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Revisão das tarifas - como é composto o 
valor da energia?

Dando a volta por cima

Ederson Madruga, gerente comercial

Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Com a instabilidade econômica 
que o Brasil atravessa nos úl-
timos períodos, cada despesa 

do cotidiano é rigorosamente avalia-
da. A energia elétrica, como um insumo indispensável ao nosso 
dia a dia, quer no trabalho ou em nossas casas, requer uma 
atenção especial e uma preocupação com o futuro. Qual o va-

lor justo da energia elétrica? Até onde estamos dispostos a pagar? 
Como são definidas as tarifas, ou seja, o valor de um quilowatt 
hora? A CERTAJA está pensando no amanhã?

O mecanismo de atualização do valor da energia paga pelo 
cooperado, aplicado anualmente, é regulado no Contrato de Per-
missão. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) avalia os 
números da Cooperativa e define a tarifa a ser aplicada para os 
grupos e classes de consumo.  O objetivo da revisão é garantir o 
equilíbrio econômico e financeiro da Distribuidora, com um serviço 
de qualidade e menor valor possível da tarifa. 

Dentre os itens considerados no reajuste, estão a energia que é 
comprada pela Cooperativa, os investimentos feitos em rede e as 
despesas operacionais. Neste reajuste de maio, observa-se que a 
energia comprada e o transporte da energia, que são repassados 
sem acréscimo ao cooperado, correspondem a 41,70% da tarifa 
final.  Já os custos operacionais e investimentos em melhoria cor-
responde a 34,6%. Os encargos e tributos (impostos) são, juntos, 
23,70%.

Como podemos observar, do valor que pagamos na conta de 
energia, um pouco mais de 1/3 vai para melhorias e para operação 
do sistema, e o restante é a própria energia e tributos.

Neste sentido, a CERTAJA trabalha para reduzir desperdícios, 
melhorar sua eficiência e com isto reduzir os custos operacionais. 
Mas sabemos que a redução de custos operacionais e investimen-

tos tem um limite, que se ultrapassado, compromete a qualidade 
da energia e dos serviços. 

Por isso, precisamos trabalhar também no valor da energia com-
prada, para que o cooperado tenha uma redução em sua conta. 
Desta forma, estamos iniciando trabalhos de avaliação e prospec-
ção de uma energia mais barata. Queremos comprar energia no 
mercado livre de energia, com contratos mais longos e, assim, ga-
rantir valores menores. Este passo é importante e requer seguran-
ça, e, por essa razão, estamos trabalhando com algumas consulto-
rias que podem estimar com grande certeza os valores de energia 
que serão praticados nas próximas décadas.

Comprando uma energia mais em conta, trabalhando para cada 
vez mais ser eficiente e investindo em tecnologias, a CERTAJA tem 
a certeza de um futuro sólido e com maiores benefícios para seus 
Cooperados. 

Desde os problemas ocorridos com nossos projetos de usi-
nas, a CERTAJA Desenvolvimento vem sofrendo com a falta 
de capital de giro para desenvolver suas operações. Nosso 

associado precisa de crédito para adquirir os insumos para suas 
lavouras, por isso a Cooperativa precisa de muito capital para fi-
nanciar estes créditos para os associados e também bancar seus 
estoques de mercadorias. Na falta deste capital de giro somos obri-
gados a nos socorrer do dinheiro dos bancos e dos fornecedores, 
que é muito caro! A nossa alternativa de venda de ativos, principal-
mente a venda do SuperCentro, ainda não se viabilizou, apesar de 
interesses já manifestados. Há um tempo nosso conselheiro Fábio 
Bonetti, que também é conselheiro do Sicredi, levou sua preocupa-
ção com o futuro da nossa cooperativa ao presidente do Sicredi, sr. 
Neori, com a presença do sr. Renato Martins, presidente da CER-
TAJA Energia, também conselheiro do Sicredi. Os dois presidentes, 
lembrando o decálogo cooperativista, no que tange ao princípio 
de intercooperação, se sensibilizaram com a nossa situação e se 
comprometeram a nos ajudar, dentro de suas possibilidades.  Por 
sugestão do presidente do Sicredi, contratamos uma empresa de 
consultoria especializada em gestão, para nos auxiliar nos diag-

nósticos e decisões a serem tomadas para 
retomarmos o crescimento. O trabalho de-
senvolvido junto com a consultoria foi bas-
tante consistente, focando na forte redução 
de custos administrativos, redução ao mí-
nimo da estrutura do Engenho de forma a 
minimizar os prejuízos daquele setor e ampliação das operações da 
Agroveterinária, responsável pela nossa maior fonte de receitas. Foi 
um trabalho com resultados muito impactantes para todos nós e, 
principalmente, para aqueles colegas de cujo trabalho teremos que 
abrir mão.  Mas temos consciência que as medidas extremamente 
austeras apontadas, são absolutamente necessárias. O trabalho já 
foi compartilhado com as cooperativas parceiras Sicredi e CERTAJA 
Energia, tendo sido bem recebido pelos dirigentes destas entida-
des. Aumentaram, assim, nossas expectativas em relação à ajuda 
destes parceiros, sem a qual seria muito difícil revertemos a situa-
ção. Por mais que nos doa, estamos fazendo o tema de casa, agora 
com uma postura bem mais otimista a respeito dos resultados a 
serem alcançados.

