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Dias atípicos X Estrutura operacional

O Brasil dos nobres e dos plebeus

Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia

Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Estamos aqui falando de uma em-
presa distribuidora de energia elétri-
ca, cuja atividade é muito sensível às 
intempéries ou assemelhados. En-
quanto estou escrevendo este texto, 
o tempo está   bastante carregado e 
chove muito em nossa região. Com 

isso, nossas preocupações aumentam. Isto porque nosso siste-
ma elétrico, composto por aproximadamente 4 mil quilômetros 

de redes, está localizado, predominantemente, na zona rural, ex-
posto e muito suscetível a essas variações climáticas. É o vento, é 
o raio, é a vegetação que toca na rede. E quando isso acontece, e 
de forma generalizada, vários municípios da nossa área de atuação 
são atingidos. A estrutura que possuimos, às vezes, mesmo com 
um esforço sobre-humano de nossas equipes, não consegue dar a 
velocidade no restabelecimento da energia que nosso cooperado 
espera e precisa. Aí começa o dilema. Contratar mais funcionários 
e deixá-los disponíveis para esses eventos? Quantas vezes por ano 
eles atuariam? Quanto isso nos custaria? De antemão lhes digo 
que essa não é a saída, até porque a receita que o órgão regula-
dor – ANEEL - nos estabelece, não nos dá as condições para isso. 
Afirmo-lhes que seríamos irresponsáveis se assim agíssemos. Qual 
a alternativa então? Providências foram e estão sendo tomadas, 
onde destacamos a preparação e capacitação de colaboradores 
que atuam em outros setores, como projetos, fiscalização, aferição 
de medidores e outros, para que, quando aconteça um temporal, 
se unam aos demais colaboradores específicos da área e, em forma 
de mutirão, procurem fazer a recuperação e o restabelecimento do 
sistema o mais breve possível. 

Outra medida diz respeito a automação de muitos equipamen-
tos, permitindo assim a operação à distância dos mesmos. Tam-

bém trabalhamos muito visando facilitar a comunicação com nos-
so cooperado. Para isso disponibilizamos o 0800, SMS, WhatsApp, 
Aplicativo (app) e Agência Virtual; isso acaba contribuindo e agili-
zando a execução de muitas tarefas. 

Outra medida adotada, essa na esfera estadual e de sistema 
(pois esse problema e essa preocupação não é só nossa, e sim de 
todas as distribuidoras de energia - vimos e ouvimos exemplos 
com muita frequência nos meios de comunicação) foi a criação 
de um plano que chamamos de “plano de contingência”, que 
engloba as demais cooperativas coirmãs, em número de quinze 
(15), e que consiste na disponibilização de equipes para socorrer 
e/ou prestar apoio àquela que, por ventura, tenha sido atingi-
da em maior proporção, quando de um desses eventos atípicos. 
Exemplo: caso a região de atuação da CERTAJA tenha sido atingi-
da por um forte temporal, as demais cooperativas do ramo dispo-
nibilizam suas equipes para nos auxiliar na recuperação do nosso 
sistema. E isso já ocorreu, não com a CERTAJA, mas com a coirmã 
de Ibirubá, onde disponibilizamos nossas equipes que foram em 
socorro da atingida. E o resultado tem sido altamente positivo. 
Essa tem sido nossa luta. Buscar, cada vez mais, a excelência no 
serviço que prestamos visando o bem-estar e a satisfação do nos-
so cooperado. 

Dentro desse contexto, julgamos de fundamental importância 
a participação de você, cooperado, especialmente no que diz res-
peito a vegetação próxima das redes, pois nesses dias, essa tem 
sido uma das maiores causas na interrupção no fornecimento de 
energia. Evite o plantio ou até mesmo o crescimento de árvores 
dentro de uma faixa mínima de 10 metros de cada lado da rede 
elétrica dentro da sua propriedade. Só seremos fortes e eficientes 
se houver um mínimo de cooperação entre todos nós. Por isso so-
mos uma “Cooperativa”.     

Era de se pensar que, com a proclamação da República no Brasil, 
em 1889, pondo fim à monarquia imperial, seria também o fim da 
casta de pessoas conhecidas como “nobres” por terem parentesco 
com a família imperial ou por ostentarem título de nobreza ou-
torgados pelo Império. Estes nobres tinham mordomias e direitos 
muito diferenciados em relação ao resto dos membros da popula-
ção, conhecidos como “plebeus”.

Pois bem, não se fala mais hoje em dia sobre nobres e plebeus, já 
que agora somos uma república federativa e presidencialista com 
seus governantes eleitos pelo povo. Pelo menos na teoria, somos 
todos iguais e com os mesmos direitos de cidadãos.

Mas quando o ministro da Economia nos afirma, sem contesta-
ções, que a aposentadoria média dos funcionários do legislativo 
federal é mais de vinte vezes superior à aposentadoria média do 
trabalhador comum, temos a impressão de que o sistema de no-
breza não se extinguiu de fato no Brasil. Da mesma forma, quando 
os Ministros do Supremo Tribunal Superior se auto aprovam a dis-
ponibilidade de refeições finíssimas regadas a bebidas obrigatoria-
mente distinguidas por premiações internacionais, temos a mesma 
sensação.

