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Associado da CERTAJA 
Desenvolvimento agora tem 

Plano de Saúde 

ao seu alcance!

 ANS 39.280-4

- Clínica própria em Taquari
- Medicina e Odontologia 
  de forma acessível
- Bem estar e lazer com 
  preços populares
- Auxílio Funeral

- Clínica própria em Taquari
- Mais de 1.600 médicos 
  conveniados no RS
- Planos Ambulatorial 
  e Hospitalar



Cooperação: Valorizamos o trabalho em equipe com
responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a 
confiança que nos é dada pelo associado.

Comprometimento: Assumimos nossa parcela 
na busca da Visão de futuro da Empresa e no 
cumprimento de nossa Missão, com persistência 
e criatividade.

Competência: Valorizamos os talentos que prezam 
pela excelência de seu trabalho, demonstrando coerência, 
seriedade de propósitos e realização pessoal.

Ética: Cumprimos os compromissos legais e 
institucionais, respeitando nossos Valores e Princípios.

Segurança: Atuamos dentro das Normas Técnicas,
primando pela segurança de nossos colaboradores, 
associados e clientes.
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Conselheiros Mensagem do Presidente

 Meus caros associados,

 Apesar do balanço negativo, podemos dizer 

que 2016 foi um ano de grandes conquistas para a 

CERTAJA Desenvolvimento. Encerramos o ano de 

2015 com um enorme problema que, se não fosse 

resolvido a tempo poderia comprometer defini-

tivamente a viabilidade financeira da Coopera-

tiva. Trata-se da Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) Morrinhos que, como já foi amplamente 

divulgado, foi um investimento que nos trouxe 

enormes prejuízos. Como seus custos ultrapas-

saram de longe os valores orçados, além de 

descapitalizar a Cooperativa por ocasião da 

construção, sua operação também era deficitária, 

obrigando a Cooperativa a bancar um fluxo de 

caixa negativo mensal de mais de 150 mil reais. 

Iniciamos 2016 sabendo que nosso futuro 

dependia de negociarmos este empreendimento 

com investidores interessados em rendimentos 

apenas no longo prazo e que estivessem dispos-

tos a amargar prejuízos durante, pelo menos, os 

primeiros quatro anos. Finalmente, em maio de 

2016, após muito trabalho e procura, encon-

tramos estes investidores e vendemos a usina 

pelo valor do saldo bancário do financiamento (14 

milhões de reais). A venda de Morrinhos era o 

primeiro objetivo de 2016 que foi plenamente 

satisfeito. Outro objetivo relativo à rentabilidade 

das operações também foi alcançado. Em 2016, 

todos os setores de negócios contribuíram 

positivamente para o resultado da Cooperativa. 

Até mesmo a Agroindústria (engenho de arroz), 

que em anos anteriores vinha apresentando 

prejuízo, apresentou, neste ano, resultado positi-

vo. Infelizmente, porém, essas contribuições 

setoriais não foram suficientes para cobrir os 

custos financeiros gerados pela descapitalização 

que a Cooperativa sofreu devido aos investimen-

tos na PCH Morrinhos. Justamente aí está a única 

meta importante que não conseguimos realizar 

em 2016 e que passa a ser nosso maior desafio 

para 2017: realinhar o perfil da dívida da 

Cooperativa aumentando o prazo e reduzindo as 

taxas de juros com a tomada de empréstimos para 

recomposição do capital de giro, com juros 

subsidiados pelo BNDES.

 Fora isso, temos grandes planos na área social. 

O nosso chamado programa "Saúde & Lazer" 

disponibilizará diversos serviços aos associados, 

dentre eles o mais importante e que há muito 

tempo almejávamos: um plano de saúde. Em 

parceria com o Centro Clínico Gaúcho (CCG) será 

disponibilizado, a partir do dia 3 de abril, planos de 

saúde dos tipos ambulatorial e hospitalar, 

regulamentados pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), para o quadro social, com 

mensalidades compatíveis com o poder aquisitivo 

do nosso associado. Esta talvez seja nossa maior 

conquista de 2017, pois há muitos anos buscá-

vamos viabilizar, sem sucesso, um empreen-

dimento como este, que finalmente está se 

tornando realidade. 