Saudações cooperativistas!
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2008 – Renato Pereira Martins assume 
presidência da CERTAJA Energia

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.

Em agosto de 2008, a CERTAJA Energia foi regula-
mentada como Permissionária de Serviço Público 

de Energia.

2014 – Pedro Maia assume presidência da CERTAJA 
Desenvolvimento

2013 – Inauguração sistema de 69kV
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Luiz Ricardo Kochem é agricultor,  
vereador e presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Pave-

rama. Cooperado da CERTAJA há 32 anos, 
representa a comunidade de Santa Manoe-
la, e, pela primeira vez, exerce o cargo de 
conselheiro da Cooperativa. 

Seu passatempo favorito é assistir filmes. 
Gremista, adora um belo churrasco e ouvir 
músicas “de Bandinhas”. Acalenta um so-
nho de viajar para o exterior e conhecer no-

vas realidades.
Sempre manteve uma ótima relação 

com a CERTAJA, que, segundo ele, 
“oferece energia de qualidade, quase 
não falta luz, e, quando falta, logo já 
é restabelecida.” Como conselheiro, 
quer ajudar no crescimento da Coo-
perativa e na melhoria constante do 
atendimento aos cooperados.

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

Luiz Ricardo Kochem - CERTAJA ENERGIA

Noeci Labres Porn - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

Noeci Labres Porn, mais conhecida 
por Ci, é aposentada e moradora 
do Rincão, em Taquari. Coopera-

da desde 1997, neste ano ingressou no 
Conselho Fiscal da CERTAJA Desenvolvi-
mento. Filha e esposa de agricultores, 
sempre se envolveu com a Cooperativa, 
“entregávamos a produção na CERTAJA 

e hoje usufruo dos planos de saúde”, com-
plementa.

Gremista, gosta de jogar canastra, degus-
tar uma galinhada e ouvir música gauches-
ca. Avó coruja assumida, sonha em ver seus 
netos crescerem e serem felizes.
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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.

No período de 31 de julho a 29 de outubro 
de 2019 a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL – estará realizando uma 

pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satis-
fação do Consumidor de Energia Elétrica – IASC 
2019 pela empresa Qualitest – Inteligência em 
Pesquisa, com sede em Vitória/ES. A escolha dos 
participantes ocorreu por meio de sorteio realiza-
do em 6 de junho de 2019, na sede da Agência, 
em Brasília (DF). Os municípios onde  a pesquisa 
será realizada são Taquari, Triunfo, Montenegro, 
Tabaí, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul (150 pesqui-
sas no total).

A CERTAJA orienta aos cooperados que recebe-
rem a visita dos pesquisadores que verifiquem sua 
identificação e respondam atentamente ao ques-
tionário que será feito, garantindo assim, a ve-

racidade das infor-
mações coletadas. 
Qualquer dúvida, 
favor contatar 
com a Cooperativa 
pelo telefone 0800 
5416185.

Em 2016 a Coo-
perativa foi consi-
derada a melhor 
p e r m i s s i o n á r i a 
brasileira de distri-
buição de energia 
na categoria Maior 
Crescimento no Ín-
dice de Satisfação do Cooperado em Nível Nacio-
nal.

CERTAJA participa da pesquisa IASC, da ANEEL
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No processo tarifário de 
2019, que resultou no 
reajuste das tarifas para o 

período de maio de 2019 a maio 
de 2020, 99,7% dos cooperados 
da CERTAJA tiveram aumentos 
em suas tarifas inferiores à varia-
ção dos índices inflacionários re-
lativos aos últimos doze meses.   
 O citado aumento foi de 
3,39%, enquanto o IGP-M(FGV) 

foi de 7,64% e o IPCA(IBGE) ficou 
em 4,94%.  

O impacto percebido pelos coo-
perados da classe rural atendidos 
em baixa tensão foi superior aos 
3,39% em decorrência da retirada de 
vinte por cento dos subsídios no preço 
da energia, em atendimento ao Decreto 
9.642/2018.

Reajuste tarifário foi abaixo da inflação

 A CERTAJA Energia solicita que, sempre que alguma co-
munidade, associação, CTG ou outra entidade organize algum 
evento (festa, baile, fandango), comunique a Cooperativa com 
a máxima urgência, pelo e-mail comercialenergia@certaja.
com.br. Desta forma, a CERTAJA evita o agendamento de ma-
nutenções e/ou melhorias nas datas de eventos. Sempre que os 
desligamentos são programados, é praticamente impossível o 
cancelamento dos mesmos devido aos altos custos operaciona-
is envolvidos nestas atividades.

NÃO ESPERE RECEBER O COMUNICADO DE DESLIGAMENTO 
PARA PEDIR ALTERAÇÃO DO MESMO.  ASSIM QUE TIVER A 
DATA DE SEU EVENTO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS
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Visita à 
COPEL

Nos dias 31 de maio e 03 
de junho a CERTAJA Ener-
gia recebeu uma audito-

ria externa de monitoramento 
em seu Sistema de Ges-
tão da Qualidade.