Outro costume imperial que não se extinguiu com a proclama-

ção da República é a mistura que os fun-
cionários de alta patente do governo fazem 
da coisa pública com o seu caixa particular, 
enriquecendo com a cobrança em espécie 
sobre favores que os seus cargos permitem 
prestar aos interessados.

Isso nos mostra que 130 anos após a extinção da monarquia ain-
da somos, na prática, classificados como nobres ou plebeus, sendo 
os nobres aqueles que possuem benefícios diferenciados, bancados 
por dinheiro público, de forma legal, como os ministros do STF, ou 
ilegal, como aqueles que a operação Lava Jato vem nos apontando.

Os plebeus somos nós que trabalhamos, produzimos e pagamos 
impostos exorbitantes para que os nobres possam se locupletar.

Da proclamação da República para cá passamos pelas mais di-
versas ideologias no governo, chamadas de esquerda, centro ou 
direita. Nenhuma delas, porém, acabou com esta situação, o que 
nos faz pensar que a existência de nobres e plebeus é inevitável no 
nosso país.

Bom para os nobres. Péssimo para os plebeus.

Saudações cooperativistas!
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Em 17 de outubro comemoramos os 50 anos da CERTAJA. Nesse meio século de vida, muitas pessoas aju-
daram a construir uma história de coragem, sucesso e empreendedorismo. Confira imagens que marcaram 
época.

Alcides Antunes
17.10.69 a 06.03.71

1976 – Inauguração sede Albino Pinto, em Taquari

Em 1993, a CERTAJA 
a pedido da comu-
nidade, encampou 

a Cooperativa de 
Produção de Grãos de 

Taquari – COMITAL.

Adão Rodrigues Martins
06.03.71 a 31.03.73

Frederico Bavaresco
02.03.74 a 31.01.2008

Nero Pereira de Freitas
31.03.73 a 02.03.74

Alguns fatos...

Presidentes de 1969 a 2008
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Vilmar Campos da Silva, o Alemão, é tratorista e morador 
do 4º. Distrito de Triunfo. Cooperado desde 1993, atua no 
Conselho Fiscal desde 27 de março deste ano. “Além de ser 
um cooperado, me identifico com a CERTAJA, pois ela foi 
fundada no dia do meu primeiro aniversário”, revela. Seu 
passatempo favorito é ver televisão, bem como torcer para 
o Internacional. As músicas preferidas são gauchescas e ban-
dinhas. A culinária caseira está no topo de suas preferências: 

arroz, feijão, aipim e carne. Um 
sonho? “Ganhar na megasena!” 
Alemão espera colaborar com o 
crescimento da Cooperativa, pois 
tem boas ideias para incrementar 
seu cotidiano. “Gostaria de fazer 
a diferença para todos e ser sem-
pre positivo.”

Conheça os conselheiros da CERTAJA  
Energia e da CERTAJA Desenvolvimento
Conheça alguns dos conselheiros empossados nas Assembleias de março. Nas próximas edições serão 
apresentados os demais. Confira!

VILMAR CAMPOS DA SILVA - CERTAJA ENERGIA

ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

Policial militar aposentado e 
agricultor, André Augusto da Sil-
va Bizarro representa a comuni-
dade de Costa do Santa Cruz, em 
Taquari. Cooperado desde março 
de 1990, é filho de Irineu Bizarro, 
que trabalhou só com uma coo-
perativa a vida toda, a CERTAJA. 
“Segui os passos do meu pai. Co-
mecei em 1988 como funcioná-

rio e fui até 1990. Depois, tornei-me cliente. ” Fazer trilhas de 
moto, torcer para o Grêmio e ouvir sertanejo universitário são 
seus passatempos. O prato favorito é churrasco, e seu sonho 
“é ver uma Cooperativa forte, um Brasil justo para todos, para 
que nós, nossos filhos, nosso povo, possamos ter orgulho de 
dizer que somos cooperados da CERTAJA e somos brasileiros. ” 
Para isso, André Augusto quer estar presente, sendo mais um a 
lutar para o melhor da Cooperativa. E acrescenta: “Se a direto-
ria, funcionários e cooperados trabalharem com o objetivo de 
ter uma CERTAJA mais forte, nós a teremos. ”
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Mantenha seu e-mail e celular atualizados e receba 
todos os comunicados importantes da cooperativa. 

Ligue 0800 541 6185 ou 
acesse o site da Cooperativa.

A CERTAJA Energia solicita 
que, sempre que alguma co-
munidade, associação, CTG ou 
outra entidade organize algum 
evento (festa, baile, fandan-
go), comunique a Cooperativa 
com a máxima urgência, pelo 
e-mail comercialenergia@cer-
taja.com.br.

