
Trabalho intensivo melhora
energia distribuída a cooperados

Barão do Triunfo, Cerro Grande do Sul, Sertão Santana e Sentinela do Sul estão no 
centro de preocupações da Energia. | Página 9.

Edição 155 - Junho de 2017

Safra 2017-2018 supera 
ano anterior apesar de 

clima atípico
 

Pág. 3

Inicia campanha de 
recolhimento de embalagens 

de agrotóxicos 

Pág. 6



 

EDIÇÃO 155/JUNHO DE 201702
M

O
D

O
 D

E 
VE

R E a turbulência continua...

Noia, o Davi que abateu dois Golias

Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia

Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Nosso país está precisando levar um cho-
que. Choque de ética, de moral, de hones-
tidade, de honradez, de amor ao próximo... 
O que um pequeno grupo de aproveitado-
res (políticos e empresários) está fazendo 

com nosso país é de dar dó, é de chorar. Nem bem havíamos supera-
do uma grande crise que implicou no impeachment da presidenta, eis 
que explode uma nova onda de corrupção, da apropriação de recursos 
públicos, de compra de favores, envolvendo políticos, especialmente 
o presidente da República e outros setores da administração pública 
e com isso, desestabilizando toda a nossa economia, que começava a 
dar sinais de reação. São atos e fatos preocupantes, desalentadores. 
Qual será o desfecho de todo esse quadro? E quem está com a res-
ponsabilidade de gerir o seu negócio, a sua atividade, a sua produção, 
como se comportar nesse ambiente tumultuado e de tantas incerte-
zas? O que vai acontecer no dia de amanhã? 

E nós estamos inseridos neste contexto. O setor elétrico brasileiro 
tem sido, nos últimos anos, um dos setores mais afetados por essa 
turbulência. Ou é a estiagem que afeta algumas regiões do país, ou é 
algumas medidas, essencialmente políticas que são tomadas, exemplo 
da medida provisória de 2013 que reduziu, no nosso caso em 35% 
(trinta e cinco) o preço da energia, ou é a criação das famosas ban-
deiras tarifárias, e assim por diante. Isso nos traz muitas inquietações. 
Como planejar o dia de amanhã? 

RECONHECIMENTO - Apesar de todos esses fatores e cenários, o 
sistema cooperativo de eletrificação rural do Brasil continua fazendo o 
seu papel e fazendo muito bem feito, sendo reconhecido pelo órgão 
regulador – ANEEL, como um agente propulsor de desenvolvimento 
das comunidades onde atuam. 

Temos uma energia de qualidade, um atendimento diferenciado e 

em muitos casos, preços inferiores aos praticados pelas grandes con-
cessionárias que nos rodeiam. Isso, até o momento em que escrevemos 
essa nossa mensagem. Nossa CERTAJA está com seus preços conge-
lados desde 2015, data do último reajuste. Desde então passaram-se 
já 24 meses sem reajustes, período em que o IGPM teve uma variação 
de mais de 17%. Some-se a isso a interferência do governo com a re-
tirada de 50% de subsídios sobre o preço da energia comprada para 
distribuir aos cooperados, concedidos em 2008, quando tivemos que 
entrar nesse ambiente regulado. Não bastasse, o governo aumentou 
em 72% os custos de transporte da energia comprada para cobrir a 
indenização das Companhias Transmissoras (assunto muito badalado 
em nossa imprensa). 

Nossos custos operacionais, que também estavam sem reposição 
desde 2015 precisaram ser atualizados, na ordem de dezesseis por 
cento (16%). Isso tudo em um único momento. O somatório de todos 
esses fatores vai implicar um reajuste na energia, que nós cooperados 
vamos pagar, na ordem de 37% (trinta e sete por cento) em média. 

Sabemos que o momento não é nada favorável para isso, mas é 
o que estão nos impondo. Nossas lideranças têm desenvolvido um 
trabalho profícuo junto aos nossos governantes tentando conquistar 
um tratamento adequado e merecido pelo trabalho que as mais de 
sessenta cooperativas do país fizeram até agora. Avanços houveram, 
mas não tudo que precisávamos. Neste momento precisamos nos unir 
e nos fortalecer como entidade. Somos hoje mais de 24 mil coopera-
dos usufruindo dos serviços da Cooperativa. Se cada cooperado fizer 
um pouquinho, o fardo não vai pesar para ninguém.

Contamos com a sua compreensão, com seu apoio e dedicação. 
Temos certeza que iremos superar mais essa dificuldade.

  
Saudações cooperativistas!

Mesmo sendo gremista, assisti há alguns dias a final do campeo-
nato gaúcho de futebol e fiquei novamente surpreendido (além de 
contente, naturalmente) com a atuação do time do Novo Hambur-
go que novamente provou que tamanho não é documento. Assim 
como na narrativa bíblica de Davi e Golias, o simpático Noia, derro-
tou mais um gigante, fechando com chave de ouro o trabalho que 
se propôs a fazer no campeonato gaúcho de 2017. 

Diferente do audacioso Davi, que tirou da fé a sua coragem e 
desempenho, os resultados do Noia se devem à dedicação de seus 
atletas e uma bem definida estratégia de trabalho. Quando ques-
tionaram o técnico do Noia sobre o fato de jogar na defensiva e em 
contra-ataques, ele disse ser evidente que o seu time não poderia 
jogar de “igual para igual” contra times como o Grêmio e o Inter. 
De fato, ele tinha uma estratégia bem definida pra enfrentar equi-
pes de maior capacidade individual. E, como todos sabemos, sua 
estratégia foi vitoriosa. Mas não acredito que o segredo desta sur-
preendente campanha esteja somente na estratégia. Fatores como 
o preparo psicológico também deve ter tido uma grande influência, 
pois, mesmo quando saía perdendo, o Noia continuava jogando 
com a mesma dedicação e esmero, sem se apavorar, e, geralmente, 
conseguiam reverter o resultado. Isto sem falar na frieza e precisão 
dos cobradores de pênalti.

VITÓRIA DOS PEQUENOS - Mas o que mais me 
impactou positivamente foi o fato de ver que é possí-
vel, sim, a vitória dos pequenos. Relaciono esta situa-
ção com o caso da nossa CERTAJA Desenvolvimento. 
Depois do desmembramento da CERTAJA Energia, em 2007, e mais 
recentemente com a alienação das operações de varejo alimentí-
cio (supermercados), nos tornamos uma cooperativa pequena. Co-
nhecendo o mundo capitalista no qual estamos inseridos, sabemos 
que o sistema privilegia os grandes e é dura a luta dos pequenos 
para manter a produtividade e margens necessárias para suas so-
brevivências. Por isso é muito importante os exemplos como este 
do time do Novo Hamburgo que vêm nos mostrar, na prática, que 
é possível sermos vitoriosos mesmo sendo pequenos.

Assim como o Novo Hamburgo, a CERTAJA Desenvolvimento é 
uma organização pequena e certamente não contamos com os mais 
preparados profissionais nos setores onde atuamos. Mas, também, 
assim como o Novo Hamburgo, contamos com uma equipe coesa 
e dedicada e com várias estratégias próprias para a manutenção e 
ampliação dos nossos negócios.

Exemplos como este nos animam e reforçam a nossa crença em 
um futuro brilhante.

Saudações cooperativistas!



De janeiro a maio aconteceu a safra 
de arroz no Rio Grande do Sul. Na 
área de atuação da CERTAJA Desen-

volvimento, as primeiras lavouras colhidas 
foram na localidade de Passo do Santa Cruz, 
em Taquari.   “De um modo geral, podemos 
dizer que a safra deste ano superou a sa-
fra anterior, ficando dentro da normalidade 
prevista para a região”, analisam os certaja-
nos do setor administrativo da Agroindús-
tria, o Engenho, que presta atendimento 
aos produtores.

A quantidade recebida nos silos da Coo-
perativa em Taquari foi de 190 mil sacas de 
arroz. Este ano foi alugado um silo de ter-
ceiros na localidade de Vendinha (Triunfo) 
onde foram recebidas mais 30 mil sacas de 
arroz, representando um aumento em mé-
dia de 22% em relação ao recebimento na 
safra anterior.