Os processos foram 
auditados de acordo 
com as normas ABNT 
ISO 9001:2015 e ISO 
10.002:2005. A empresa 
BRTÜV, representada por 
Elias Roscheski é a res-
ponsável pelo monitora-
mento da certificação. O 

relatório apontou que os proces-
sos estão adequados com as dire-
trizes das normas ABNT ISO e às 
exigências da ANEEL.

Auditoria ISO

Frota

A CERTAJA Energia adquiriu dois 
novos veículos Hillux 4×4, 
equipados com carroceria 

100% em alumínio, sendo que um com 
escada fixa giratória. O investimento foi 
em torno de R$ 290.000,00. Conforme 
Ricardo Gonçalves, responsável pela 
frota, estas carrocerias terão maior du-
rabilidade do que as de chapa de ferro, 
que são usadas atualmente.

Na manhã de 11/06 o presidente Re-

nato Martins, juntamente com o Geren-
te Financeiro Marcus França, realizou a 
entrega dos veículos para as equipes de 
plantão – Móvel 06 (Vale Verde) e 07 
(Taquari), que foram selecionadas por 
alcançarem o indicador de menor cus-
to/km.

Semana interna de meio 
ambiente

Em 5 de junho aconteceu 
a palestra “Mudança já: 
Sustentabilidade”. O even-

to marcou a Semana Interna de 
Meio Ambiente, organizada pelo 
SESMA. Cerca de 100 certajanos 

prestigiaram a atividade, que 
contou com o apoio do Sescoop/
RS, tendo como palestrante Mari-
na Dalzochio, da Univates.  

Em 29 de maio Marciano 
Vicari (gestor financeiro) 
e Deise Araújo (gestora 

comercial) estiveram na COPEL 
(Companhia Paranaense de Ener-
gia). Eles foram recebidos por 
Tulio M. Savio, da Divisão de Co-
brança e Arrecadação, com o ob-
jetivo de conhecer os processos 
de arrecadação, gestão e atendi-
mento dos consumidores da em-
presa.

Conforme Deise, “foi uma óti-
ma oportunidade de verificarmos 
que independente do tamanho 
das distribuidoras de energia, os 
desafios e as necessidades das 
distribuidoras são os mesmos”.

Expressão do 
Cooperativismo 

Gaúcho 2019

As cooperativas gaúchas faturaram R$ 48,2 
bilhões em 2018. O balanço divulgado no 
relatório Expressão do Cooperativismo 

Gaúcho 2019 aponta o faturamento recorde, com 
incremento de 12,13% em relação ao período an-
terior. Os números que confirmam a posição de 
destaque do setor no Estado foram anunciados 
em 3 de julho, pela Organização das Cooperativas 
do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), durante 
o “Tá na Mesa” da Federasul, em Porto Alegre. 
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia, 
prestigiou o evento. A entidade que representa 
o setor explica que as cooperativas normalmente 
crescem em período de crise porque trabalham 
com uma visão realista da economia.

Marciano, Túlio e Deise

Veículos com maior durabilidade

Presidente Renato prestigiou o evento



Iniciado em 30 de maio, o Planeja-
mento Estratégico da CERTAJA Ener-
gia - período de 2019 a 2021 está se 

desenvolvendo conforme o cronograma 
idealizado por Michael Lima, Gestor da 
Qualidade e responsável pelo processo. 
Segue um breve resumo das reuniões 
ocorridas neste período, que contaram 
com a participação dos conselheiros, di-
reção, gerentes e gestores da Coopera-
tiva.

30 de maio -  Reunião inicial, quando 
os gerentes Marcus França (Financeiro) 
Ederson Madruga (Comercial) e Eleandro 
Marques (Distribuição) apresentaram os 
cenários futuros e tendências do setor 
elétrico, com o objetivo de alinhar os co-
nhecimentos da situação da Cooperati-
va perante os desafios no mercado 
onde está inserida. Esta apresen-
tação foi ampliada e apresentada 
para os demais colaboradores no 
dia 18 de julho.

14 de junho - Com a participação 
do Comitê de Inovação, formado 
por Ivan Azeredo (TIC), Fátima Sil-
va (RH), Michael Lima (Qualidade) 
e Simone França (Comunicação), 
foram trabalhados os temas tecno-
logia interativa POX, competências 
e personas (partes interessadas da 
CERTAJA).

17 de junho -  Luciano Monteiro 
(Engenharia) palestrou sobre o sis-
tema energético da CERTAJA, as 
inovações implementadas e as que 
estão em estudo para implemen-
tação. Explanou, ainda, sobre o fu-
turo do mercado onde a CERTAJA 
Energia está inserida, questões de 
Geração Distribuída e tecnologias 
de ponta. Em seguida, João Eder-
son, gerente Administrativo, falou 
sobre o capital humano, as caracte-
rísticas de cada geração e seus com-

portamentos em relação ao modo de vi-
ver e trabalhar. Apresentou as tendências 
futurísticas e como se dará a interação 
homem-máquina, o trabalho remoto, o 
home office dentre outros.