Desta forma, a CERTAJA evi-
ta o agendamento de manu-
tenções e/ou melhorias nas da-
tas de eventos. Sempre que os 

desligamentos são programa-
dos, é praticamente impossível 
o cancelamento dos mesmos 
devido aos altos custos opera-
cionais envolvidos nestas ativi-
dades.

NÃO ESPERE RECEBER O CO-
MUNICADO DE DESLIGAMEN-
TO PARA PEDIR ALTERAÇÃO DO 
MESMO. ASSIM QUE TIVER A 
DATA DE SEU EVENTO, ENTRE 
EM CONTATO CONOSCO.

Desligamento 
Programado
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APLICATIVO 
CERTAJA!

Em operação desde maio 
de 2018, o aplicativo pode 
ser baixado gratuitamente. 
Não conhece ainda esta faci-
lidade? Acesse a loja virtual 
de seu smartphone, procure 
por CERTAJA Energia e baixe o 
aplicativo. É rápido! É seguro! 
É mais fácil do que parece! 

Dispositivos de proteção con-
tra surtos (DPS) são equipa-
mentos desenvolvidos com 

o objetivo de detectar sobretensões 
transitórias na rede elétrica e desviar 
as correntes de surto. Estes distúrbios 
são mais comuns do que muitos ima-
ginam, ocorrendo em ambientes resi-
denciais, comerciais e industriais. 

O DPS é um dispositivo parecido e 
instalado exatamente como um dis-
juntor comum na caixa de distribui-
ção geral, ou entre o equipamento e 
a tomada de energia, dependendo do 
modelo disponível.

Importância
As redes elétricas de transmissão e 

distribuição ao longo de suas insta-
lações externas podem receber des-
cargas atmosféricas ou variações de 
tensão em manobras de chaves nas 
subestações. Em alguns “surtos elé-
tricos”, como são chamados, quan-
do a tensão elétrica fornecida pela 
distribuidora recebe em fração de 
segundos uma elevação do seu valor 
nominal, pode haver danos nos equi-
pamentos elétricos dos cooperados 
(imediatamente ou no decorrer do 
tempo - tudo vai depender de quanto 
foi a elevação de tensão e por quanto 
tempo ela durou). Quando a unidade 
consumidora é provida de DPS os da-
nos nos equipamentos podem ser evi-

tados, o que é importante para 
o cooperado e cooperativa.

Normativa - O DPS está regu-
lamentado no RIC – Regulamen-
to de Instalações Consumidoras 
fornecimento em Baixa Tensão 
bem como na norma ABNT – 
NBR 5410 - Instalações elétricas 
de baixa tensão.

A CERTAJA Energia incenti-
va a utilização deste equipamento, 
pois ele é essencial para proteger os 
equipamentos elétricos e eletrônicos, 
evitando sua queima ou estrago. Esse 
dispositivo pode ser encontrado em 
lojas de materiais elétricos ou ainda 
em sites na internet.

O que é DPS?
Conheça os Dispositivos de Proteção contra Surtos e como eles protegem 

seus equipamentos contra queimas causadas por raios

Através da Resolução Normativa 
ANEEL 800/2017*, que dispõe sobre 
a Regulamentação da Conta de De-

senvolvimento Energético – CDE, a CERTAJA 
Energia está realizando o recadastramento 
de todas as Unidades Consumidoras que 
possuem Tarifa Rural.

A Cooperativa também enviará comunica-
dos via CERTAJANO, e-mail e SMS aos consu-
midores que precisam passar pelo recadas-
tramento. O recadastramento acontecerá a 
cada 3 anos. Produtores que tiverem seu Ta-
lão de Produtor desabilitado pela Secretaria 
da Fazenda do Estado perdem automatica-
mente a tarifa rural.

Para o recadastramento é necessário:

•Talão de Produtor
•ITR atualizado
•CPF
•Identidade
•Número do Benefício de Aposentadoria 

Rural atualizado (aposentados rurais)

*Art. 53-X A perda do benefício tarifário 
e a reclassificação da unidade consumidora 
ocorrerão:

I – pela verificação do não atendimento 
aos critérios exigíveis para o recebimento do

Benefício tarifário;
II – pela repercussão no benefício moti-

vada pela situação cadastral da família ser 

incompatível com sua permanência na TSEE, 
conforme procedimentos do Ministério do 
Desenvolvimento Social – MDS e ANEEL; 

III – pela ação de revisão cadastral realiza-
da pela distribuidora.

IMPORTANTE: Cooperados que já realiza-
ram o recadastramento podem desconside-
rar esta solicitação.

Informações podem ser obtidas através 
de nossos canais de atendimento:

Disque-energia: 0800-5416185
Postos de atendimento presenciais
E-mail: comercialenergia@certaja.com.br

Unidades consumidoras com tarifa 
rural passam por recadastramento

Renovação de informações deve ocorrer a cada três anos e documentos devem ser atualizados



A ANEEL aprovou no dia 21/05 resolu-
ção que estabelece as faixas de acio-
namento e os adicionais das ban-

deiras tarifárias com vigência em 2019. Foi 
incorporado um avanço metodológico para 
a regra de acionamento que atualiza o per-
fil do risco hidrológico (GSF*), que passa a 
refletir exclusivamente a distribuição unifor-
me da energia contratada nos meses do ano 
(“sazonalização flat”). 