Mensagem do Presidente
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 1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

 Assembleia Geral dos Associados – É o órgão 

supremo da cooperativa, dentro dos limites da lei 

e do estatuto, e tem a prerrogativa de tomar 

todas e quaisquer decisões, sendo que estas 

vinculam e obrigam a todos os associados, mesmo 

que discordantes ou ausentes.

 A Assembleia Geral Ordinária se realiza 

anualmente, mediante convocação do presidente 

e delibera obrigatoriamente sobre os seguintes 

assuntos:

a) prestação de contas da Administração, que 

envolve o Relatório da Diretoria, Demonstrações 

Contábeis, parecer dos Auditores Independentes 

e parecer do Conselho Fiscal;

b) destinação das sobras apuradas ou rateio das 

perdas;

c) eleição dos componentes dos conselhos de 

Administração e Fiscal;

d) fixação da remuneração do presidente, vice-

presidente, secretário e conselheiros;

e) outros assuntos mediante interesse da socie-

dade, com exceção daqueles previstos para serem 

tratados em assembleias extraordinárias.

 As Assembleias Gerais Extraordinárias são 

os fóruns exclusivos para tratar de assuntos 

referentes à:

a) reforma do Estatuto;

b) fusão, incorporação, desmembramento ou 

transformação societária;

c) mudança de objetivos da sociedade;

d) dissolução voluntária da sociedade e nomeação 

dos liquidantes;

e) contas dos liquidantes.

 Conselho de Administração – composto por 

14 associados, eleitos em Assembleia Geral 

Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o 

vice-presidente e o secretário. Dos demais conse-

lheiros, nove são efetivos e dois são suplentes. No 

exercício de 2016 esteve reunido em doze 

oportunidades.

 Conselho Fiscal –tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração.  Forma-

do por três associados efetivos e três suplentes, 

em 2016 realizou onze reuniões.

 Auditores Independentes – a Cooperativa 

contrata serviços de auditores independentes, 

que são responsáveis pela realização de exames, 

conduzidos conforme normas de auditoria aplicá-

veis no Brasil, dos quais resultam em Relatório de 

Opinião dos Auditores Independentes, que 

contempla todas as questões relevantes relativas 

à posição econômica, patrimonial e financeira da 

Cooperativa.

 

 2. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

 A gestão participativa consiste na definição de 

metas e objetivos com a colaboração dos funcio-

nários. Para a CERTAJA, a gestão participativa 

incide em um diferencial competitivo. Uma vez 

que os colaboradores participam na tomada de 

Saúde é qualidade de vida e melhoria da qualidade 

de vida é um dos nossos grandes objetivos em 

relação ao quadro social.

 Por fim, agradecemos mais uma vez o apoio, 

confiança e participação dos nossos associados, 

sem o que, por maiores que fossem nossos 

esforços, não seria possível superar os difíceis 

momentos pelos quais passamos.

 

 Saudações cooperativistas.

Pedro Maia
Presidente da 

CERTAJA DESENVOLVIMENTO
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 Projeto Sementes do Cooperativismo

 Atendendo ao quinto princípio do coopera-

tivismo – Educação, Treinamento e Informação – e 

em sintonia com a Filosofia da CERTAJA, o projeto 

é desenvolvido nas escolas, com os filhos dos 

associados. Palestras sobre cooperativismo e 

atividades lúdicas visam aproximar os jovens da 

Cooperativa. Em 2016 aproximadamente 800 

jovens de treze escolas participaram do projeto.

 Jornal Certajano

 Publicação bimestral, com tiragem de 23.500 

exemplares, entregues gratuitamente nos domi-

cílios dos cooperados, tem como objetivo infor-

mar os principais fatos ocorridos na Cooperativa, 

divulgar os canais de atendimento e possibilitar 

uma maior aproximação e comunicação da 

CERTAJA com os seus cooperados. 

Relatório da Administração Relatório da Administração

 4. AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS

Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA (em 

atendimento a Lei 10.097/00 e Decreto 5.598/ 

2005)

 O Programa Aprendiz Cooperativo (SESCOOP/ 

RS) tem como objetivo ensinar e preparar jovens 

na faixa etária dos 15 aos 24 anos para o início da 

carreira profissional, dentro de uma visão técnica, 

ética, cooperativa e cidadã, despertando um 

espírito de proatividade, relacionamento inter-

pessoal, liderança e empreendedorismo, caracte-

rísticas, estas, essenciais na conquista de um 

primeiro emprego.