Na parte da tarde deste dia, um pes-
soal do IEL/FIERGS, especialmente con-
tratado para a ocasião, apresentou as 
tendências que acontecerão em até 5 
anos (e já estão acontecendo), levando 
o grupo a refletir sobre a importância do 
futuro construído, para que a estratégia 
seja mais assertiva. 

24 e 25 de junho -  O grupo foi condu-
zido a fazer importantes reflexões sobre 
a razão da existência da Cooperativa, o 
que o cooperado espera dela e quais as 
principais “dores” que a CERTAJA Ener-

gia enfrenta. Nove temas (“dores”) 
foram definidos para serem estuda-
dos em nove grupos até o final do 
mês de julho. Em agosto iniciará a 
segunda etapa do processo, quan-
do haverá treinamento e aplicação do 
Design Thinking, uma abordagem inova-
dora para a resolução destes nove pro-
blemas complexos.

De acordo com o presidente Renato 
Martins, “todo este processo gera uma 
sinergia muito positiva entre coopera-
dos, representados pelos conselheiros e 
colaboradores e se transforma numa fer-
ramenta fundamental para a gestão do 
dia a dia da Cooperativa. ”

Planejamento estratégico da CERTAJA Energia
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Equipe comprometida com o futuro da Cooperativa trabalha intensamente no Planejamento Estratégico

Equipe do planejamento estratégico
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Uma manhã reple-
ta de bons sen-
timentos, ideias, 

cultura e diversão. Assim 
foi o encontro do Proje-
to Sementes do Coopera-
tivismo em 18 de junho, 
na ACERTA, em Taquari. O 
desafio cultural proposto 
mobilizou os estudantes de 
três instituições após uma 
visita do Núcleo de Comu-
nicação da CERTAJA, quan-
do foi lançada a proposta 
para que cada uma delas 
produzisse e apresentas-
se atividades seguindo os 
quesitos de adequação ao 
tema cooperativismo e aos 
50 anos da CERTAJA, cria-
tividade, clareza e origina-
lidade.

Representando o municí-
pio de Bom Retiro do Sul, 
a Escola Anita Ferreira de 
Moraes trouxe uma ence-
nação em que a vida real 
se misturou com a ficção. 
Como se estivessem ro-
dando um filme em um set 
cinematográfico, os alu-
nos contaram o quanto os 
habitantes da zona rural 
gaúcha sofriam com a pre-
cariedade de uma vida sem 
energia elétrica, quando se 
usavam lampiões e não ha-
via televisão, geladeira ou 
chuveiro elétrico. As coisas 
tomaram outro rumo quan-
do os governos se uniram 
para viabilizar a criação da 
CERTAJA. Uma bela canção 
entoada em conjunto mos-
trou a potência dos talen-
tos reunidos em torno de 
uma ideia em comum e ga-
rantiu o primeiro lugar na 
disputa.

A Escola Gonçalves Dias, 
de Triunfo, construiu um 
jornal filosófico com situa-
ções importantes ocorridas 
em 1969, quando iniciou 
o Jornal Nacional, Gilberto 
Gil lançou Aquele abraço, 
o homem pisou na Lua e 
a CERTAJA foi fundada. O 
programa humorístico do 
grupo inglês Monty Pyton, 

que em um dos episódios 
encenou um futebol filosó-
fico, serviu como mote para 
discutir o Mito da Caverna, 
de Platão, pensador ence-
nado como um técnico de 
time que propunha aban-
donar a escuridão através 
do esclarecimento origina-
do pelo saber. Kant, Locke, 
Rousseau foram alguns dos 
iluministas convocados e 
ajudaram a trazer o troféu 
de vice-campeões do Proje-
to.

A Escola Nossa Senhora 
da Saúde, de Passo do So-
brado, também recuperou 
fatos marcantes em 1969. A 
realidade das comunidades 
gaúchas às escuras naquele 
longínquo ano foi rememo-
rada, mostrando como sur-
giu a ideia da fundação da 
Cooperativa e as mudanças 
importantes que transfor-
maram a vida de seus coo-
perados. Através da dança 
e encenações marcantes, 
os alunos interpretaram 
com vivacidade a melhoria 
do cotidiano por conta dos 
benefícios da energia elé-
trica, “que deve ser usada 
com consciência”, frisaram.

A abertura da atividade 
contou com a apresentação 
do novo jingle da CERTAJA, 
comemorativo aos seus 50 
anos celebrados ao longo 
de 2019, bem como o novo 
mascote, um eletricista que 
precisa ser “batizado” com 
um nome, proposta lança-
da aos estudantes presen-
tes. O Abelix, mascote que 
há mais de uma década 
anima os eventos da Coo-
perativa, também compa-
receu. Uma vasta mesa de 
jurados foi convocada para 
a difícil tarefa de avaliar as 
intervenções culturais. Nos 
intervalos, o mágico Alex 
Meyer divertiu a plateia 
com truques e brincadeiras.