CLIMA E COTAÇÕES
Com relação ao comportamento do cli-

ma, pode-se constatar de forma atípica 
principalmente no mês de janeiro um volu-
me de chuvas e umidade relativa do ar em 
níveis superiores à média dos anos anterio-
res, o que ocasionou em algumas lavouras 
maiores dificuldades nos tratos culturais. 
Além disso, no primeiro trimestre do ano de 
2017 a cotação do arroz em casca entrou 
em queda devido a fatores cambiais que 
favoreceram a entrada de produto impor-
tado e de outro lado ocasionaram diminui-
ção das exportações. Outro fator que tam-
bém contribuiu para essas quedas foram as 
projeções, que agora se confirmam de uma 
safra interna maior do que a realizada no 
último ano.

Para os próximos meses, espera-se uma 
recuperação nos preços pagos ao produtor, 
em decorrência de uma oferta mais escalo-
nada e com a manutenção dos novos níveis 
cambiais. “Esperamos fortalecer o nosso 
relacionamento com o produtor associado, 
criando uma boa relação na comercializa-
ção do arroz em casca e também nas nego-
ciações de insumos para a próxima safra”, 
destacam os certajanos da Agroindústria.

E a turbulência continua...
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Luis Carlos Souza de Oliveira, mais co-
nhecido como Caio, é arrozeiro desde 
2001 no município de General Câmara. 
Em 2016 foi conselheiro fiscal da CER-
TAJA Desenvolvimento. Ele cultiva Epa-
gri 108, IRGA 428 CL e Epagri 121 CL. 
Em 2017 plantou 115 hectares, e para 
2018 pretende juntamente com seu 
sócio de Santa Catarina, Ramon Este-
ves, produzir mais 75 hectares. 
Da produção total 90% será 
beneficiada na CERTAJA, e os 
outros restantes na COPERJA, 
uma cooperativa da qual tam-
bém é sócio em Santo Antônio 
da Patrulha. O apoio recebido 
pela CERTAJA foi muito bom: 
adubos, sementes, ureia, herbi-
cida, fungicida e matéria prima 
foram buscados na Coopera-
tiva. Além disso, ressalta Caio, 

Márcio, Alexsandro e Jonas: preços pagos ao produtor devem melhorar

Caio: aposta em crescimento conjunto

o pagamento é correto e as parcerias e 
facilidades oferecidas para a produção 
são muito boas. “Nos ajudamos mutua-
mente.” Conforme Caio, todo associa-
do produtor deveria armazenar/benefi-
ciar sua produção na Cooperativa, pois 
quanto mais a cooperativa crescer, mais 
benefícios ela poderá oferecer aos seus 
associados.
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Neuri Valdir Nied começou sua história com a CERTAJA em 29 
de outubro de 1999, quando se tornou cooperado. Conselheiro 
desde 2014, representante de Boa Esperança, em Paverama, o 
aposentado e agricultor conta com orgulho que seu pai foi um 
dos primeiros beneficiados com a chegada da energia elétrica. 
Como Neuri trabalhava em outra cidade, não presenciou esse 
momento, mas em visita à família a surpresa foi grande. Nas ho-

ras livres seu passatempo é a pescaria, e o 
time do coração é o Internacional. Músi-
cas gauchescas e churrasco estão no topo 
das suas preferências. “Quero poder con-
tribuir com sugestões, fiscalizar atos da 
Cooperativa, além de aprender um pouco 
no segmento da energia.”

Conheça os conselheiros da CERTAJA  
Energia e da CERTAJA Desenvolvimento
Pessoas dispostas a colaborar de forma intensa e comprometida com a Cooperativa. Assim são os conselheiros que 
atuam na CERTAJA Energia e na CERTAJA Desenvolvimento. Para que todos os cooperados possam conhecer um 
pouco melhor esses certajanos e suas motivações, desde a edição de agosto de 2016 apresentamos alguns aspec-
tos sobre quatro trajetórias de vida. Confira.
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O engenheiro agrônomo João Carlos Kroeff Schmitz graduou-
se pela UFRGS em 1992, aos 25 anos, e hoje se considera um 
agricultor. “Planto arroz, pomares de citros e crio gado de cor-
te.” Representante da comunidade de Paquete, em Capela de 
Santana, é cooperado desde 1999, quando começou o plantio 
de arroz. Ele atuou um ano e meio no Conselho Fiscal, e agora 
está no Conselho de Administração. “Morei em Porto Alegre até 
os 24 anos de idade. Depois disso vim para Montenegro e Cape-
la de Santana iniciar na atividade rural. Acontece que meu pai 
foi amigo e colega da turma de Agronomia do Seu Bavaresco e, 
em função disso, eu já havia tomado conhecimento da CERTAJA 
e visitado Taquari ainda quando bem mais novo.” 

O que mais gosta de fazer é viajar e conhecer locais, costumes 
e culturas diferentes.” É colorado, ouve pop rock e curte chur-

rasco, mas alerta: “Como arrozeiro, não dá 
para esquecer que um bom risoto ou uma 
paella são pratos saudáveis e deliciosos.” 
Seu sonho é viver em um Brasil mais trans-
parente e justo, e isso passa pela educação 
e moral de cada um de nós em todas as 
atitudes no dia a dia. “A CERTAJA me im-
pressiona pelo senso de cooperação e bem 
comum que cada um de seus colaboradores possui à empresa. 
A Cooperativa crescerá conforme o desenvolvimento de seus 
cooperados. Para isso precisamos da difusão de conhecimento, 
tecnologia, inovação. Precisamos que cada unidade produtiva 
busque a excelência em gestão. Acredito que assim por extensão 
também teremos uma cooperativa mais forte.”

   NEURI VALDIR NIED - CERTAJA ENERGIA

CELMAR BÜRKE - CERTAJA ENERGIA

JOÃO CARLOS KROEFF SCHMITZ  - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

LÉO KNEIB DOS SANTOS - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

Agricultor representante de Gil, em 
Triunfo, Léo Kneib dos Santos é coopera-
do há cerca de quatro anos, e conselheiro 
desde 2017. Sua história com a CERTAJA 
pode ser contada pela parceria e fidelida-

de, assim como encara o bonito relacionamento com os filhos, 
com quem adora brincar. Gremista, ouve música sertaneja e 
não dispensa um bom prato de feijão. Quer viver muitos anos 
com a família, com muita saúde.

O agricultor aposentado Celmar Bür-
ke, de Cerro Grande do Sul, é cooperado 
desde 1975, e conselheiro desde 2013. 
Seu grande objetivo é trabalhar para o 
crescimento da CERTAJA, e nas horas de 

folga passear com a família. Gremista e apreciador de música 
gauchesca, churrasco e carreteiro, quer manter os bons laços 
de amizades que construiu ao longo da vida. “Espero orientar 
o cooperado sempre da melhor forma possível e elogiando o 
crescimento e o atendimento da CERTAJA.”
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Os produtores rurais estão co-
lhendo uma das maiores safras 
de grãos dos últimos anos. O 

clima favorável e o maior investimento 
em tecnologia nas lavouras são os prin-
cipais fatores do sucesso. 

Durante o desenvolvimento das cul-
turas as chuvas se mantiveram regula-
res, não sendo observadas as estiagens 
que estavam previstas pelos meteorolo-
gistas. As temperaturas também foram 
normais e favoreceram o pleno desen-
volvimento das plantas. Nos meses de 
março e abril de 2017 o clima se carac-
terizou pela redução das chuvas, o que 
favoreceu a colheita dos grãos. 

Os associados da CERTAJA também 
estão investindo em tecnologia, utili-
zando variedades de alta produtividade 
e sementes de qualidade. Os produto-
res também investiram pesado na nu-
trição das plantas. O uso de adubos de 
alta qualidade e em maior quantidade 
tem trazido bons resultados aos produ-
tores. Segundo o engenheiro agrônomo 
da CERTAJA, Israel Silva, o resultado das 
lavouras está diretamente relacionado 

Clima favorece colheita das 
culturas de verão
Produtores estão animados com a produtividade das lavouras, mas preocupados 
com os baixos preços dos grãos no mercado

Aumentar a produtividade é o caminho

com o investimento proposto pelo pro-
dutor. “Os produtores estão se conscien-
tizando que o caminho para se produzir 
mais não é aumentar a área plantada, 
mas sim aumentar a produtividade”. 
Neste ponto está o papel fundamental 
da assistência técnica da Cooperativa. 
“Nós técnicos temos que estar sempre 
atualizados para poder repassar os co-
nhecimentos aos associados”, completa 
o agrônomo. 