O efeito do GSF a ser percebido pelos con-
sumidores retratará com maior precisão a 
produção da energia hidrelétrica e a conjun-
tura energética do sistema.

A proposta aprovada altera o valor das 

bandeiras tarifárias a partir de 1º de junho. 
A bandeira amarela passa a R$ 1,50 a cada 
100 kWh, já a bandeira vermelha no pata-
mar 1 custará R$ 4,00 a cada 100 kWh, e no 
patamar 2, R$ 6,00 a cada 100 kWh. A alte-
ração foi especialmente motivada pelo défi-
cit hídrico do ano passado, que reposicionou 
a escala de valores das bandeiras.  Criado 
pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifá-
rias sinaliza o custo real da energia gerada, 
possibilitando aos consumidores o bom uso 
da energia elétrica. Além disso, esse custo é 
pago de imediato nas faturas de energia, o 
que desonera o consumidor do pagamento 
de juros da taxa Selic sobre o custo da ener-

gia nos processos tarifários de reajuste e re-
visão tarifária. 

Fonte: Infracoop / adaptado
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ANEEL atualiza metodologia de 
acionamento das bandeiras tarifárias 

Resolução estabelece as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias 

Com um investimen-
to superior a R$ 4,4 mi-
lhões a Subestação de 
Taquari será ampliada 
dos atuais 10 MVA para 
25 MVA, o que permi-
te maior expansão do 
sistema, ou seja, abre 
a possibilidade para o 
atendimento de novas 

cargas. O investimento tam-
bém contempla a aquisição de 
um transformador móvel, tam-
bém de 25 MVA, que poderá 
ser transportado para qualquer 

subestação e conectado aos 
seus barramentos de saída.

Com isto, é permitindo o 
desligamento dos transforma-
dores fixos para realização de 
eventuais manutenções sem 
a necessidade de desligamen-
tos por longos períodos. Com 
a troca do transformador fixo 
serão beneficiados mais de 11 
mil cooperados, e com o uso 
do transformador móvel o nú-
mero de cooperados atingidos 
positivamente chega a cerca de 
18 mil. 

Subestação Taquari é ampliada e melhora 
atendimento a cooperados

Investimento inclui troca de transformador fixo e a compra de um transformador móvel reserva

De 15 a 17 de maio, as certajanas Fátima 
Silva e Marina Fazenda (setor de RH) participa-
ram do CONGREGARH 2019 (Congresso Gaú-
cho de Gestão de Pessoas). O tema central do 
evento tratou das diferentes percepções para 
lidar com o mundo complexo, surgindo uma 
nova liderança para acompanhar essa trans-
formação – A liderança ágil.

CONGREGARH
O Encontro Estadual de Comunicação Coo-

perativista 2019 ocorreu em 30 de maio e foi 
destinado a assessores de imprensa, jornalis-
tas, publicitários, relações públicas e demais 
profissionais ligados à área de comunicação e 
marketing das cooperativas gaúchas. Sediada 
na Casa do Cooperativismo Gaúcho, no Par-
que de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a ati-
vidade teve como tema central os Desafios da 
Comunicação Estratégica na Gestão Coope-
rativa, com a proposta de debater a comuni-
cação como ferramenta estratégica de gestão 
e tomada de decisões junto às diretorias das 
cooperativas.

Uma comunicação estratégica começa de 
dentro para fora. É preciso autoconhecimeto, 
consciência dos desafios e recursos da coope-
rativa, definição de objetivos e planejamento. 
Ou seja, participar ativamente do Planejamen-
to Estratégico. Somente assim ela será res-
significada e ganhará mais valor. O encontro 

procurou mostrar aos comunicadores tendên-
cias, projetos inovadores e técnicas de comu-
nicação que sirvam de inspiração e referência 
para práticas de comunicação estratégica na 
gestão de cooperativas. Simone França e Fa-
biana Martins, do Núcleo de Comunicação da 
CERTAJA, participaram do evento. 

Fonte: https://bit.ly/2YSe4P2, 
texto adaptado.

Comunicadores das Cooperativas

Reajuste 
tarifário

As tarifas de energia elétrica dos cooperados 
atendidos pela CERTAJA Energia terão seu reajuste 
anual a partir de 29 de maio de 2019.  Conforme 
está previsto na Resolução Homologatória ANEEL 
nº 2.543, de 19 de maio de 2019, o efeito tarifário 
médio a ser percebido pelos cooperados será de 

6,88% (seis vírgula oitenta e oito por cento).  Para 
os cooperados atendidos em Alta Tensão (Grupo A) 
o efeito médio a ser percebido é de 7,13% (sete vír-
gula treze por cento) e para os atendidos em Baixa 
Tensão (Grupo B) é de 6,76% (seis vírgula setenta e 
seis por cento).