Desafio cultural sobre cooperativismo une 
estudantes de três escolas

Embalados por ideias para melhorar o mundo, jovens apresentaram atividades;  
Escola Anita Ferreira de Moraes alcançou o primeiro lugar

Escola Anita Ferreira de Moraes - Faxinal do Silva Jorge, Bom Retiro do Sul

Escola Gonçalves Dias - Vendinha, Triunfo

Escola Nossa Senhora da Saúde - Passo do Sobrado
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Na tarde de 26 de junho, na sede 
da Secretaria de Educação de 
Vale Verde, ocorreu o I Seminá-

rio – Turma Aprendiz do Cam-
po, conduzido pelo Dr. Alexan-
dre Pasqualini, advogado, que 
abordou a questão de sucessão 
familiar. Pasqualini deu ênfase 
nas relações familiares, pois 
a família é o elo mais impor-
tante, deve estar no centro de 
tudo, dialogar e criar conselhos 
para solucionar os problemas. 
“Família é o principal fator da 

felicidade”, complementou. O evento foi 
especialmente planejado para os apren-
dizes e seus familiares. Carlos Gustavo 

Schuch – Prefeito de Vale Verde, 
Rovena Dettenborn – Secretária 
de Educação, Desporto e Turismo 
do mesmo município, Maria Regi-
na Freitas Teixeira e Pedro Henri-
que Guardiola Ferreira da Coopater 
(cooperativa que irá ministrar as au-
las práticas no campo), Ricardo Lermen e 
Thaise Ferreira da Rosa Castellani da Coe-
ducars se fizeram presentes. A CERTAJA 
Energia foi representada por Fátima Silva 
e pelo presidente Renato; Aline Medeiros 
representou a CERTAJA Desenvolvimen-
to.

I Seminário Aprendiz do Campo

Comemorado sempre 
no primeiro sábado 
do mês de julho, em 

2019 o Dia Internacional do 
Cooperativismo caiu no dia 
6. Este ano as atividades 
da CERTAJA, relacionadas 
ao Dia C – Dia de Coope-
rar, incluíram coleta de lixo 
eletrônico, a limpeza das 
margens do Rio Taquari e o 
desafio cultural do projeto 
Sementes do Cooperativis-
mo. Parabéns a todos nós 
que estamos envolvidos no 
sistema cooperativista.

Dia Internacional do Cooperativismo

No ano de 2018, para atender as 
necessidades de ampliar os servi-
ços ofertados aos alunos da Esco-

la Especial Novos Horizontes e do CAEE 
(Centro de Atendimento Educacional Es-
pecializado), ambos mantidos pela APAE 
de Triunfo, foi iniciado o projeto Espaço 
de Fisioterapia Aquática.  

Uma grande demanda de alunos com 
indicação médica para realização de fi-
sioterapia aquática estava sem este aten-
dimento, e, em 2018, a APAE foi con-

templada com um recurso do Fundo 
Social do SICREDI, viabilizando parte 
da compra da piscina. Com recursos 
oriundos de todas as promoções reali-
zadas pela Instituição, tornou-se pos-
sível a concretização deste sonho.

No dia 19 de julho, este novo espa-
ço foi inaugurado, homenageando a 
Sra. Nadir Xavier Maia, ex-presidente 
da Instituição.

“Sozinhos somos fracos, juntos so-
mos fortes na causa que abraçamos”.

Fonte: APAE TRIUNFO - adaptado 
  
 

APAE Triunfo inaugura Espaço de Fisioterapia Aquática

A CERTAJA Energia au-
xilia a esta instituição 
através de um convênio 
de arrecadação (na conta 
de energia), onde coope-
rados de Triunfo e região 
podem fazer sua contri-
buição com desconto na 
sua fatura.
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Os certajanos Marciano (Finan-
ceiro), Lovane (Contabilida-
de) e Miriam (SMF) participa-

ram de uma reunião promovida pela 
Secretaria da Fazenda do RS no dia 
05/06. Na oportunidade foram trata-
dos os passos de implementação do 
Projeto da NF3e(Nota Fiscal de Ener-

gia Elétrica Eletrônica). Várias reu-
niões ainda acontecerão até que o 
projeto seja implementado. A pre-
visão “informal” da obrigatorieda-
de da adesão das distribuidoras é 
que seja no segundo semestre do 
ano que vem.

Projeto NF3e

Nos dias 5 e 6 de junho, 
Luciano Tavares, Simone 
Martins e Rodrigo Almei-

da, do Setor de Engenharia, par-
ticiparam do 3º Fórum de Gera-
ção Distribuída (3º FÓRUMGD 
SUL), na cidade de Florianópolis, 
SC. Várias questões foram dis-
cutidas, com ênfase na energia 
solar e na regulamentação por 
parte da ANEEL.  Para Luciano, 
“foi de extrema importância ver 
o cenário como um todo, e não 

apenas o lado das distribuidoras, 
onde trabalhamos. Isto expande 
nosso olhar e nos dá uma visão 
sistêmica e empática com o coo-
perado e também com o pessoal 
que trabalha com GD. Também 
tivemos a oportunidade de apro-
fundar o conhecimento dos equi-
pamentos que compõem uma 
unidade de energia fotovoltaica, 
o que nos permite inspeções mais 
acuradas. ”

3° Fórum de Geração 
Distribuída 

Nos dias 11 e 12 de junho Ro-
drigo Almeida do setor de 
Engenharia, participou de 

um treinamento em Porto Feliz, SP, 
na empresa EATON. Entre outros 
assuntos, foi abordada a questão 
da aplicação de Bancos Capacitores 
no Sistema de Distribuição de Ener-
gia Elétrica e Configuração de Reli-
gadores Automáticos. A ideia é es-
tudar as tecnologias já disponíveis 
nos equipamentos religadores que 

a CERTAJA está adquirindo para implan-
tação. Isso faz aumentar a confiabilida-
de, segurança do sistema e redução dos 
indicadores de continuidade do serviço, 
melhorando a satisfação dos coopera-
dos. Também foi discutida a aplicação 
e o dimensionamento correto dos capa-
citores no sistema de distribuição para 
redução de perdas de energia e melhoria 
na qualidade de energia.