 O aprendizado acontece durante um período 

de mil horas ( 400 horas de aulas  teóricas e 600 

horas de prática - estágio), onde o jovem pode 

aplicar seus conhecimentos adquiridos em prol da 

Cooperativa.

  Em 2016 foram beneficiados 7 jovens, que 

atuaram nas áreas de Recursos Humanos,  Quali-

dade, Contabilidade, Agroveterinária, entre ou-

tros. 

 Projeto PIA 

 Como o próprio nome indica, o PIA é um proje-

to voltado exclusivamente para a integração com 

o associado. Busca levar a direção da Cooperativa 

em contato direto com os associados, em suas 

localidades. Nas reuniões promovidas os parti-

cipantes têm oportunidade de esclarecer dúvidas 

e ficar bem atualizados acerca dos assuntos da 

Cooperativa, tanto financeiros quanto técnicos. 

Existe desde 1999 e em 2016 esteve presente em 

oito comunidades.

decisões e no controle de sua execução, eviden-

cia-se o compromisso deles com a empresa.

 A definição dos objetivos estratégicos é reali-

zada pelo Conselho de Administração, pela Dire-

ção, pelos gestores do negócio e pelos setores de 

apoio administrativo (contabilidade, financeiro, 

recursos humanos, etc.). Após tal definição, os 

objetivos relacionados ao contexto interno e/ou 

externo do setor são elencados no mapa estraté-

gico. São os mapas estratégicos que possibilitam à 

cooperativa descrever, de uma maneira clara, seus 

alvos e conexões. Isso se faz possível porque 

representam de modo visual os objetivos estraté- 

gicos de cada negócio da CERTAJA.

 O próximo passo, após os objetivos estraté-

gicos terem sido traçados, é a atribuição dos 

planos de ações, indicadores e metas. Nos planos 

de ações, as ações específicas são elaboradas com 

um ou mais objetivos dentro de metas a serem 

alcançadas e, para isso, há o envolvimento de uma 

equipe multissetorial com afinidade técnica sobre 

o tema a ser desenvolvido. Para que ocorra um 

acompanhamento na evolução do resultado das 

ações previstas, assim como nas eventuais corre-

ções que se façam necessárias ao longo do ano, 

indicadores e metas são adotados.

 O alinhamento estratégico é a fase seguinte na 

qual, de posse do mapa estratégico, cada equipe, 

com todos os seus componentes, avalia quais 

iniciativas podem propor para colaborar com os 

alvos principais elencados no mapa. Para que os 

funcionários possam dar a contribuição necessá-

ria para o alcance de resultados coletivos maiores, 

todos os objetivos, indicadores e metas são 

alinhados com as equipes. Com o intuito de esti-

mular os funcionários para a busca da melhoria 

contínua do desempenho da equipe, foi criado na 

cooperativa um programa estratégico de remu-

neração variável pelo alcance das metas dos 

indicadores traçados.

 Para que as iniciativas e os planos de ações 

estratégicos sejam desenvolvidos e para que as 

despesas operacionais e o programa estratégico 

de remuneração variável sejam custeados, os 

recursos financeiros são definidos em um 

orçamento anual. Nesse processo, cada unidade 

da cooperativa é responsável pela elaboração e 

acompanhamento de seus orçamentos, que são 

submetidos anualmente aos diretores e conse-

lheiros para fins de aprovação.

 Concisamente, pode-se dizer que a gestão 

participativa se preocupa em manter as estraté-

gias da CERTAJA de maneira lógica e integrada de 

forma a transformar o esforço da equipe de 

colaboradores em resultados para todos.

 3. GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS 

HUMANOS

 No que tange à gestão de pessoas, o compro-

misso assumido pela CERTAJA está expresso em 

seu Planejamento Estratégico, e reflete uma 

filosofia de valorização e estímulo que permeia 

toda a Cooperativa: “Proporcionar um ambiente 

de desenvolvimento e crescimento, onde a coope-

ração e o entrosamento entre as pessoas possibi-

litem um trabalho mais criativo, produtivo e 

gratificante”. 

 O enfoque dessa filosofia encontra-se em 

políticas fundamentadas no mérito pessoal e em 

equipes, que reconhecem os melhores desem-

penhos, incentivam o aprendizado contínuo e 

ampliam as oportunidades de carreira.