Devido à safra recorde de grãos 
de praticamente todas as cultu-
ras, as cotações dos produtos bai-
xaram nos mercados. Nas culturas 
como o milho, a soja e o arroz foram 
observadas reduções significativas nos 
preços de mercado. Diante desta difi-
culdade o produtor deve estar atento ao 
momento de comercializar a safra, ga-
rantindo sempre uma boa qualidade do 
produto.
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Inicia no dia 5 de junho a cam-
panha anual de recolhimen-
to de embalagens vazias de 

Agrotóxicos da CERTAJA. A iniciativa é 
da Agroveteriária e visa a destinação 
correta dos vasilhames de produtos co-
mercializados pela Cooperativa. Os pro-
dutores devem estar atentos aos dias e 
horários que o caminhão passará nas 
comunidades realizando as coletas. As 
embalagens devem ser entregues de-
vidamente lavadas e com as tampas 
separadas. Serão aceitas somente em-
balagens de agrotóxicos. Não serão co-
letadas embalagens de medicamentos 
veterinários, óleos combustíveis ou lu-
brificantes e outros resíduos. Não serão 
aceitas durante a coleta as embalagens 
de produtos de origem desconhecida ou 
que apresentarem restos de produtos. 

Inicia a campanha de recolhimento de 
embalagens de agrotóxicos da CERTAJA
Estimativa é que mais de 20 mil embalagens vazias de agrotóxicos sejam recolhidas 
durante a campanha na Semana do Meio Ambiente

Coleta acontece conforme calendário 
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No dia 23 de maio, durante Reunião 
Pública da Diretoria da ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elé-

trica), foi definido o reajuste das tarifas da 
CERTAJA Energia. Os cooperados atendi-
dos pela Cooperativa terão as tarifas rea-
justadas a partir de 29/05/17. 

Ao calcular os índices de reajuste, a 
ANEEL considera a variação de custos que 
a empresa teve no decorrer do período de 
referência, no caso da CERTAJA período 
de abril de 2015 a abril de 2017 em virtu-
de de em 2016 não ter havido reajuste. A 
fórmula de cálculo inclui custos típicos da 
atividade de distribuição e outros custos 
como energia comprada, essa a que mais 
impactou, em virtude da retirada, por par-
te do governo de 50% do desconto conce-
dido até então, encargos de transmissão e 
encargos setoriais. A aplicação do reajuste 
anual e da revisão tarifária está prevista 
no contrato de permissão assinado entre 
a Cooperativa e o Governo Federal, por 
meio da ANEEL.

Abaixo apresentamos, discriminados, 
os fatores e seus respectivos impactos 
percentuais no reajuste aplicado.

Não houve reajuste tarifário em 2016, 
com isso o cooperado deixou de pagar, 
por 12 meses:

Aumento de 23,66% sobre o valor da 
fatura, sendo:

14,47% referentes à retirada de 25% 
dos descontos, prevista para maio/2016 e 
adiada para maio de 2017;

9,19%, correspondente ao aumento 
dos demais custos, cujo repasse também 
foi adiado para maio de 2017.

Fatores que influenciaram o reajuste de 
2017:

Ausência de reajuste nas tarifas em 
2016: Valores refletem aumento dos cus-
tos ao longo de 25 meses, pois o reajuste 
que deveria ocorrer em abril de 2016 foi 
transferido para maio de 2017.

# Variação do IGPM no período foi de 
17,32%.

Retirada de 50% dos descontos no 
preço da energia comprada: O Decreto 
9.022/2017 determinou a retirada dos 
descontos que as permissionárias recebem 
na compra de energia, na razão de 25% 

CERTAJA tem suas tarifas
reajustadas pela ANEEL

ao ano a partir da revisão tarifária.  Como 
a revisão da CERTAJA seria em 2016, em 
2017 estamos perdendo 50% dos descon-
tos.  Esta retirada ocasiona um aumento 
de 145% no preço da energia comprada 
(quase 3 vezes mais).

# Este fator é responsável por 28,25% 
do reajuste.

Aumento de 54,28% nos custos de 
transporte da energia comprada: Deter-
minado pela ANEEL, para cobrir indeniza-
ção às transmissoras.

# Este fator é responsável por 4,28% 
do reajuste.

Aumento de nos custos operacionais e 
de capital: Reposição da inflação acresci-
da de adequação do custo de capital.

# Este fator é responsável por 12,49% 
do reajuste.

Resumindo: 

Componentes Financeiros: São 
diferenças apuradas entre os cus-
tos previstos para o ciclo anterior e 
os que efetivamente se realizaram.  
Neste reajuste os citados componentes 
totalizam R$ 1,84 milhões, negativos, 
que ocasionam uma redução de 4,55% 
no índice final.

Outras informações:
Redução da Parcela B: A CERTAJA re-

duziu a proposta de Parcela B, parte ge-
renciável pela Cooperativa, em R$ 2,8 
milhões para amenizar o impacto aos 
cooperados.

 
Tratamento coerente com a caracte-

rística dos mercados: A Cooperativa, em 
conjunto com o sistema INFRACOOP/
OCB, aguarda a regulamentação da Lei 
13.360/2016, para que nos próximos 
processos tarifários sejam consideradas 
as atipicidades dos mercados das Coope-
rativas.

 
COM BASE EM TODOS ESSES FATORES, 

OS INDICES DEFINIDOS FORAM:

- U.C. Residencial: 40,16%

- U. C. Alta Tensão (grandes clientes, in-
dústrias): 31,39%

Assim, o efeito médio do reajuste é de 
37,42%.

Evolução da tarifa da CERTAJA, comparada 
com os índices inflacionários.

Aplicação do reajuste anual e revisão tarifária está prevista no contrato 
de permissão entre CERTAJA e governo federal



N
A 

RE
D

E
08 EDIÇÃO 155/JUNHO DE 2017

A b a n d e i r a 
para o mês 
de junho será 

verde, sem custo para 
os consumidores. Os 

fatores que contribuíram 
para o retorno da bandeira 
verde foram a maior afluên-
cia das vazões que chega-
ram aos reservatórios das 
hidrelétricas em maio de 
2017 e a perspectiva de re-
dução do consumo de ener-
gia elétrica.

Segundo o relatório do 
Programa Mensal de Opera-
ção (PMO) do Operador Na-
cional do Sistema (ONS), o 

valor da usina térmica mais 
cara é de R$ 155,85/MWh, o 
que indica bandeira verde.

Criado pela ANEEL, o sis-
tema de bandeiras tarifá-
rias sinaliza o custo real da 
energia gerada, possibili-
tando aos consumidores o 
uso consciente da energia 
elétrica. O funcionamen-
to das bandeiras tarifárias 
é simples: as cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam se 
a energia custará mais ou 
menos em função das con-
dições de geração de eletri-
cidade. Fonte: ANEEL

ANEEL anuncia bandeira 
tarifária verde para junho
Maior afluência das vazões aos reservatórios e previsão de redução do 
consumo de energia elétrica motivaram decisão

A partir do mês de 
maio todos cooperados 
com unidade consumi-
dora nos municípios de 
Barão do Triunfo, Sertão 
Santana, Cerro Grande 
do Sul, Mariana Pimentel 
e Sentinela do Sul estão 
com leitura no sistema 
de emissão instantânea 
de fatura. 

Ao realizar a leitura do 
medidor de energia, o 
leiturista emite a fatura 
de energia elétrica e já 

deixa na caixa de corres-
pondência ou na caixa de 
medição.