A Faculdade de Tecnologia do Coo-
perativismo – Escoop, juntamen-
te com o Sescoop/RS, promoveu 

o Curso de Aperfeiçoamento para Agen-
tes de Desenvolvimento do Cooperativis-
mo Gaúcho, entre os dias 10 de abril e 
27 de junho, em Porto Alegre, na Escoop. 
Voltado para Agentes de Desenvolvi-
mento Cooperativista e de Desenvolvi-
mento de Autogestão das Cooperativas, 
o curso de extensão teve como objeti-
vo desenvolver visão estratégica e des-
pertar o posicionamento crítico sobre a 

gestão das cooperativas, 
visando à adoção de 
boas práticas de gestão 
e a correta utilização dos 
recursos. Os certajanos 
Fabiana Martins (Nú-
cleo de Comunicação) 
e Michael Lima (Núcleo 
de Qualidade) partici-
param da capacitação.  
Fonte: OCERGS, adapta-
do

Agentes do SESCOOP/RS 

Capacitação Técnica

Certajanos se preparam para implementar Nota Fiscal de Energia eletrônica

Rodrigo, Luciano e Simone em evento de Geração Distribuída



Com o objetivo de capacitar os as-
sociados que atuam ou que de-
sejam atuar como conselheiros 

fiscais em suas cooperativas, o Ses-
coop/RS concluiu a 5ª edição do curso 
de Formação de Conselheiros Fiscais. 
Ao todo, foram realizadas 11 capaci-
tações nos municípios de Carlos Bar-
bosa, Cruz Alta, Erechim, Ibiraiaras, 
Não-Me-Toque, Santa Rosa, São Sepé, 
Porto Alegre (três turmas) e Uruguaia-
na. Cada capacitação teve a carga ho-
rária de 8 horas, em um total de 88 
horas de treinamento para 352 conse-
lheiros fiscais de 105 cooperativas do 

Rio Grande do Sul.
Os Conselheiros CERTAJA realizaram o 

curso em Porto Alegre, nos dias 18 
e 19 de junho.

Conselheiros fiscais da CERTA-
JA Energia - Luiz Ricardo Kochem, 
Florinaldo dos S. Machado, Júlio 
Jurandir P. Faleiro, Vilmar Campos 
da Silva e Silvio Luís da Rosa Lopes 
(Silvio é do Conselho de Adminis-
tração).

Conselheiros fiscais da CER-
TAJA Desenvolvimento - André 
Augusto da Silva Bizarro, Car-
los Farias Cruz e Noeci Labres Porn.  
Fonte: https://bit.ly/2uvg81K, adaptado
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Formação de conselheiros fiscais

De 22 a 24 de julho, vinte e 
cinco certajanos que atuam 
no atendimento partici-

param do Curso sobre Resolução 
Normativa da Aneel 414/2010. Esta 
resolução estabelece, de forma 
atualizada e consolidada, as con-

dições gerais de fornecimento de ener-
gia elétrica, que devem ser observadas 
pela Cooperativa e cooperados. O curso 
foi ministrado por Joacir Dotta e contou 
com a parceria do Colégio Teutônia e do 
Sescoop/RS.

Resolução 414

No dia 26 de julho ocor-
reu o treinamento de 
capacitação de pro-

cessos (atendimento nota 10), 
tendo como facilitadoras, Fá-
tima Silva(RH), Karine Kern 
(SMF), Sabrina Costa (SCE), Si-
mone Martins (Engenharia) e 
Ana Paula Hartmann (SCE). O 
presidente da CERTAJA Ener-
gia, Renato Martins, e o geren-
te comercial, Ederson Madru-
ga, realizaram a abertura do 

evento. Colaboradores do SCE, 
SMF e dos Postos de Atendi-
mento refletiram sobre os pro-
cessos que geram retrabalho e 
situações em não conformida-
de com as normas da ISO, de 
forma a eliminarem estes casos 
e continuar, permanentemen-
te, na busca pelo atendimento 
excelente ao cooperado. Uma 
dinâmica em grupo integrou os 
participantes. 