Transformador móvel poderá ser deslocado para demais subestações

Fátima e Marina em evento sobre liderança



No dia 26 de abril a Agroveterinária 
CERTAJA participou de um seminá-
rio voltado à cadeia produtiva da 

cultura da melancia na cidade de Arroio dos 
Ratos. Cerca de 60 profissionais, entre eles 
produtores, comerciantes, fornecedores, 
empresas de crédito, de assistência técnica 
e autoridades compareceram. O agrônomo 
Luis Bohn, da Emater RS, organizadora do 
evento, abordou a questão da rastreabilida-
de da produção. Com esta nova norma, o 
produtor deverá ter um controle da produ-
ção da lavoura em lotes, através da caderne-
ta de campo. Esta caderneta deverá conter 
obrigatoriamente todo o manejo realizado 
na lavoura, com uma atenção especial para 
os produtos químicos aplicados na cultura. 
Segundo o agrônomo, apenas produtos com 
registro no Ministério da Agricultura para a 
melancia deverão ser utilizados. 

O engenheiro agrônomo e professor da 
Faculdade de Agronomia da UFRGS Michael 
Mazurana abordou a tecnologia de aplica-
ção de defensivos agrícolas nas lavouras. 
Segundo Mazurana, bicos bem regulados, 
uma pressão adequada de trabalho, uma 
água limpa e boas condições climáticas fa-
vorecem uma boa aplicação de produtos.  
Na sequência, o professor abordou também 
sobre a cobertura do solo para o sistema de 
plantio direto. “Uma combinação de plantas 
forrageiras favorece a produção adequada 
de palhada sem prejudicar o desenvolvimen-
to da cultura da melancia. O solo exposto e 
sem cobertura deve ser evitado pelo produ-
tor”, argumentou. 

DESAFIOS
O engenheiro agrônomo da CERTAJA, Is-

rael Silva, abordou os resultados e aspectos 
práticos do plantio direto em melancia. Se-
gundo Israel, um pequeno número de produ-
tores da região vem adotando a prática em 
suas lavouras com bons resultados. O plan-
tio da mesma área por mais de uma safra, a 
melhoria da fertilidade do solo, o aumento 
da produtividade e a colheita de um fruto 
limpo são os principais pontos positivos. 

Entretanto, para o sucesso do sistema o 
produtor deve observar alguns aspectos. O 
alto investimento em correção de solo com 
calcário e fósforo, o bom controle de doen-
ças e plantas daninhas para evitar a infesta-
ção das áreas, a formação de palha no in-
verno com plantio de culturas de cobertura 

e a própria permanência nas áreas por 
mais de uma safra são os desafios do 
produtor. Israel destacou também a di-
ficuldade de controle de plantas dani-
nhas no sistema, uma vez que existem 
poucos agroquímicos eficientes e que 
não prejudicam a cultura da melancia. 

Conforme o agrônomo, além da di-
ficuldade de controle e da fitotoxidade 
causada à cultura, a maioria dos herbicidas 
não possui registro para uso na cultura da 
melancia. “Do ponto de vista legal, a falta 
de registro dos herbicidas para a cultura já 
impede que o produtor faça o plantio direto 
da melancia. ” 

Também foram temas do evento o seguro 
agrícola, a Norma Regulamentadora Nº 31, 
que trata sobre a segurança do trabalhador 
rural e as dificuldades de comercialização da 
melancia.
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Seminário em Arroio dos Ratos aborda 
a cadeia produtiva da melancia

Agrônomo da CERTAJA palestra sobre resultados e desafios do plantio direto na cultura

Plantas forrageiras protegem frutosidades Produtores atualizam informações sobre cultivo
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Criatividade é uma competência cada 
vez mais requisitada pelas empresas nos 
tempos em que vivemos. É uma habili-
dade essencial à inovação, e que pode 
ser desenvolvida com inúmeros recur-
sos. Assim, em 23 de abril o gestor de 
TI Ivan Azeredo e o gestor de qualidade, 
Michael Lima (integrantes do Comitê de 
Inovação da CERTAJA) participaram do 

workshop que combinou ferramentas e proces-
sos para desenvolver soluções, produtos e ideias 
mais criativas para o trabalho e a vida pessoal. O 
encontro foi ministrado por Cristiano Franco, na 
IEL | FIERGS, em Porto Alegre. Entender a criati-
vidade, o pensamento “dentro e fora da caixa”, 
os processos criativos que envolvem a geração 
de ideias, a cocriação e a visão compartilhada 
compuseram a programação.