Com a emissão da fatu-
ra no ato da coleta de lei-
tura, o cooperado pode 
escolher o local mais 
próximo da sua residên-
cia ou de sua preferência 
para efetuar o pagamen-
to da fatura, desde que 
tenha serviço bancário 
conveniado com Banco 
do Brasil, Caixa, Sicredi 
ou Banrisul.

Novas rotas de Emissão Instantânea da Fatura (EFI)
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Conforme já noticiado na edição passada do Certajano, 
em 15 de março uma comitiva de vereadores juntamente 
com a vice-prefeita de Barão do Triunfo visitou a sede da 

CERTAJA Energia, com o objetivo de esclarecer os motivos das 
recorrentes interrupções de energia que afetam a região. Poste-
riormente a este encontro, em 26 de abril, na sede da Secretaria 
de Minas e Energia do RS, uma reunião envolvendo o secretário 
de Minas e Energia do RS, Artur Lemos Junior, representantes da 
CEEE-D e da CERTAJA Energia, também discutiram o tema.

Fruto desta reunião, foram efetivadas ações concretas pelas 
empresas, com o objetivo de reduzir o número de falhas neste 
sistema elétrico. A CEEE-D comprometeu-se a reativar contrato 
de equipes terceirizadas que fazem a manutenção ambiental na 
região, uma vez que a vegetação é um dos 
principais problemas relatado pela CEEE-D 
nas interrupções em sua rede. A supridora 
também se comprometeu a avaliar a solici-
tação feita pela CERTAJA Energia, de disponi-
bilizar um novo ponto de conexão, para que 
a Cooperativa tenha condições de transferir 
suas redes quando houver uma falha no sis-
tema de suprimento.

FORÇA TAREFA
Conforme relatado ao secretário de Minas 

e Energia, a rede elétrica da CERTAJA Energia 
está em ótimas condições estruturais, pois 
foi reforçada em função da conexão da PCH 
Morrinhos. Contudo, a Cooperativa decidiu 
que, além da turma de manejo ambiental 
que normalmente trabalha na região, está 
realizando uma força tarefa, com um maior 
efetivo de turmas, de modo a vistoriar e re-
gularizar condições anormais da vegetação na 
faixa de servidão. 

A medida teve início no dia 22 de maio e será mantida 
até que todas as principais redes da região tenham sido 
vistoriadas. Paralelamente a esta ação, a CERTAJA Energia 
contratou uma empresa especializada em proteção de sis-
temas de potência para analisar todos equipamentos loca-
lizados em suas redes e no alimentador da CEEE-D que atende a 
Cooperativa. Esta ação tem por objetivo uma avaliação integra-
da, buscando detectar possíveis inconsistências entre estes equi-
pamentos, que podem levar a interrupções não intencionais.

A CERTAJA Energia, sensível ao relato de seus cooperados, 
está dedicando grande parte de seu corpo técnico para avaliar 
esta condição excepcional, não medindo esforços para que bre-
vemente a condição de qualidade seja reestabelecida.

Trabalho intensivo melhora 
energia distribuída a cooperados
Comunidades de Barão do Triunfo, Cerro Grande do Sul, Sertão Santana e 
Sentinela do Sul estão no centro de preocupações da Energia

Trabalhos intensivos na região começaram em 22 de maio
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A obra realizada na “Traves-
sia da Ilha da Paciência”, em 
Triunfo, teve como objetivo 
deslocar o ponto de traves-
sia da rede de distribuição da 
CERTAJA Energia, que passava 
transversalmente sobre o local 
da balsa existente na locali-
dade. Isso causava uma cer-
ta preocupação e receio dos 
moradores ao transitarem na 
embarcação, principalmente 

quando o Rio Jacuí estava com nível 
mais elevado. Devido a rede existente 
já estar comprometida, foram insta-

ladas novas estruturas para a susten-
tação de cabos na travessia do rio, 
cuja distância tem aproximadamente 
190 metros. Para isso foram necessá-
rios postes de até 14 metros de altu-
ra. O valor do investimento alcançou 
R$ 29.837,00. As atividades foram 
conduzidas por Três equipes pesadas 
(turmas), com auxilio da equipe do 
SESMA (acompanhando e orientando 
quanto aos procedimentos de segu-
rança),  equipe de fiscalização (acom-
panhando e fiscalizando a execução 
da obra) e equipe de atendimento 
(plantão, efetuando as manobras).

Ilha da Paciência 

No dia 26 de abril, a Dire-
ção e equipe técnica da CER-
TAJA Energia esteve presente 
em Catupi, Triunfo, realizando 
uma reunião do Projeto de 
Integração com o Associado – 
PIÁ. Cerca de 40 cooperados 
estiveram presentes. Em 24 
de maio, 73 cooperados da 
comunidade de Capela dos 
Cunha, Passo do Sobrado re-
ceberam a equipe certajana. 
Na ocasião, Reinaldo Rodri-
gues declamou um poema de 
sua autoria. Confira:

PIÁ
Um mundo melhor
Eu sinceramente, ainda acredito
Num mundo melhor do que vejo agora
Onde se respeita a fauna e a flora
E não haja ódio, miséria e conflito
Onde as pessoas acudam o grito
O necessitado daquele que chora
E cada humano seja que colabora
Para um mundo ético, mais justo e bonito
Quero ver a vida com mais alegria
Atitudes certas, mais sabedoria
Gente educada, cultura e valores
Eu sei que são sonhos, talvez utopia
Mas é esse o mundo que eu desejaria
Deixar de presente para os meus sucessores.

ISO
No dia 25 de maio iniciou a 

auditoria de certificação da ISO 
9001:2015 na CERTAJA Energia. 
Elias Borba Roscheski, da empresa 
BRTÜV Avaliações de Qualidade, 
com sede em São Paulo e acredi-
tada pelo INMETRO, foi o auditor 
responsável. Durante todo o dia 
foi realizada a chamada “FASE 1”, 
onde houve a análise docu-
mental da Cooperativa, de 
forma amostral. Como re-
sultado, foi apontada uma 
não conformidade que não 
impossibilitará a realização 
da FASE 2. A FASE 2 ocor-
rerá nos dias 28 e 29 de ju-
nho. A CERTAJA iniciou o 

processo de certificação da ISO 
9001:2015 (sistema de gestão da 
qualidade dos processos) e da ISO 
1002:2005 (eficiência no trata-
mento das reclamações dos coo-
perados) em dez/15, e conta com 
a consultoria da empresa RM Gui-
darini, também contratada por 
sete cooperativas, via FECOERGS.

Visita CERTHIL
No dia 19 de abril, 

a equipe do setor Co-
mercial de Energia re-
cebeu a visita de cole-
gas cooperativistas da 
Certhil, da área de me-
dição e faturamento. 
O objetivo foi conhe-

cer o funcionamento 
da emissão instantâ-
nea das faturas e o sis-
tema de telemetria. A 
iniciativa compartilha 
aprendizados e pro-
move troca de expe-
riências.

Capela dos Cunha

Catupi
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Em 30 de maio, a CERTAJA Ener-
gia promoveu o 1º Encontro com 
os Sindicatos dos Empregadores e 

Trabalhadores Rurais dos 19 municípios 
onde atua. Na oportunidade, a direção 
apresentou informações de interesse dos 
sindicatos e cooperados, promovendo 
uma integração entre Cooperativa e Sin-
dicatos visando o desenvolvimento das 
comunidades. O estreitamento dos laços 
poderá estabelecer parcerias saudáveis e 
propulsoras de melhor qualidade de vida 
para todos, haja visto que o associado de 
um, via de regra é associado do outro. 
Após a reunião foi servido um almoço 
para cerca de 30 pessoas.

A atividade foi aberta pelo presiden-
te da CERTAJA Energia, Renato Martins, 
apresentando um vídeo institucional, dis-
cutindo integração e as parcerias já exis-
tentes. O gerente de distribuição, Eder-
son Madruga, apresentou um histórico 
da Cooperativa, mostrando inclusive os 
postos de atendimento atuantes, falou 
sobre a estrutura da CERTAJA e questões 
referentes ao suprimento de energia elé-
trica. O gerente financeiro, Marcus Fran-

ça, abordou os aspectos econômico-fi-
nanceiros da cooperativa dando ênfase 
ao montante de receita e despesas, so-
bras e o volume médio de recursos que 
estão sendo investidos todos os anos, 
além de detalhar a revisão tarifária de 
2017 que entra em vigor a partir de 30 
de maio do corrente ano. 