 Capacitação de 
processos

Capacitação para a cada dia atender melhor

No dia 27 de junho, no 
Clube Tiro e Caça, La-
jeado, aconteceu a 19º 

Convenção CDL Lajeado. Neste 
ano, a atividade apresentou o 
tema “Talento e transformação 
digital – o que faz a diferença? 
”. O evento contou com qua-
tro palestrantes: Fabiano Zor-
tea, que falou sobre “O Novo 
Varejo: Inovações na Prática”, 

Murilo Gun que abordou “Cria-
tividade”, Tiago Melo, com “Ta-
lento e Transformação Digital” e 
Martha Gabriel, autora dos best 
sellers “Você, eu e os robôs” e 
“Marketing na Era Digital”, com 
a palestra “Transformação digi-
tal: adapte-se ou adapte-se”. O 
Comitê de Inovação da CERTAJA 
Energia (Ivan, Fátima, Michael e 
Simone) participou do evento.

Talento e transformação digital: o que faz a diferença?

Comitê de inovação da CERTAJA



C
U

R
SO

S
12

EDIÇÃO 168/AGOSTO DE 2019

Introdução à costura - 11 a 14 de junho -  
10 cooperadas - Fazenda Quadros, Triunfo 

Bolachas e salgados - 13 e 14 de junho - 12 
cooperadas - General Neto, Triunfo

Processamento de frutas -   09 a 11 de ju-
lho- 13 cooperadas - Banheiro Velho, General 
Câmara

Artesanato em 
palha de milho  – 
9 a 12 de julho- 13 
cooperadas -  Bar-
reto, em Triunfo 

As atividades foram uma 
parceria da CERTAJA com 

o SENAR e Sindicatos Rurais.

ATENÇÃO COMUNIDADES CERTAJANAS! 
SOLICITEM CURSOS DE SEU INTERESSE ATRAVÉS DO NÚCLEO 

DE COMUNICAÇÃO DA CERTAJA PELOS TELEFONES 
(51) 3653 6605 OU 3653 6645.

O Sindicato Rural de Triunfo promoveu na tar-
de de 30 de julho um evento para seus as-
sociados, com o objetivo de homenagear a 

CERTAJA Energia pelo seu cinquentenário. 
O presidente Renato Martins, acompanhado por 

Ederson Madruga (gerente comercial) e Jairo Aguiar 
(coordenador do PIA), apresentaram um pouco da 
história da Cooperativa, os números financeiros e es-
tatísticos, as obras já executadas, além das que serão 
realizadas em um futuro próximo. 

Os associados tiveram a oportunidade de tirar dú-
vidas com os representantes da Cooperativa, e, ao 
final, foi servido um coquetel para todos.

O presidente do Sindicato, Auro Lima de Souza, 
juntamente com seus colaboradores, organizou o 
evento, e sua esposa, Senira, compôs uma bela poe-
sia homenageando a CERTAJA. Confira:

Sindicato Rural de 
 Triunfo homenageia 50 

anos da CERTAJA

Boa tarde dou a todos
Que aqui se fazem presentes
Estar junto de vocês
Nos deixa muito contentes

A nossa grande CERTAJA
Queremos agradecer
Pois sempre ao nosso chamado
Procura sempre atender

É parceira da APAE
E do nosso Lions também
Auxilia nas campanhas
Serve sem olhar a quem

Pelos seus 50 anos
Quero parabenizar
Que tenham muito sucesso
Podem conosco contar

O sindicato rural 
Junto com nossa FARSUL
Apoiam o homem do campo
De norte até o sul

Agradecemos a todos
Por terem participado
Do evento produtivo
Pra vocês organizado

Que Deus Pai ilumine 
Com saúde e alegria
Que possam ser parceiros
Da CERTAJA Energia

Senira de Fátima Vargas, pre-
sidente do Lions Clube de Triunfo

Esposa do presidente do Sindi-
cato Rural de Triunfo
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Com o objetivo de levar informa-
ções e inovações técnicas aos 
produtores das diversas culturas 

atendidas pela Cooperativa, a CERTAJA 
realiza todos os anos diversas reuniões 
nas localidades atendidas. 

São Jerônimo - Na noite de 9 de julho 
foi realizada uma reunião com cerca de 
40 produtores de soja na cidade de São 
Jerônimo, que assistiram três palestras. 
O Eng. Agrônomo e pesquisador Rafael 
Cabeda, sócio proprietário da empresa 
Cabeda Pesquisa e Desenvolvimento do 
município de Agua Santa/RS explanou 
sobre o controle da ferrugem da soja. 
Segundo Cabeda, com a baixa eficiência 
dos fungicidas atualmente existentes no 
mercado, o controle da ferrugem está 
cada vez mais complexo. Cabeda apre-
sentou os resultados obtidos na sua esta-
ção experimental e salientou que o con-
trole eficiente das doenças está baseado 
no uso não apenas de fungicidas. A nu-
trição equilibrada da lavoura, do uso de 
fungicidas chamados “Protetores” e de 
novos produtos chamados “Indutores 
de Resistência”, ou seja, que possuem 

a capacidade de tornar a planta mais 
resistente ao ataque dos fungos, são 
ferramentas indispensáveis para o con-
trole. Numa palestra bastante dinâmi-
ca, o pesquisador mostrou em gráficos 
os ganhos dos produtores com o uso 
de cada tecnologia. Conforme os resul-
tados dos experimentos, sem o uso de 
fungicidas, a soja rendeu em média 50 
sacas por hectare. Quando foi usado 
apenas o fungicida, a produtividade su-
biu para 60 sacas. Mas, quando foram 

agregados os benefícios do programa 
nutricional, dos fungicidas protetores e 
dos indutores de resistência, a produti-
vidade saltou para 83 sacas por hectare, 
comprovando a eficiência do manejo e 
o resultado econômico do investimento. 