Criatividade e Inovação

No mês de abril, o Núcleo de Comuni-
cação iniciou o ciclo de palestras 2019 do 
projeto Sementes do Cooperativismo. As 
escolas que participarão do desafio cultural 
serão Anita Ferreira de Moraes (Faxinal do 
Silva Jorge, Bom Retiro do Sul), Gonçalves 
Dias (Vendinha, Triunfo) e Nossa Senhora 

da Saúde (Passo do Sobrado). No dia 23 de 
abril, cerca de 120 alunos da escola Gonçal-
ves Dias assistiram à palestra e receberam as 
instruções para o desafio cultural que será 
apresentado em 18 de junho na ACERTA. Em 
24 de abril a palestra foi na escola Anita Fer-
reira de Moraes, com cerca de 80 alunos, e, 

em 30 de abril na escola Nossa Senhora da 
Saúde, em Passo do Sobrado com setenta e 
cinco alunos que participaram com bastante 
empolgação e troca de ideias! Este ano a te-
mática das atividades culturais focam os 50 
anos da CERTAJA, a serem celebrados em 17 
de outubro.

Escola Anita Ferreira de Moraes Escola Gonçalves Dias Escola Nossa Senhora da Saúde

8 e 9 de abril - 12 cooperados - Amoras, 
Taquari - curso de Processamento de Hor-
taliças

11 e 12 de abril -  12 cooperadas - Boa 
Vista, em Triunfo - curso de Bolachas e Sal-
gados. 

11 e 12 de abril -   12 cooperadas - Faxi-
nal dos Pacheco, Tabaí, curso de Tortas e 
Docinhos.

8, 9 e 10 de maio – 11 cooperadas - Vila 
Tabaí, em Tabaí -  curso de Panificação ca-
seira. 

13 a 15 de maio - 12 cooperadas -  Barro 
Vermelho, em Triunfo - Processamento de 
frutas

As atividades foram uma 
parceria da CERTAJA com 

o SENAR e Sindicatos Rurais.

Desafio: pensar dentro e fora da caixa

ATENÇÃO COMUNIDADES CERTAJANAS! 
SOLICITEM CURSOS DE SEU INTERESSE 

ATRAVÉS DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO 
DA CERTAJA PELOS TELEFONES 

(51) 3653 6605 OU 3653 6645.
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Confira mais um empreendimento em atuação nos espaços alugados pela CERTAJA, no Supercentro, em 
Taquari. Uma variedade de negócios atrai clientes de todas as faixas etárias, classes sociais e localidades, 
alavancando a economia taquariense e fazendo desse espaço um polo de serviços fundamental para o mu-
nicípio.

Há sete anos operando em Taqua-
ri, a Farmácia São João conquis-
tou uma clientela fiel em razão de 

seu bom atendimento, do mix de produ-
tos variados e de preços competitivos. De 
acordo com a gestora da loja 2, aberta em 
2016 no Supercentro, Amanda Pacheco 
Aguiar, há outra filial em Taquari. Na uni-
dade onde atua, 16 profissionais se divi-
dem nas inúmeras tarefas que envolvem o 
cotidiano em uma farmácia que não fecha 
ao meio-dia.

Medicamentos, perfumaria e uma linha 
de bazar ampliam as opções de compra 
para os clientes e são diferenciais da São 
João do Supercentro. Some-se a isso as 
condições de pagamento com cartão pró-
prio (com parcelamento em até seis vezes 
sem acréscimo), cheques, cartão de crédi-
to e Sesimax. “Assim atraímos um público 
variado e que tem possibilidade de acesso 
a tudo que oferecemos”, pontua Amanda.

A vinda para o Supercentro trouxe diver-
sas mudanças, com um aumento de vendas 

em 100%.  O atendimento farma-
cêutico fica todo o tempo em que o 
estabelecimento está aberto à dis-
posição e atrai muitas pessoas, que 
pedem orientações e se sentem aco-
lhidas. Uma sala especial para aplicação de 
medicamentos injetáveis, com medição de 
glicose e pressão é outra das comodidades.

Para o futuro a ideia é expandir o em-
preendimento, aumentar o mix de pro-
dutos e gerar ainda mais empregos para 
Taquari.

Farmácia São João: cuidado com 
a saúde da comunidade
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Equipe se esmera nos atendimentosEstacionamento é comodidade para compras

Na tarde de 30 de 
maio ocorreu a re-
união inicial do Pla-
nejamento Estratégi-
co 2019/21. Michael 
Lima, gestor da Quali-
dade organizou e con-
duziu o evento, que 
contou com a parti-
cipação de conselhei-
ros, gerentes, gesto-
res e colaboradores 
que participarão ati-

vamente do processo. 
Os gerentes Marcus 
(Financeiro) Ederson 
(Comercial) e Eleandro 
(Distribuição) apre-
sentaram os cenários 
futuros do setor elé-
trico, com o objetivo 
de alinhar os conheci-
mentos da situação da 
Cooperativa perante 
os desafios no merca-
do onde está inserida.

