-
dos e com aglome-
ração de pessoas.

Ao tossir ou espirrar, 
proteja a boca e o 
nariz com um lenço 

de papel.

Troque a roupa 
de cama com 
frequência.

Em caso de sinto-
mas como febre, 
tosse e/ou dor de 

garganta, procure imediata-
mente o seu médico. 

Mantenha os am-
bientes sempre lim-
pos e bem arejados, 

evitando, assim, o acúmulo 
de poeira, ácaros e umidade.

Adote uma alimen-
tação equilibrada, 
nutritiva e com uma 

quantidade elevada de vita-
minas. Isso auxilia a manter 
a imunidade sempre alta.

Ingira mais líquido 
ao longo do dia, pois, 
além de manter o 

organismo hidratado, isso 
evita o ressecamento das 
vias aéreas.

Lave as mãos com 
água e sabão após 
tossir, espirrar, 

utilizar o banheiro, antes das 
refeições e antes de tocar 
nos olhos, boca e nariz.

Evite tocar no rosto 
após encostar em al-
guma superfície suja.
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Jorge Alan – É de extrema 
importância. Não chegaríamos 
neste patamar mais tranquilo 
se não fosse a vacinação. Elas 
sempre funcionaram, desde a 
criação destas até hoje, e con-
tinuam a funcionar, especial-
mente contra as formas mais 
graves das doenças, não seria 
diferente para a Covid-19. Sou 
um defensor da terceira dose, 
pois os estudos mostram que, 
após um período, a proteção 
da vacina diminui, sem contar 
que essas novas variantes 
que têm uma enorme ca-
pacidade de transmissão e 
devemos atentar para isso. 
Quanto à vacina nas crianças 
há uma especial, fabricada 
pelo laboratório Pfi zer, para 
uso pediátrico. A previsão é de 
duas aplicações nesta faixa 
etária de cinco a 11 anos, com 
oito semanas entre uma dose 
e outra. 

Jorge Alan – Já falei em outras 
oportunidades que acredito que 
a máscara passará a ser um 
acessório indispensável dos 
nossos dias, não para todos, 
mas para aqueles que estão 
doentes. Não vejo uma mu-
dança a curto e médio prazos 
no que diz respeito aos cuida-
dos básicos, eles evitam as 
doenças respiratórias e tan-
tas outras. Ficou evidente, no 
consultório, no ambulatório, nas 
unidades de saúde, que com o 
uso de máscara tivemos uma 
redução signifi cativa dos casos 
de doenças respiratórias, a 
começar pela gripe. Reconheço 
que todos estamos cansados, 
mas podemos enfrentar ou-
tra onda há chances reais de, 
também, novas variantes, bem 
mais resistentes. Por isso, pre-
cisamos vacinar, evitar espaços 
com muitas pessoas, ainda 
mais se estiver sem máscara. 

Prevençãooo peeerrrmanente

Mantenha venti-
ladores sempre 
limpos, assim como 

o ar-condicionado, que deve 
ter o seu fi ltro lavado ou 
trocado frequentemente.

Mantenha o uso da 
máscara facial sem-
pre que não estiver 

no ambiente familiar.

Evite locais fecha-
dos e com aglome-
ração de pessoas.

Ao tossir ou espirrar, 
proteja a boca e o 
nariz com um lenço 

de papel.

Troque a roupa 
de cama com 
frequência.

Em caso de sinto-
mas como febre, 
tosse e/ou dor de 

garganta, procure imediata-
mente o seu médico.
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Odesconhecimento dos princí-
pios nutritivos do alimento, bem 
como o seu não aproveitamento, 

ocasiona o desperdício de toneladas 
de recursos alimentares. O desperdício 
é um sério problema a ser resolvido na 
produção e distribuição de alimentos, 
principalmente nos países subdesen-
volvidos ou em desenvolvimento. 

O crescimento da população mun-
dial, mesmo que amparado pelos rá-
pidos avanços da tecnologia, nos faz 
crer que o desperdício de alimentos 
é uma atitude injustifi cável. Por isso, 
não podemos mais desperdiçar.