 Em atendimento a estas políticas e como 

forma de se manter a par da evolução nas áreas 

tecnológica, gerencial e técnica, a Cooperativa 

ofereceu aos empregados oportunidades de 

desenvolvimento de suas habilidades e poten-

ciais, investindo o valor de R$ 66 mil na concessão 

de bolsas de graduação, cursos técnicos e 

participação em seminários. 

 Para atender as necessidades de seus associa-

dos e clientes, a CERTAJA Desenvolvimento 

encerrou 2016 com um quadro formado por 124 

colaboradores próprios, composto principal-

mente por gerentes, técnicos, analistas, auxiliares 

administrativos, bem como por trabalhadores 

responsáveis pela implementação e manutenção 

de redes elétricas.
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dobradas e pneus). Na data de realização do 

voluntariado, o rio estava acima do nível normal, o 

que dificultou o acesso às margens impossibi-

litando uma maior efetividade na coleta do lixo. A 

ação faz parte da Semana Interna de Meio Ambi-

ente da Cooperativa desde 2010, e em 2015 foi 

incorporada ao Dia C – Dia de Cooperar, que tem 

como objetivo a responsabilidade social, colocan-

do em prática os valores e princípios cooperati-

vistas por meio de ações voluntárias. 

  6. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

 A cada ano o setor de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente – SESMA dispõe das atribuições 

relativas ao desenvolvimento de medidas técnicas 

de prevenção, com base nas normas regulamen-

tadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que 

objetivam a prevenção relativa às doenças 

ocupacionais e aos acidentes de trabalho. Algu-

mas das medidas preventivas que se destacaram 

pelo período de 2016 foram as inspeções realiza-

das periodicamente pelo setor, treinamentos e a 

promoção dos “Diálogos Diários de Segurança”, 

quando os técnicos conversam com os colabora-

dores e destacam pontos importantes em relação 

à saúde e segurança do trabalho nas mais diversas 

áreas e atividades.

 Inspeções do SESMA

 Todas as equipes próprias e contratadas são 

Inspecionadas pelos Técnicos de Segurança do 

Setor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente - 

SESMA e fiscais de rede em seus locais de 

trabalho. 

 Essas inspeções têm como objetivo detectar 

situações ou comportamentos de risco e a 

verificação do cumprimento dos procedimentos 

de segurança por parte dos trabalhadores, 

envolvendo, primeiramente, a análise preliminar 

de riscos (procedimento necessário para identi-

ficar os agentes nocivos de cada atividade). A 

partir disso, são definidas as medidas preventivas 

cabíveis, correspondentes à utilização dos 

equipamentos de proteção, tanto individuais 

quanto coletivos.

 Quando encontrada alguma irregularidade no 

processo, é gerado um plano de ação para 

correção do problema. É realizada a orientação 

dos trabalhadores de acordo com os padrões do 

SESMA, que são compatíveis com os padrões da 

FECOERGS (Federação das Cooperativas de 

Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do 

RS) e conforme exigido pelas normas de segu-

rança. 

 Durante o ano de 2016, foram realizadas 

aproximadamente 200 inspeções pela CERTAJA 

Energia nas equipes de Plantão e SSE (Serviços 

Elétricos).

 Para intensificar ainda mais este controle, a 

cada trimestre é desenvolvido um programa de 

inspeções em todos os equipamentos de proteção 

individual, coletivos, ferramentais e dos veículos. 

Caso seja detectado algum fator comprometedor 

à segurança dos integrantes das equipes, imedia-

tamente é solicitado à supervisão as devidas 

adequações.

 Inspeções das condições do trabalho (ICT)

 Todos os departamentos, setores e áreas 

pertencentes à cooperativa CERTAJA são inspeci-

onados para que sejam identificadas irregulari-

dades e/ou fatores de riscos de acidentes de 

trabalho. Assim, medidas de neutralização destes 

fatores são tomadas, garantindo a segurança do 

trabalhador.

 Treinamento de direção defensiva 

 Em 2016 os Setores de Segurança e de Veículos 

promoveram um treinamento sobre direção 

defensiva, rastreamento e telemetria de veículos 

para os mais de 100 colaboradores que são 

habilitados a dirigir a frota da Cooperativa. 