Planejamento estratégico CERTAJA Energia 
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Bolinhos de batata frita 

Ingredientes 
 
1/2 kg de batatas (descascadas)
2 colheres de sopa de queijo ralado bem cheias
1 colher de sopa de maizena
2 colheres de farinha de trigo
1 ovo
Salsinha
Sal a gosto
Farinha de rosca
Óleo para fritar

Modo de Preparo
  
Cozinhe as batatas em água e sal, escorra e 
passe imediatamente pelo espremedor. Em se-
guida acrescente a maizena, farinha de trigo, 
o queijo parmesão ralado, a salsinha, sal e o 
ovo. Misture tudo.
Deixe esfriar o suficiente para pôr as mãos.
Passe um pouco de margarina nas mãos para 
não grudar e modele em cobrinhas.
Passe na farinha de rosca, depois é só fritar 
em óleo quente.

Fonte: Facebook Cozinha com estilo receitas



CLASSIFICADOS
VENDE-SE CASA EM TAQUARI - Localizada na Rua José Farias Guimarães 
Filho, nº 242, Olaria, com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e 
garagem. Terreno 12x15, escriturado. Valor: R$ 65mil, aceitando também 
carro no negócio. Falar com Sandra pelo telefone 99540 0173. 
VENDE-SE CASA NA ESQUINA DA SORTE – Localizada ao lado do mercado 
Super Forte, a 50m da TF10. Possui 3 quartos, 1 sala grande, cozinha, área, 
piscina, salão de festas, açude e garagem 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 99710 9186 com 
Marinara. 
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e galpão, me-
dindo 14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do mercado Bom 
Sucesso). Contatos com Ana, pelo telefone 99812 4357. 
VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Com-
pras, 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 (medindo 12x5). Terreno de es-
quina medindo 6.300m², próximo a Igreja Santa Teresinha em João Rodri-
gues. Interessados contatar com Artur pelo fone 99782 3281. 
VENDE-SE: Arado 32 reversível e pulverizador de 605 litros. Interessados 
ligar (51) 99912 1749 (Paulo). 
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 
x 30 valor R$ 35 mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo 
telefone 99975 0542, com Marivânia. 
VENDE-SE CAVALOS – Um petiço manso no valor de R$1.500,00. Contatos 
com Taís pelo telefone 98455 0180. 
BARBADA! VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Localizada 
a 2 km do centro de Tabai, medindo 2.445 m² com duas casas de alvenaria, 
sendo uma com 100 m² nova e outra com 82 m², galpão com garagem, 
poço artesiano, com árvores frutíferas. Valor R$ 190 mil (aceito carro no 
negócio). Tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi. 
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA NO FAXINAL DOS PACHECO – Possui 
100m², seminova a preço de barbada no valor de R$85.000,00. Com terreno 
medindo 24x24m². Interessados, tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi. 
VENDE-SE 2 ha TERRAS EM TABAÍ - Possui mato de eucalipto com 6 anos 
e localizado no Km 384 da BR 386 (distância de 1Km da BR 386). Interessa-
dos devem contatar com Maria, através do telefone 99638 9751. 
VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS – Possui 7,5 
hectares de terra. Interessados em maiores informações, tratar através dos 
telefones (51) 99513 2860 ou 98058 2421 com Geni. 
VENDE-SE PROPRIEDADE PRÓXIMA AO TREVO DE PAVERAMA - Medindo 
12 400m², possui uma casa de alvenaria, galpão e poço artesiano. Interes-
sados devem falar com Nei através do telefone 98595 7209. 
VENDE-SE 8ha de TERRA EM PASSO DO GIL, Triunfo. Interessados devem 
contatar através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia. 
VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Localizado 
a 800m da ERS 244, com ½ ha, casa de alvenaria (tijolo à vista), 3 dormi-
tórios, semi-mobiliado, com galpão, galinheiro, poço artesiano e pomar. 
Todo terreno cercado com tela. Valor R$ 105.000,00. Aceita imóvel no lito-
ral de Tramandaí a Capão e carro como parte do pagamento. Interessados 
tratar com Cláudio, através do telefone 99715 2050. 
VENDE-SE TERRENO 12X30M NA BR 386 - km 409, a 100 m da BR, na 
entrada de Benfica. Tratar com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326. 
VENDE-SE UM TERRENO COM 5MIL METROS QUADRADOS NA BR 386 
- km 416,5, em frente ao mercado J.A, na rua nova, a 200m da BR. Tratar 
com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326. 
VENDE-SE TERRENOS EM PASSO FUNDO, TRIUNFO - Vários tamanhos, 
terrenos planos com rede elétrica passando na frente. Localizados a 100 
metros da TF 10, próximo ao Laponte. Tratar com João 51 99866 2960. 
VENDE-SE CASA PARA MORADIA E PRÉDIO COMERCIAL – Localizados no 
mesmo terreno, no bairro Santa Rita, em Montenegro. Especial para ofici-
na ou comércio em geral. Terreno medindo 15x29,5, plano e de esquina. 
Propriedade escriturada, construção em alvenaria, em bom estado e com 
energia trifásica. Interessados deverão entrar em contato através do tele-
fone 99707 9459 ou 99707 7116, com João. 
VENDE-SE OU TROCA-SE SÍTIO EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Vendo ou 
troco por propriedade de menor valor, sítio localizado em General Neto, 