O gerente comercial Enoque Garcia 
trouxe dados sobre a estrutura de aten-
dimento, relacionamento com coope-
rado, incluindo os canais disponíveis, 
a nova realidade das cooperativas e 
os pontos positivos e negativos desse 
novo regramento que 
as mesmas estão ten-
do que cumprir. Entre 
os aspectos positivos 
destacou a isonomia, a 
maior fiscalização e exi-
gência de indicadores 
de qualidade. Quanto 
aos aspectos negativos 
mencionou as limita-
ções de doações e a tari-
fa regulada pela ANEEL. 
Enoque discutiu, ainda, 

os subsídios ao produtor rural e a 
importância do talão de produtor. 
Renato Martins encerrou o encon-
tro reforçando os objetivos co-
muns e parcerias e a necessidade 
de as entidades fortalecerem esse 
trabalho integrado, tendo em vis-
ta a unicidade do quadro social. O en-
contro contou com a participação de re-
presentantes dos municípios de Taquari, 
Venâncio Aires, Paverama, Sertão Santa-
na, Barão do Triunfo, Brochier, Monte-
negro, General Câmara, Santa Cruz do 
Sul, Triunfo e Passo do Sobrado.

Reunião com sindicatos rurais 
reafirma parceria com CERTAJA
Encontro aproximou ainda mais a Cooperativa das comunidades onde está inserida

Sementes do Cooperativismo
Em maio três escolas de Triunfo 

receberam a visita do Núcleo de 
Comunicação para palestras sobre 
o Projeto Sementes do Cooperati-
vismo. Em 17 de maio a Escola Jú-
lio Fornari, da localidade de Mor-
ro do Marinheiro, esteve atenta 
às informações trazidas pelos cer-
tajanos. No dia 18, foi a vez da 

Escola Marcos Machado Coelho, 
de Barro Vermelho, refletir sobre 
essas temáticas, totalizando uma 
plateia com cerca de 80 alunos. 
Já em 29 de maio, a Escola Tris-
tão Pereira da Silva, da localidade 
Fortaleza, reuniu 32 estudantes 
para acompanhar as discussões 
propostas.
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No dia 31 de maio, 
uma delegação da 
CERTAJA Desenvolvi-
mento esteve em au-
diência com o prefei-
to de Vale Verde, sr. 
Carlos Gustavo Schu-
ch, para apresentar 
o “Clube Assistencial 
Família Saudável”. O 
prefeito e seus secre-
tários, presentes à re-
união, se mostraram 
bastante interessados 
neste projeto e de-
monstraram intenção 

de firmar convênio 
com a CERTAJA para 
oferecer este  bene-
fício aos funcioná-
rios da prefeitura de 
Vale Verde. A equipe 
do Família Saudável 
já está credencian-
do profissionais na 
região para atender 
aquela comunidade e 
em breve será marca-
da uma reunião aber-
ta ao público para ex-
plicar como funciona 
este programa.
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Clube Assistencial 
Família Saudável

Renato Martins reafirmou parcerias 
e integração já existentes



12 EDIÇÃO 155/JUNHO DE 2017
SA

Ú
D

E&
LA

ZE
R

Na noite de 17 de maio foi inaugura-
da mais uma filial da Clínica ARTHROS, 
no SuperCentro CERTAJA. A clínica, com 
matriz em Lajeado, tem como sócios
-proprietários o médico traumatologista 
Dr. Odon Luiz da Silveira Filho e o cirur-
gião-dentista Dr. Rui Vargas Martins, e é 
uma das principais parceiras do CLUBE 
ASSISTENCIAL FAMÍLIA SAUDÁVEL, que 
oferece vantagens e descontos aos as-
sociados da CERTAJA Desenvolvimento.

A Clínica funcionará de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h30min horas e 
oferecerá serviços de atendimento mé-
dico com clínico geral e também com 
especialistas para os associados do CLU-
BE ASSISTENCIAL FAMÍLIA SAUDÁVEL 
da CERTAJA Desenvolvimento.

Além desta Clínica, vários outros pro-
fissionais são parceiros do CLUBE ASSIS-
TENCIAL FAMÍLIA SAUDÁVEL, tanto no 
município quanto na região.

Associados da Cooperativa que fazem 
a adesão ao Clube obtém descontos em 

multiprofissionais da área da saúde, de 
forma que serviços de fisioterapia são 
ofertados a partir de R$ 20,00, acupun-
tura R$ 35,00, consultas com clínicos 
gerais com preço de R$ 60,00 e espe-
cialistas com o custo de R$ 90,00.

Além da saúde, o CLUBE ASSISTEN-
CIAL FAMÍLIA SAUDÁVEL contempla as 
áreas de lazer, entretenimento e bem
-estar, com parcerias com restaurantes, 
academias, serviços de estética, entre 
outros.

Clínica Arthros inaugura filial 
no Supercentro CERTAJA

No dia 6 de abril, a equi-
pe da CERTAJA Desen-
volvimento esteve com 
a comunidade de Porto 
Batista, em Triunfo, para 
apresentar os programas 
CERTAJA Saúde, Família 
Saudável e Fala Tchê. Em 
18 de abril, esteve na lo-
calidade Trevo, em Tabaí 
e, em 27 de abril a comu-
nidade de Coxilha Velha, 
Triunfo recebeu a equipe 
da CERTAJA Desenvolvi-
mento no Salão São Luiz.

Na noite de 11 
de abril, foi rea-
lizado um jantar 
de lançamento do 
Programa Saúde & 
Lazer para os asso-
ciados de Taquari. 
Cerca de 300 pes-
soas comparece-
ram às 20h no CTG 
Pelego Branco, com 
a presença de as-
sociados e clientes 
usuários do Cartão 
Cliente CERTAJA, 

parceiros, autori-
dades do municí-
pio e presidentes 
de entidades. Após 
o pronunciamento 
da direção, houve 
um jantar ofereci-
do pelo Centro Clí-
nico Gaúcho e pre-
parado pela equipe 
do CTG Pelego 
Branco, seguido de 
um show com Da-
niel Torres, apoiado 
pelo Sescoop/RS.

Principal parceira do Clube Assistencial Família Saudável 
oferece serviços médicos em Taquari



Se o nascimento de um bebê mexe 
com a rotina de uma família, ima-
gine o de três. Foi assim com as 

trigêmeas Sofia, Laura e Júlia quando 
voltaram para casa, no começo de maio, 
na localidade Vendinha, em Triunfo, fi-
lhas de Rita de Cássia de Almeida Ferreira 
Aires, 35 anos, e André Roberto Aires, 42 
anos, e irmãs de Ana Luísa, 9 anos. A no-
tícia de que a gestação era tripla foi dada 
na primeira ecografia, feita com oito se-
manas (aproximadamente dois meses). 
“Planejávamos ter um bebê, aí veio a sur-
presa”, diz a mãe. 

Rita é natural de Sapucaia do Sul e mu-
dou-se para Vendinha quando casou, há 
13 anos. O esposo é natural de Triunfo 
e trabalha como operador de máquinas. 
Ela é operadora de caixa na loja da CER-
TAJA daquela localidade.

A gravidez foi planejada, mas não hou-
ve tratamento de fertilidade. O casal não 
imaginava que teria mais de um bebê, 
embora na família de Rita haja diversas 
ocorrências de gêmeos, com sobrinhos, 
primos, tios e tios-avós. 

Diante da grande novidade, além do 
enxoval, a família precisou aumentar a 
casa para fazer o quarto para as meni-
nas que chegariam. “Tivemos que fazer 
adaptações porque não caberiam no nos-
so quarto os três berços”. O enxoval teve 
a colaboração da comunidade, que fez 
doações de carrinhos, roupas e fraldas. O 
chá de bebê contou com a participação 
de aproximadamente 200 pessoas. 