  5. AÇÕES AMBIENTAIS

 Responsabilidade Ambiental 

 A CERTAJA Desenvolvimento promove ativi-

dades voltadas à preservação do meio ambiente e 

ao aproveitamento consciente dos recursos 

naturais. O compromisso ambiental da Coopera-

tiva está presente em todas as etapas dos proces-

sos produtivos, em suas atividades adminis-

trativas e na relação com as empresas parceiras, 

clientes e sociedade.

 Em um ritmo constante e eficaz, a Cooperativa 

aprimorou o controle e o monitoramento com o 

compromisso ambiental por meio de ações como 

redução e destinação adequada dos resíduos 

gerados, coleta seletiva e reciclagem, dentre 

outras. Todas as ações visam a conscientização 

dos colaboradores e da comunidade para que as 

atitudes sustentáveis se transformem em hábitos 

permanentes.

 A consolidação dessa prática resultou no 

aprimoramento e fortalecimento que estabe-

leceu um padrão para os funcionários, fornece-

dores e prestadores de serviço, além de garantir a 

conformidade legal e cumprir as determinações 

estabelecidas pelos Órgãos Ambientais. 

 Dia Mundial do Meio Ambiente  

 O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemo-

rado anualmente no dia 5 de junho. A criação 

desta data teve como objetivo principal a 

conscientização da população sobre os temas 

ambientais, principalmente, aos que dizem 

respeito à preservação do mundo onde vivemos.

 Na VIII SIMA - “SEMANA INTERNA DO MEIO 

AMBIENTE”, - o Setor de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente proporcionou para cerca de 100 

colaboradores a palestra intitulada “Utilizando o 

passado para compreender o presente e o futuro 

do Planeta Terra: uma abordagem evolutiva da 

questão ambiental”. O evento contou com o apoio 

do Sescoop/RS, tendo como palestrante o Profes-

sor André Jasper, da Univates.

 Limpeza do Rio Taquari

 No dia 16 de abril a CERTAJA esteve presente 

novamente em uma força tarefa para limpar as 

margens do Rio Taquari. A ação foi realizada por 

colaboradores da Cooperativa em parceria com 

outras instituições do município. 

 Cerca de meia tonelada de lixo foi recolhido, 

composto, principalmente, de garrafas pet, 

artigos plásticos, cadeiras, churrasqueira, pneus, 

grade de ventilador, secadora de roupas, lonas e 

outros dejetos. Com a iniciativa, toda a população 

de Taquari (cerca de 26 mil pessoas) foi benefi-

ciada.

 Na mesma ocasião foram extintos possíveis 

focos do mosquito da dengue (potes, lonas 
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tes do trabalho, e traz diversos benefícios aos 

colaboradores e para a CERTAJA Desenvolvimen-

to, como a redução de acidentes do trabalho, a 

melhoria na produtividade e no ambiente, além do 

aumento do comprometimento e da integração 

de todos.

 7. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 AGROVETERINÁRIA

 Na contra mão da retração econômica que 

afeta a economia, o setor agro viveu durante o ano 

de 2016 uma onda de otimismo. Os preços, princi-

palmente, da soja, milho e leite em alta, levaram o 

produtor a aumentar a área plantada e investir 

alto em tecnologia visando aumento da produ-

tividade.

  A CERTAJA, parceira do produtor, pegou 

carona nessa onda e apostou firme na capacidade 

e competência do associado, liberando mais 

crédito e aumentando a oferta de insumos.

 Nossos fornecedores mais uma vez se mostra-

ram parceiros da CERTAJA, atendendo nossa 

necessidade com presteza e confiança.

 Nossa equipe técnica, a cada ano mais expe-

riente, foi encarregada de dar o suporte técnico 

necessário para garantir a produtividade espera-

da pelo produtor, nas mais diversas áreas de 

cultivo.

 Sofremos junto com nosso fornecedor proble-

mas de logística, principalmente na entrega de 

fertilizantes (adubo), devido a grande demanda 

ocorrida durante os meses de outubro, novembro, 

dezembro, período do pico de plantio.

 Pela importância que a Agroveterinária tem 

para o nosso produtor associado e por ser ela o 

“carro chefe” gerador de recursos para a Coope-

rativa, fizemos todos os esforços possíveis para 

manter alto o nível de operações neste setor, 

mesmo sem o capital de giro necessário para isto. 