Km 11, Triunfo. Possui ½ ha de terra com escritura, duas casas (uma em 
alvenaria e outra mista), arvoredo. Interessados deverão contatar através 
do telefone 99783 9016 com Maria de Lourdes. 
VENDE-SE CASA NA VENDINHA – Casa com 4 dormitórios e demais peças, 
garagem grande, 2 banheiros, localizada na rua da caixa d´agua, nº 409. 
Valor R$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri pelo tele-
fone 99262 3339. 
VENDE-SE 42,9 HECTARES DE ÁREA RURAL – Área plana, própria para 
arroz e outras culturas, com água potável canalizada e dois pontos de 
energia elétrica, na localidade de Faxinal do Silva Jorge, a 9km do centro 
de Bom Retiro do Sul, frente para estrada municipal que liga a ERS-129 a 
ERS-287. Interes¬sados deverão tratar pelo telefone 99956-1678 e 99624-
1744. 
VENDE-SE TERRENO COM CASA – Localizado no Carapuça, próximo ao 
Parque Nativo, zona rural. Terreno mede 15x30m² e casa de alvenaria, me-
dindo 6x8m², com água encanada. BARBADA! Interessados deverão conta-
tar com Adroaldo pelo telefone 99972 3119.
VENDE-SE CASA NA PRAIA DE ARROIO DO SAL - Casa de alvenaria mobi-
liada. Valor R$180.000,00. Interessados devem contatar com Pedro, atra-
vés do telefone 99948 1545.
VENDE-SE CASA EM VENDINHA, TRIUNFO - em ótima localização e vizi-
nhança, atrás da Escola Gonçalves Dias, casa pré-fabricada de eucalipto e 
duplada, com dois quartos, sala e cozinha, lavanderia e banheiro, pátio 
todo cercado. Valor R$120.000,00, contato: 51 997882526.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom Retiro 
do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul, ou venda. 
Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160.
VENDO OU TROCO UM TERRENÃO - 15 x 40mt (600M2), em Taquari, rua 
asfaltada, arvoredo, com escritura, IPTU em dia, aceito troca por área de 
terras. Se o valor da terra for maior que o do terreno, pago a diferença à 
vista. Aceito também carro ou caminhonete. Interessados entrar em con-
tato (51)998679150.
VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio dos Ca-
chorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banheiro, sala e cozinha 
conjugada, estufa para plantas e árvores frutíferas. Interessados deverão 
contatar através do telefone (51) 99646 7124 com Adenor ou Iranilda.
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone 99868 
7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais (ca-
valos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares de pedra 
com porão e mezanino, 2 galpões, micro trator e ferramentas, açude, água 
e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através dos 
telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com Carlos.
VENDE-SE CASA EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Localizada próximo ao 
cemitério, casa de material com 5 peças. Possui 2 quartos, fogão campeiro, 
galpão, arvoredo. Valor R$ 40 mil. Aceita carro no negócio. Interessados 
contatar pelo telefone/wattsapp 99837 7428 com Rosana.
VENDE-SE CHÁCARA NO MORRO DO MARINHEIRO, Triunfo – Possui 1/2 
ha de terra com 2 poços artesianos, 3 banheiros, 3 quartos, sala e cozinha. 
Propriedade toda arborizada com árvores frutíferas. Valor R$ 73 mil. Aceita 
carro no negócio. Interessados contatar pelo telefone 99635 6510/99662 
4622 com Darci.
VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER, Taquari – Pos-
sui 2,5ha, 8 açudes com peixes, 2 casas de alvenaria, plantação de frutas 
cítricas e pitaia. Valor R$ 350.000,00 (aceita proposta). Interessados deve-
rão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE ÁREA DE TERRAS URBANA – Localizada no bairro Passo da Al-
deia, em Taquari. Ótimo para sítio ou para fracionar em terrenos. Valor 
R$220.000,00 (aceita proposta). Interessados deverão contatar pelos tele-
fones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE MUDAS DE UVA E PITAIA – Localizadas em fazenda Lengler, 
Taquari. Uva – R$5,00 a muda; Pitaia – R$10,00 a muda. Interessados deve-
rão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE TRATOR 4118 AGRALLE – Semi novo com ferramentas, ano 
2016, com apenas 300 horas de uso. Valor R$64.000,00 (aceita proposta). 
Interessados deverão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 
5904 com Paulo.
VENDE-SE CASA/OFICINA EM TAQUARI – Terreno de esquina de 12,5m x 
30m em rua asfaltada, construção comercial em alvenaria com força tri-
fásica, e casa residencial de madeira. Valor R$240 mil. Aceito imóvel de 
alvenaria em Taquari no negócio. Tratar com Roque Torneiro: 99999 0298. 

Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar algum 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 preferir, envie e-mail para fabiana.martins@certaja.com.br
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