A gravidez foi tranquila e o parto ce-
sariana ocorreu com 35 semanas (oito 
meses), no dia 24 de março, no Hospital 
da Unimed em Montenegro. Três equipes 
médicas foram mobilizadas para a che-
gada das meninas. A mãe tinha determi-
nado, previamente, os nomes que cada 
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Amor em dose tripla
Certajana dá à luz três meninas e vive as emoções e desafios da maternidade múltipla

CERTAJA Desenvolvimento sorteia TV

No período de fevereiro a abril 
a CERTAJA Desenvolvimento realizou 
uma campanha de recadastramento 
dos seus associados. Todos que preen-
cheram o formulário, encartado no 
jornal da Cooperativa, participaram do 
sorteio de uma Smart TV de 32 pole-
gadas. No dia 28 de abril o sorteio foi 
realizado na sede da empresa, e o ga-

nhador foi o Carlos dos Santos Braga, 
morador de Tabaí (Morro Pedro Rosa).

A TV foi patrocinada pelo Clube 
Assistencial Família Saudável, que está 
oferecendo serviços de médicos, den-
tistas, fisioterapeutas, psicólogos e de-
mais profissionais ligados à saúde com 
preços tabelados para os associados 
da CERTAJA Desenvolvimento. 

Reprodução/Andressa Kaliberda (Jornal Ibiá)

Rita de Cássia com as trigêmeas Sofia, Laura e Júlia, e a irmã Ana Luísa

uma receberia conforme a ordem de nas-
cimento. A primeira, a Sofia, que pesou 
1,520 Kg e 41 cm, seguida da Laura com 
1,855 Kg e 42,5 cm e depois a Júlia, com 
1,925 Kg e 42 centímetros. Elas ficaram 
no hospital por 15 dias para ganharem 
peso. 

SEM ROTINA
As meninas são muito semelhantes 

fisicamente, mas para Rita, não há con-
fusão. Ela sabe quem é cada uma pelos 
tamanhos: “Júlia é a maiorzinha; a Sofia 
tem o rostinho menor, mais fino, e a Lau-
ra é mais redondinho. Mas elas, em peso, 
já estão se igualando, estão se desenvol-
vendo super bem”. A troca de fralda e 
do banho são mais ou menos na mesma 
hora.

Nestes primeiros dias a família conta 
com a colaboração da mãe, Cerize Fer-
reira, e da irmã, Vanda, que são fixas na 
assistência. “Sinto-me privilegiada de po-
der ajudar”. O esposo de Rita e a filha 

também cuidam das meninas, quando 
não estão no trabalho e na escola. “Espe-
ro conseguir dar conta. Agora, não exis-
te uma rotina certa. É um dia depois do 
outro, conforme a situação que se cria. 
Tem dias que elas dormem mais; outros 
querem mais atenção com colo. A família 
ajuda bastante, mas a gente quer come-
çar a se organizar sozinha. Vou parar de 
trabalhar e me dedicar mais à casa.”

Para não haver esquecimento no trato 
com as meninas, as horas da mamada, 
do complemento e da troca de fraldas 
são anotadas em um caderno. “No início 
nós fizemos umas pranchetas coloridas. 
Teoricamente falando, tu tens tudo or-
ganizado, mas quando vem é diferente.” 
Mesmo com a múltipla jornada, Rita diz 
que não há cansaço. “Tudo compensa, só 
de ver os rostinhos delas”.

Matéria adaptada, originalmente publicada 
pelo Jornal O Fato Novo, disponível em http://
www.ofatonovo.com.br/noticias_detalhe.
php?id=19070.
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No dia 5 de maio, a equipe de vendedores da 
Agroveterinária CERTAJA realizou um treinamento 
na sede da Acerta. A atividade enfocou o Amino-
fort, produto que temos à venda nas Agroveteri-
nárias. Trata-se de um promotor de crescimento, 
indicado para melhorar o ganho de peso em bo-
vinos, aumentar a produção de leite e melhorar o 
estado físico de animais que estão se recuperan-

do de alguma doença. Participaram os vendedores 
das lojas das Agroveterinárias, com as instruções 
do veterinário Éder, promotor técnico e vendedor 
do laboratório Eurofarma. O treinamento esclare-
ceu várias dúvidas dos vendedores, aumentou as 
possibilidades de indicação do produto, protocolos 
de utilização e divulgação de resultados dos usos 
do produto.

Treinamento Agro

Em 26 e 27 de abril aconteceu um 
curso de Inclusão Digital para a co-
munidade de Morro do Pedro Rosa, 
em Tabaí. Renato Prates, do SENAR/
RS, ministrou as aulas para nove 
participantes. Os alunos usaram 
três editores, sendo dois de textos 
bloco de notas e word e também 
um editor de planilhas excel, bem 
como tópicos de internet, divulga-
ção da página do canal do produ-
tor e da Cooperativa CERTAJA. Se-
gundo Prates, a turma aproveitou a 
ocasião e ficou nítida a importância 
de dar continuidade aos assuntos 
tratados. “Todos estão aptos e re-
ceberam o certificado do SENAR re-
ferente a 16 horas.” Dos nove alu-
nos, apenas dois já tinham noções 
de informática. Três pessoas disse-
ram que “nunca haviam colocado a 
mão em um computador”, e todos 

concordaram que os conteúdos 
são importantes e úteis para suas 
vidas. Duas alunas trabalham como 
agentes de saúde no município de 
Tabaí (Valdirene e Ivone) e disseram 
que tudo o que fazem deve ser re-
gistrado. Até aquele dia, antes de 
fazerem o curso, uma colega preci-
sava prestar todo apoio para elas, 
já que não sabiam digitar. “Agora 
vamos poder digitar, fazer tabelas e 
outras coisas”, comemoram.

Inclusão Digital
Em 2 e 3 de maio a 

comunidade de Aterra-
dos, Paverama, recebeu 
o curso de preparação 
de salgados integrais, 
de festas e bolachas ca-
seiras. Aprender a fazer 
recheios também estava 
na programação de-
senvolvida por Gra-
ziela Napoli, do SE-
NAR. Nos dias 4 e 5 
aconteceu o curso de 
tortas e docinhos ca-
seiros com a mesma 

professora. Outros en-
sinamentos foram pre-
parações de massas de 
pão de ló, massas para 
doces de festa, recheios 
em geral, montagem de 
tortas, decoração e hi-
giene.

Doces e salgados

Treinamento RIC BT 
Nos dias 24 e 25 de 

abril, 8 e 9 de maio ocor-
reu um curso para trei-
nar e reciclar os colabo-
radores na nova versão 
do RIC-BT (Regulamento 
de Instalações Consumi-
doras em Baixa Tensão), 
documento que concen-
tra os padrões e regula-
mentos relativos 
à medição de 
energia dos Coo-
perados. A ativi-
dade aborda os 
aspectos constru-
tivos, materiais 
e cálculos de di-
mensionamento 

dos postes, condutores, 
caixas e proteções. Par-
ticiparam as equipes de 
atendimento e Comer-
cial Energia e projetistas 
com o ministrante Sér-
gio Silvello, engenheiro 
consultor e responsável 
pela elaboração do RIC
-BT da FECOERGS.