Como se pode ver no gráfico 1, a exemplo de 2015, 

em 2016 nossas vendas cresceram bem acima da 

inflação, superando os 42,5 milhões de reais, ou 

seja, 12,5% acima das vendas de 2015. Neste 

ponto foi, novamente, fundamental a atitude dos 

fornecedores parceiros. Assim como nós acredi-

tamos na capacidade do nosso produtor asso-

ciado, nossos fornecedores acreditaram na 

CERTAJA, dando-nos o crédito necessário para 

que pudéssemos financiar os nossos associados. E 

o resultado aí está: o produtor investiu, a CERTA-

JA foi parceira, o clima colaborou, os fornece-

dores acreditaram e as lavouras estão muito bem 

formadas. A expectativa agora é colher bem, e 

conseguir preços de venda da produção que 

garantam rentabilidade a toda cadeia que envolve 

o setor agro.

 AGROINDÚSTRIA

 Nossa Agroindústria recebeu e beneficiou 

(descascou / vendeu) menos arroz nesse ano de 

2016 do que no ano anterior. Mesmo assim obteve 

um resultado econômico muito melhor do que o 

alcançado nos últimos anos.   

Para chegar a este resultado foi necessário 

cometer algumas “maldades”, tipo:

- Retirar ajuda no frete da lavoura até 

armazém;

- Eliminar o “plus” pago no arroz para 

acerto de contas de insumos na Agrove-

terinária;

- Aplicar a tabela cheia, tanto na quebra 

de umidade quanto no custo de 

secagem;

- Parar com o recebimento de arroz nos 

silos do Irio Naue – Vendinha;

 A relação da Segurança do Trabalho e Direção 

Defensiva é muito forte. Uma complementa a 

outra, e, diante disto, o principal objetivo do 

evento foi chamar atenção para questões que 

todos enfrentam no dia a dia e também apresen-

tar normas que entraram em vigor recentemente. 

 Treinamento introdutório de segurança

 Durante o ano foram realizados “Treinamen-

tos Introdutórios de Saúde e Segurança do Traba-

lho” para os colaboradores que ingressaram na 

Cooperativa. O objetivo deste treinamento é aler-

tar os novos integrantes sobre os riscos inerentes 

a função exercida, bem como apresentar os 

métodos de prevenção para a minimização dos 

agentes de risco existentes no ambiente de 

trabalho.

 Inspeção das unidades extintoras 

 Com o objetivo de combater princípios de 

incêndio, mensalmente todas as unidades 

extintoras (extintores portáteis e hidrantes) são 

inspecionadas para que, em qualquer situação, 

estejam em condições do pleno atendimento a 

que se destinam.

 Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional

 Anualmente, todos os trabalhadores realizam 

exames clínicos com o médico do trabalho. Com 

base na exposição diária aos riscos nos ambientes 

de trabalho, o PCMSO (Programa de Controle Mé-

dico de Saúde Ocupacional) constitui-se uma fer-

ramenta valiosa para o monitoramento da saúde 

de todos os integrantes, além de possibilitar a 

melhoria contínua dos processos preventivos de 

proteção individual e coletiva dos colaboradores.

 Ensaios elétricos 

 Conforme item 10.7.8 da NR10, (Norma Regu-

lamentadora 10 - NR 10, que trata da Segurança 

em instalações e serviços em eletricidade), os 

equipamentos, ferramentas e dispositivos isolan-

tes ou equipados com materiais isolantes, desti-

nados ao trabalho em alta e baixa tensão, devem 

ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de 

laboratório periódicos, obedecendo as especifi-

cações do fabricante e os procedimentos da 

empresa. Visando atender esta norma, a CERTAJA 

realiza de seis em seis meses testes de rigidez 

dielétrica para certificação de regularidade dos 

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), EPCs 

(Equipamentos de Proteção Coletiva) e ferramen-

tas quanto a sua integridade, objetivando a segu-

rança do trabalhador que os utiliza. 

 

 Diálogo Diário de Segurança

 O DDS – “Diálogo Diário de Segurança” é um 

programa destinado a despertar no colaborador a 

conscientização quanto à sua segurança, saúde, 

meio ambiente e qualidade de vida.

 Durante aproximadamente 10 minutos, antes 

do início da jornada de trabalho, conversas e 

instruções básicas de assuntos ligados a pre-

venção de acidentes são propositalmente organi-

zadas nas diversas dependências da Cooperativa.