Antigamente, as pessoas tinham 
uma relação natural com o ambiente. 
A maioria vivia no campo, conhecia as 
plantas venenosas, criava pequenos 
animais e plantava verduras, frutas, ar-
roz, feijão, milho e mandioca. O contato 
com os alimentos permitia o seu me-
lhor aproveitamento e as informações 
passavam de geração em geração.

A promoção da alimentação inte-

gral começa diante das dificuldades 
econômicas pelas quais passa o 
país. Torna-se cada vez mais difícil 
adquirir alimentos adequados ao 
consumo do dia a dia, razão pela 
qual alimentação equilibrada é atu-
almente uma das maiores preocupa-
ções do nosso cotidiano.

Dessa forma, devemos aproveitar 
tudo que o alimento pode nos ofere-
cer como fonte de nutrientes. Dentre 
os diferentes padrões de alimentação 
destacam-se as dietas não usuais, 
sendo as mais abordadas pela litera-
tura: naturalista, vegetariana, macro-
biótica e alimentação integral. Elas 
possuem características específi cas 
e produzem diferentes repercussões 
sobre o organismo humano.

A alimentação integral possui 
como princípio básico a diversidade 
de alimentos e a complementação de 
refeições, com o objetivo de reduzir 
custo, proporcionar preparo rápido e 
oferecer paladar regionalizado.

Desde que mantidas em condições seguras até o preparo:
• Carne assada: croquete, omelete, tortas, recheios, entre outros.
• Carne moída: croquete, recheio de panqueca e bolo salgado.
• Arroz: bolinho, arroz de forno, risotos.
• Macarrão: salada ou misturado com ovos batidos.
• Hortaliças: farofa, panquecas, sopas, purês.
• Peixes e frango: sufl ê, risoto, bolo salgado.
• Aparas de carne: molhos, sopas, croquetes e recheios.
• Feijão: tutu, feijão tropeiro, virado e bolinhos.
• Pão: pudim, torradas, farinha de rosca, rabanada.
• Frutas maduras: doces, bolo, sucos, vitaminas, geleia.
• Leite talhado: doce de leite.

alimentos Reaproveiteos
e leve mais 
sabor à mesa

Comprar bem

Conservar bem

Preparar bem Alimentos que podem ser aproveitados integralmente

Aproveitar sobras e aparas

Preferir legumes, 
hortaliças e frutas 
da época.

Armazenar em 
locais limpos e 
em temperaturas 
adequadas a cada 
tipo de alimento.

Lavar bem os ali-
mentos, não retirar 
cascas grossas e 
preparar apenas a 
quantidade neces-
sária para a refeição 
de sua família.

• Folhas de: cenoura, beterraba, batata 
doce, nabo, couve-fl or, abóbora, mos-
tarda, hortelã e rabanete.
• Cascas de: batata inglesa, banana, 
tangerina, laranja, mamão, pepino, 
maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, me-
lão, maracujá, goiaba, manga, abóbora.

• Talos de: couve-fl or, brócolis, beterraba.
• Entrecascas de: melancia, maracujá.
• Sementes de: abóbora, melão, jaca.
• Nata.
• Pão amanhecido.
• Pés e pescoço de galinha.
• Tutano de boi.

• 1/2 maço de almeirão

• 1/2 cebola picada
• 1 dente de alho

• 4 xícaras de chá de cascas de 

chuchu, bem lavadas, picadas e 

cozidas
• 1 xícara de chá de pão amanhe-

cido molhado na água ou no leite

• 2 colheres de sopa 

de queijo ralado
• 1 cebola pequena
• 1 colher de sopa de óleo

• 2 ovos inteiros batidos

• Sal a gosto

Escolher e lavar bem o almeirão, picar fi ninho e cozinhar em água e 

sal por 10 minutos. Escorrer bem, espremer para sair toda água. Fritar 

a cebola e o alho no óleo. Juntar o almeirão e deixar refogar por cinco 

minutos. Juntar em seguida o arroz cozido e mexer com um garfo para 

fi car bem soltinho. Dicas: o almeirão pode ser substituído por espina-

fre, couve, acelga, entre outros.