Fórum contábil e de RH 
Em 11 de abril aconte-

ceu o Fórum Contábil e de 
Recursos Humanos – Im-
pacto Previdenciário e Tra-
balhista nas Cooperativas 
com o eSocial.  O evento 
foi realizado na ESCOOP 
– Faculdade de Tecnolo-
gia do Cooperativismo em 
Porto Alegre. A atividade 
abordou o impacto Pre-
videnciário e Trabalhista 

nas cooperativas com o eSocial, 
ministrada por membros envolvi-
dos no Projeto como José Alberto 
Maia, do TEM, Samuel Kruger, da 
RFB e Orion Savio, do MPS. Foram 
discutidos temas como prazos 
para implantação como mudan-

ça de cultura, sistemas e proces-
sos. O evento foi encerrado com 
Fabíola Motta, representante da 
OCB, explicando sobre ações do 
sistema cooperativista, atuação e 
resultados da OCB. Participaram 
da atividade Aline, representando 
o setor de RH, Patrícia, do setor 
Contábil, Leandro e Treicy, pelo 
setor de Segurança e Medicina do 
Trabalho.
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VENDE-SE CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1516 - Ano 1978, truck graneleira, motor e dife-
rencial recentemente feito, calçado de pneu. Tratar com Jair, fone 99609 0966.
VENDE-SE TERRENO EM TABAÍ – Terreno com casa, medindo 13x40 de comprimento, com 
água de poço artesiano. Valor R$50 mil. Interessados falar com Sandra pelo telefone 99540 
0173.
VENDE-SE GOL ANO 1990 – Documentação em dia, no valor de R$3.500,00. Interessados 
falar com Sandra ou Jocel pelos telefones 99578 8834 ou 99540 0173.
VENDE-SE TERRENO EM FAXINAL SILVA JORGE, BOM RETIRO DO SUL – Medindo 1¾ hec-
tares. Valor R$35 mil. Interessados falar com Sandra pelo telefone 99540 0173. 
VENDE-SE TERRENO NA VENDINHA – Localizado na esquina da pracinha da caixa d’água, 
medindo 12x30, com escritura. Interessados falar com Dorvalino pelo telefone 99153 7161.
VENDE-SE TERRENO EM PORTO BATISTA, TRIUNFO – Localizado na Av. Bento Gonçalves, 
medindo 10x30 e com escritura. Valor R$ 50 mil. Interessados devem contatar com Carlos 
ou Luci pelos fones 99643 1915 ou 99918 3872.
VENDE-SE CASA NA ESQUINA DA SORTE – Localizada ao lado do mercado TC, a 50m da 
TF10. Possui 3 quartos, 1 sala grande, cozinha, área, piscina, salão de festas, açude e gara-
gem para 2 carros. Interessados falar com Eva pelo telefone 99847 4621.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA - Na localidade de Boa Vista, município de Triunfo (na rua 
do Supermercado Kibarato). Casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, 
garagem. Terreno medindo 20 x 30, valor R$ 65 mil. Tratar pelos fones (51) 99872 2772 ou 
98029 5100 com Marilene ou Ivandel.
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e galpão, medindo 14x56. Lo-
calizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do mercado Bom Sucesso). Contatos com Ana, pelo 
telefone 99812 4357.
VENDE-SE TERRENO NA BR 386, KM 387 - Frente com 15m, comprimento 30m, fundo 
com 23m. Ao lado do viveiro de mudas do Valnei. Tratar com Valmir pelo fone 99682 2811.
VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Compras, a 500m da 
BR 386, medindo 2.500m². Interessados contatar com Sérgio, pelo fone 99546 3544.
VENDE-SE CHÁCARA NO 6º DISTRITO DE RIO PARDO - Casa de alvenaria, 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, galpão para criação de ovelhas. Terreno de esquina medindo 6.300m², 
próximo a Igreja Santa Teresinha em João Rodrigues. Interessados contatar com Artur pelo 
fone 99782 3281.
VENDE-SE SITIO EM TABAI – RS 287, 8 hectares (2 matrículas de 4 ha – podendo ser com-
prado somente 4 ha, conforme o interesse). Interessados contatar com Estela pelo fone (51) 
99645 6949.
VENDE-SE: Grade niveladora 28 D Tatu, arado 32 reversível, pulverizador de 605 litros, 
semeadeira de adubo, ureia, sementes, trator Johndeere, reboque, guincho 2 toneladas, 
distribuidor de sementes e calcário, capinadeira, plantadeira SEE – LIZE 3 705l e ensiladeira 
Pekus 9004 super. Interessados ligar (51) 99912 1749 (Paulo).
VENDE-SE OU TROCA-SE CASA EM BARRETO – Próximo a pecuária São Francisco. Casa 
meia aba de madeira com terreno medindo 128m². Contém 1 quarto, 1 banheiro, 1 área 
grande com pátio fechado. Localizada na rua General Bento Gonçalves, 522 – Barreto, Vila 
São Francisco. Valor: R$ 35.000,00. Interessados contatar com Rosana pelo telefone 99837 
7428. 
VENDE-SE OU TROCA-SE SÍTIO EM GENERAL NETO – Próximo à entrada do cemitério. Casa 
de material, galpão de madeira com garagem. Valor: R$ 90.000,00. Interessados contatar 
com Rosana pelo telefone 99837 7428. 
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 x 30 valor R$ 25 
mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo telefone 99975 0542. 
TROCO SÍTIO EM TRIUNFO – Localizado em Benfica a 5Km da BR 386, medindo 5,2 hecta-
res, com escritura. Casa mista com piscina, galpão, açude, todo cercado, com várias árvores 
frutíferas e demais plantações. Possui poço artesiano com várias vertentes. Terra aprovei-
tável para plantação. Interesse em troca por outro sítio em Taquari. Contatos pelo telefone 
99997 5565.
VENDE-SE CAVALOS – Mansos, domados e bom para crianças. R$1.300,00 cada. Contatos 
com Taís pelo telefone 98455 0180.
VENDE-SE HOTEL BARONENSE – Localizado no centro da cidade de Barão do Triunfo na 
Av. Passanari Cesari, 566 com terreno medindo 1375 m², prédio de 2 pisos medindo apro-
ximadamente 400m² no valor de R$ 800 mil. Interessados devem ligar para 99843 0550 ou 
99724 5915, falar com Ricardo ou Enedina.
VENDE-SE MOTOSSERRA STIHL 381 – Valor R$ 1.400,00. Contato pelo telefone 98190 
1595 (falar com Cláudio).
VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS (DIVISA DO PEDÁGIO) – 
Possui 7,5 hectares de terra. Interessados em maiores informações, tratar através do telefo-
ne (51) 99513 2860 com Geni.
VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Localizada a 2 km do centro de Tabai, 
medindo 2.445 m2 com duas casas de alvenaria, sendo uma com 100 m2 nova e outra 
com 82 m2, galpão com garagem, poço artesiano, com árvores frutíferas. Valor R$ 190 mil 
(aceito carro no negócio). Tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi.
VENDE-SE VACA JERSEY PURA – Com 2 anos e 4 meses, prenha. Interessados devem con-
tatar com Taís, através do telefone 98455 0180.
VENDE-SE FORNO (INOX) - Com fogão a lenha acoplado, marca hidro. Assa 6 pães ou 23 
Kg de carne em uma só vez. Valor R$1.400,00 (60% do valor de um novo na loja). Motivo da 
venda: falta de espaço. Interessados devem contatar com Ênio pelo telefone 98160 6030.
VENDE-SE CASA MISTA EM MONTENEGRO- Com 2 dormitórios, banheiro, sala de jantar 
e sala de visitas, terraço, parte inferior (porão), cozinha com sala de tv, quarto pequeno e 
lavabo, cozinha campeira com lavanderia, quiosque com banheiro. Terreno de 16 x 30, loca-
lizado no bairro Santo Antônio, rua Getúlio Vargas, a 7 quadras da RS 287. Aceito proposta. 
Interessados tratar com Dorival Pradella pelo telefone (51) 99614 0519.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA EM MONTENEGRO - Com 3 dormitórios e dois banheiros, 
cozinha, sala e lavanderia com churrasqueira. Banheiro e dormitórios com porta de 90 e ba-
nheiro com corrimões, terreno 7 x 27,5, com contrato de compra e venda, inventário quase 
concluído. Interessados tratar pelo telefone (51) 99614 0519 (falar com Dorival).

Maminha na cerveja preta

Ingredientes:
1kg de maminha
1 linguiça calabresa em tiras
100g de bacon cortado em cubos
1 colher (sopa) de alho espremido
Sal a gosto
1/2 colher (chá) de louro em pó
1 colher (chá) de páprica picante
3 colheres (sopa) de óleo
100ml de molho de tomate pronto
1 lata de cerveja preta
700ml de água fervente
2 cebolas raladas
1 cubo de caldo de picanha
1/2kg de batata bolinha cozida e descasca-
da para acompanhar

Modo de preparo:

Com uma faca afiada, abra a maminha em forma de 
um bife grande. Recheie com a linguiça calabresa e o ba-
con. Enrole como rocambole e amarre com barbante, 
para não sair o recheio. Tempere com o alho, o sal, o lou-
ro em pó e a páprica picante. Coloque em um saco plás-
tico, feche as bordas e reserve por 12 horas na geladeira. 
Coloque o óleo na panela de pressão, aqueça em fogo 
médio e acrescente a carne e deixe dourar. Junte o mo-
lho de tomate, a cerveja preta, água, a cebola e o caldo 
de picanha. Tampe a panela e quando começar a chiar, 
cozinhe por 1 hora no fogo baixo. Desligue, espere sair 
a pressão, destampe a panela, acerte o sal se necessário, 
corte a carne em tiras largas, arrume em um refratário e 
enfeite com a batata bolinha. 