 Como explicita em sua definição, o DDS é uma 

poderosa ferramenta para a prevenção de aciden-
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Gráfico 3 - Setor de Serviços Elétricos

Relatório da Administração Relatório da Administração

- Reduzir custo operacional, com demissões e 

corte de investimentos.

 Todas essas iniciativas alinhadas com o preço 

do arroz em alta possibilitaram a nossa Agroin-

dústria um resultado positivo, quebrando uma 

sequência de anos com resultados negativos.

 A equipe da Agroindústria está de parabéns 

pelo esforço, dedicação e coragem de fazer o que 

precisava ser feito.

 Nós temos consciência de que não podemos 

nos descuidar. Que é preciso muito trabalho, 

controle e disciplina para alcançar o resultado 

orçado para 2017, mas a equipe está madura, 

comprometida e provou em 2016 que é possível 

fazer acontecer.

 Mesmo com todas as dificuldades, consegui-

mos manter neste ano o mes-

mo critério de remuneração do 

arroz ao associado que foi 

aplicado em anos anteriores, 

que é o de acompanhar a cota-

ção do CEPEA, como podemos 

ver no gráfico 2 acima.

       SETOR DE SERVIÇOS 

ELÉTRICOS

   O  S e t o r  d e  S e r v i ç o s 

Elétricos foi criado, princi-

palmente, para prestar serviço à CERTAJA 

Energia, construindo as redes elétricas aéreas 

para a nossa Cooperativa co-irmã. Em anos 

anteriores foram prestados serviços para outras 

empresas, mas esta prática foi abandonada em 

função dos altos custos envolvidos com 

deslocamentos e estadias das turmas de serviço, 

além da necessidade de desenvolvimento de um 

trabalho de marketing para divulgar o serviço no 

mercado.

 Historicamente, como se pode ver no gráfico 3 

abaixo, o setor vinha apresentando resultado 

negativo (prejuízo) por trabalhar com valores de 

homem X hora insuficientes para custear as 

despesas das turmas de serviço. Com a descapi-

talização da Cooperativa, pelos motivos já ampla-
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mente expostos, fomos obrigados a renegociar os 

valores a serem cobrados por esta prestação de 

serviço à CERTAJA Energia, de forma a viabilizar a 

continuidade das operações do setor. A partir 

desta renegociação, ocorrida na metade de 2015, 

em que os preços cobrados pelos serviços pres-

tados ficaram mais de acordo com a nossa reali-

dade, o setor começou a apresentar resultado 

positivo, conseguindo, já em 2015, equilibrar suas 

receitas e despesas. Em 2016, o setor alcançou o 

resultado de quase 220 mil reais, dando, deste 

modo, uma importante contribuição financeira 

para a CERTAJA Desenvolvimento. 

Pedro Maia
Presidente da 

CERTAJA DESENVOLVIMENTO
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Pago Certaja 42,16 43,35 41,72 40,90 40,81 44,04 50,67 50,37 49,13 49,75 48,71 49,49

Preço Cepea 41,52 41,93 40,31 39,80 41,77 46,49 50,48 50,50 50,06 49,47 49,04 49,15

Gráfico 2 - Compara�vo de Preço Certaja X Cepea

Pago Certaja Preço Cepea
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AGROVETERINÁRIA

AGROVETERINÁRIA
Parceira dos produtores rurais



Temos também
Planos de 
Internet de 
acordo com
sua necessidade.

Compre seu 
aparelho em até 24XRua General Osório, 2548 - Taquari/RS

Fones: (51) 3653.6600 e 98637.9834

Compre seu 
smartphone 
em até 24X 
pelo valor 
à vista!

aj atre
C odaicossa oO d    p   l  a   n   o     d ae i nte fole

Tchê
Fala

Associe-se 
na CERTAJA 
e garanta 
sua linha!



CERTAJA, sempre presente na vida do produtor rural



Rua General Osório, 2548 - 2º piso 

Centro – Taquari-RS

Fone/Fax: (51) 3653.6600 

E-mail: certaja@certajadesenvolvimento.com.br

Site: www.certaja.com.br

COOPERATIVA REGIONAL 
DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

E DESENVOLVIMENTO 
TAQUARI JACUÍ