Bater as cascas no liquidifi cador. Colocar essa massa em uma tigela e 

misturar o restante dos ingredientes. Untar um pirex ou uma forma com 

óleo ou margarina e despejar a massa e levar para assar até que esteja 

dourada. Servir quente ou frio. Esta receita pode ser enriquecida, juntan-

do à massa uma lata de sardinha desfi ada. Também podem ser utilizadas 

as cascas de outros ingredientes: cenoura, abóbora, rabanete, beterraba, 

nabo ou talos de agrião, couve, brócolis. Refogados ou cozidos.

Almeirão com sobras de arroz

Assado de cascas de chuchu

• 2 xícaras (chá) de arroz cozido

• 1 e 1/2 colher (sopa) de óleo

Ingredientes

Ingredientes

Modo de preparo

Modo de preparo

Fonte: Mesa Brasil Sesc

Como evitar o desperdício

F t Mesa Brasil Sesc

• Cascas de 6 bananas maduras

• 3 dentes de alho
• 1 xícara de farinha de rosca

• 1 xícara de farinha de trigo

• 2 ovos
• Sal a gosto

Higienizar as cascas das bananas e lavar em água corrente. Cortar as 

pontas. Retirar as cascas na forma de bifes, sem parti-las. Amassar o 

alho e colocar numa vasilha junto com o sal. Colocar as cascas das 

bananas nesse molho. Bater os ovos como se fosse omelete. Passar as 

cascas das bananas na farinha de trigo, nos ovos batidos e, por último, 

na farinha de rosca, seguindo sempre esta ordem. Fritar as cascas em 

óleo bem quente. Deixar dourar dos dois lados. Servir quente.

Bife de casca de banana

Ingredientes

Modo de preparo
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PERIGO

Muitos acidentes acontecem por falta de segurança no trabalho, 
porque os operários desrespeitam as normas técnicas, sendo 

comuns na área de construção, os riscos de quedas de objeto e 
pancadas na cabeça, lesões nas mãos, projeção de partículas nos 

olhos, lesões nos pés e queda de altura. Use sempre os equipamentos 
de proteção individual (EPI), para garantir a sua integridade física.

Decifre o código e descubra os tipos de materiais que, quando uti-
lizados para a construção de cercas, devem obedecer a distância 
mínima de segurança da rede elétrica, evitando, assim, acidentes.
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Quando for INSTALAR antenas 
de rádio e TV, alguns CUIDADOS
devem ser tomados. Os 
SUPORTES de antenas, de 
maneira GERAL, são feitos de 
materias METÁLICO e, por isso, 
conduzem ELETRICIDADE. Assim, 
quando fazer a instalação desses 
equipamentos, tome cuidado para 
que estes não TOQUEM ou caiam 
sobre FIOS da rede elétrica.

 V Y P X O X K Y D T B Q C T C Q J F A C M P

 F V L O O Z A Q H E L E T R I C I D A D E D

 V I Z Y C D H F H T P F N N Z K W H A X O G

 B Y O P T I S U P O R T E S G T Z L T Z Z D

 A N P S Q K D J V E V X H K H Q H F A W S I

 X K R W H P T H Q Y N X X J W G Q T Z B K N

 G Y Q J M E T A L I C O G U C U I D A D O S

 J T P Y C K Z Z X Z D C V W K Y I J B K W T

 S O T N E M A P I U Q E Q P G B M X R Z T A

 V Q P W W B C M D F B J D O O E B Y J U P L

 G U H V J W Z Y R L C B G B L D R D Z X H A

 L E X Q W C W J X C A N Y M Y A Y A K K D R

 F M N G A N V K C Y T A P E P Z Q J L P A K

Instalando 
antenas!

Caça-palavras Enigma

Quebra-cabeça Código secreto

Desvende o enigma e escreva abaixo, o tipo de energia obtida através 
de fontes naturais que possuem capacidade de regeneração.

Monte o quebra-cabeça e descubra quatro equipamentos 
de proteção que não podem faltar em uma construção.

Fonte: CoquetelFonte: Coquetel

Fonte: Coquetel Fonte: Smartkids
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