Fonte: www.tudogostoso.com.br

Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar al-
gum bem ou produto? Então, seu espaço é aqui. Ligue para o Núcleo de 
Comunicação da CERTAJA através do fone (51) 3653 6645, ou escreva para 
Fabiana Martins – Rua Albino Pinto, 292, Taquari, RS, 95860-000. Se prefe-
rir, envie e-mail para fabiana.martins@certaja.com.br
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CERTAJANO - Tendo em vista a 
conjuntura política e econômica 
gaúcha, quais são os principais 
desafios do setor elétrico no Rio 

Grande do Sul?
ARTHUR LEMOS - O país passa por um 

período de retração econômica, com dimi-
nuição de demanda energética. Nesse ce-
nário adverso, o Rio Grande do Sul precisa 
fazer o dever de casa para voltar a crescer 
sem causar prejuízo ao sistema elétrico, 
através de uma política estadual de pla-
nejamento energético, visando ampliação 
de oferta e demanda de energia no Esta-
do. Além disso, estamos trabalhando para 
valorizar as potencialidades regionais, di-
versificar a matriz energética, através da 
inserção de fontes renováveis, eficiência 
energética e aumento da segurança ener-
gética.

C - Considerando o Plano Energético 
do RS, quais são as principais iniciativas 
da SME para incrementar as políticas 
públicas que tragam melhorias para as 
comunidades rurais, por exemplo?

AL - A Secretaria de Minas e Energia tem 
como objetivo fomentar políticas públicas 
para o setor energético, visando oportu-
nizar a competitividade ao setor produti-
vo e bem-estar social à sociedade gaúcha. 
As comunidades rurais, em especial, inte-
gram esse conjunto de diretrizes e propos-
tas para o setor energético estadual, cuja 
finalidade é garantir o abastecimento de 
energia continuado e com qualidade. O 
Plano Energético do RS é um instrumen-
to importante para explicitar o potencial 
para a geração de energia e eleger as fon-
tes que podem ser trabalhadas no Estado.

C - Considerando as notícias vindas 
do Governo Federal com relação a futu-
ras modificações no setor elétrico bra-
sileiro, na sua visão o que precisa ser 
modificado?

AL - É inegável que o modelo atual do 
Setor Elétrico Nacional precisa passar por 
uma reforma, em virtude de sua comple-
xidade. A curto prazo, entendemos que 
as mudanças precisam estar sustentadas 
através de três pilares: cotas, mercado livre 
e Itaipu. O primeiro, diz respeito ao pro-
cesso de “descotização”, que teve origem 
na Medida Provisória 579/2012, onde as 
usinas hidrelétricas renovaram suas con-
cessões por 30 anos, com redução do 
MWh. Com a alteração desse regramento, 
as geradoras ficarão liberadas para vender 
essa energia - parcial ou integralmente - 
para outros compradores, como comer-

cializadoras ou grandes consumidores in-
dustriais, por um preço mais elevado e por 
um período determinado.

Em relação ao Mercado Livre, atualmen-
te a entrada para empresas no Ambiente 
e Contratação Livre (ACL) é de terem pelo 
menos 3 MW de demanda. Esse piso está 
congelado desde o início da década passa-
da. A única flexibilização ocorreu para os 
“consumidores especiais”, referente a em-
presas com demanda de 0,5 MW a 3 MW. 
Elas podem comprar energia de fontes re-
nováveis com 50% de desconto na tarifa. 
Só que não faz mais sentido dar subsídios 
para usinas eólicas e movidas a biomassa, 
que hoje têm condições de oferecer ener-
gia a preços competitivos. Por isso, cabe 
eliminar a figura dos consumidores espe-
ciais e diminuir a barreira de entrada no 
mercado livre para 0,5 MW. Com isso, as 
empresas poderão escolher seus fornece-
dores.

O tratado que regula a hidrelétrica Itai-
pu tem vigência até 2023, sendo que após 
este período a energia da usina será co-
mercializada livremente pela Eletrobrás. 
Hoje metade da energia produzida pela 
usina binacional fica com o Brasil e é alo-
cada em “cotas” para as distribuidoras 
das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Ao final do tratado, a Eletrobrás poderá 
comercializar a energia de Itaipu do lado 
brasileiro. Ela poderia, nesse caso, vender 
não apenas no ACR (Ambiente de Contra-
tação Regulada), mas também no ACL e 
pelo preço que achar conveniente.

C - Quais são as medidas que a se-
cretaria de Minas e Energia do RS têm 
em vista para minimizar os problemas 
de fornecimento de energia elétrica em 
municípios como Barão do Triunfo, cuja 
energia elétrica é distribuída pela CER-
TAJA, que, por sua vez, é suprida pela 
CEEE?

AL - Resumidamente pode-se dizer que 
o Setor Elétrico Brasileiro atualmente ca-
racteriza-se por ser desverticalizado, com 
a segregação das atividades de geração, 
transmissão e distribuição de energia elé-
trica. Por outro lado, em que pese as di-
mensões continentais do Brasil, o sistema 
elétrico é interligado, o que possibilita, por 
exemplo, que em dado momento esteja-
mos consumindo energia gerada em Itai-
pú ou no Nordeste do País, ou vice-versa.

O segmento distribuição é aquele que 
recebe grande quantidade de energia 
elétrica e distribui para os médios e pe-
quenos consumidores finais. A empresa 
distribuidora é quem faz que a energia 

elétrica chegue às residências, comércio e 
indústrias menores, sendo o elo do setor 
elétrico com a maioria dos consumidores 
de energia. É constantemente fiscalizado 
pela ANEEL e pela AGERGS, tendo sempre 
em vista o atendimento adequado aos 
consumidores, quer à nível de qualida-
de, quantidade e preço justo. O planeja-
mento do setor é feito anualmente, com 
horizonte de 10 anos, contemplando in-
vestimentos, tendo as obras projetadas 
cronogramas de execução periodicamen-
te aferidas pelo poder concedente. Nes-
te contexto do setor elétrico, de papéis 
bem definidos, a Secretaria de Minas e 
Energia, recriou o Comitê de Planejamen-
to Energético do Estado do Rio Grande 
do Sul (COPERGS), que realiza reuniões 
periódicas, onde os agentes do setor elé-
trico têm assento, sendo feito o monito-
ramento de obras e do atendimento ao 
mercado de forma geral.

C - Qual é a importância das coopera-
tivas de eletrificação rural como a CER-
TAJA no panorama do setor de energia 
rio-grandense?

AL - O Sistema Cooperativado do RS 
é composto por 23 cooperativas de dis-
tribuição e geração de energia elétrica, 
atuando nas regiões de produção agro-
pecuária do Estado, na área rural de 358 
municípios e 72 sedes municipais, benefi-
ciando mais de um milhão de gaúchos. O 
trabalho desenvolvido pelas cooperativas, 
desde 1941, proporciona desenvolvimen-
to e melhor qualidade de vida. As coope-
rativas são importantes para o desenvolvi-
mento das comunidades rurais e urbanas 
na sua área de atuação, sendo vitais aos 
agricultores que possuem a energia elétri-
ca na sua propriedade. Estudos indicam 
que há melhoria no desenvolvimento so-
cioeconômico nas comunidades onde as 
cooperativas de eletrificação rural estão 
localizadas.

“Cooperativas são importantes 
para o desenvolvimento das 
comunidades rurais e urbanas”
Entrevista especial com Artur Lemos, secretário de Minas e Energia do RS