Em seguida o Eng. Agrônomo Eduar-
do Arruda, da empresa Zarcos Fertilizan-
tes, apresentou os resultados do produ-
to Cal-Z na nutrição da soja com cálcio 
e enxofre. Segundo Eduardo, as plantas 
das lavouras adubadas com o produ-
to apresentaram maior crescimento de 
raízes e consequentemente maior tole-
rância à seca e maior produtividade. O 
agrônomo também apresentou resulta-
dos de pesquisas comprovando que as 
lavouras que receberam o fertilizante 
apresentaram maior controle de doen-
ças. Isto se deve ao fato de que o cálcio 
presente no produto permite uma me-
lhor formação da parede celular, impe-
dindo a entrada dos fungos e bactérias. 

Na sequência, o Eng. Agrônomo 
Leandro Bertoldi da empresa Spraytec, 
apresentou os produtos Indutores de 

Resistência, salientando os produtos 
Cubo e Ultrazeb, que foram testados 
na Estação Experimental Cabeda e 
estarão disponíveis na CERTAJA. 

Tabaí - Na noite de 11 de julho o 
foco foi a cultura da melancia. Cer-
ca de 25 produtores estiveram pre-
sentes em Tabai para assistir duas 
palestras técnicas. O Eng. Agrônomo 
Eduardo De Zorzi Jr., da empresa Timac 
Fertilizantes, falou sobre a adubação da 
cultura da melancia, salientando as per-
das de nutrientes em solos ácidos. Se-
gundo Eduardo, mais de 60% do fósfo-
ro aplicado pode ser perdido em solos 
com pH abaixo de 6.0. Foi apresentado o 
produto Top Phos da Timac, que possui 
uma nova tecnologia, onde o elemento 
fósforo é protegido. Além disto, a alta 
concentração do elemento cálcio faz 
deste o fertilizante mais indicado para 
uso em solos ácidos e pobres. 

Foi também apresentado o fertilizante 
Sulfammo, que possui uma tecnologia 
de liberação gradual do elemento nitro-
gênio ao longo do ciclo da cultura, e, 
em seguida, uma proposta de adubação 
da cultura da melancia com os produtos 
da empresa. 

O Eng. Agrônomo da empresa Agrino-
bre, Walter Santos, apresentou a linha 
de substratos para produção de mudas. 
A Agrinobre está iniciando uma parceria 
promissora com a CERTAJA, fornecendo 
substratos de alta qualidade para a pro-
dução de mudas de melancia e outras 
culturas de hortaliças.
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Agroveterinária CERTAJA realiza reuniões 
técnicas com produtores

Novas tecnologias em soja e melancia foram temas de Palestras em São Jerônimo e Tabai.
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Ingredientes:
4 ovos
100 g de manteiga
1 xícara e meia de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de leite
2 colheres (sopa) bem cheias de canela (ou a gosto)
1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Modo de Preparo
  Em um recipiente ou uma batedeira, bata bem as ge-
mas separadas das claras com a manteiga e o açúcar até 
ficar um creme esbranquiçado. Acrescente a esse creme 
a farinha e o leite aos poucos. 
Bata até ficar homogêneo. 

Se achar necessário, adicione mais leite até a massa ficar 
bem macia. 
Ponha canela.
Bata as claras em neve e reserve.
Coloque o fermento na massa já com a canela e misture 
sem bater. 
Por último, incorpore na massa as claras em neve. 
Despeje a massa numa forma com furo no meio, untada 
e enfarinhada, e asse em forno pré-aquecido a 180ºC 
por, aproximadamente, 40 minutos ou até estar dourado 
e cozido por dentro. 
Deixe o bolo amornar para desenformar. Polvilhe açúcar 
com canela a gosto.
Fonte: Facebook Coleção Delicias Gourmet

Bolo da Maria da Paz da novela “A dona do pedaço”



CLASSIFICADOS
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, 
medindo 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 
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 alve-
naria, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, galpão (medindo 12x5). Terreno 
de esquina medindo 6.300m², próximo a Igreja Santa Teresinha em João 
Rodrigues. 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$1.500,00. Conta-
tos com Taís pelo telefone 98455 0180. 
BARBADA! VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Loca-
lizada a 2 km do centro de Tabai, medindo 2.445 m² com duas casas de 
alvenaria, sendo uma com 100 m² nova e outra com 82 m², galpão com 
garagem, poço artesiano, com árvores frutíferas. Valor R$ 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$85.000,00. Com terreno 
medindo 24x24m². Interessados, tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi. 
VENDE-SE 2 ha TERRAS EM TABAÍ - Possui mato de eucalipto com 6 
anos e localizado no Km 384 da BR 386 (distância de 1Km da BR 386). 
Interessados devem contatar com Maria, através do telefone 99638 9751. 
VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS – Possui 
7,5 hectares de terra. Interessados em maiores informações, tratar através 
dos telefones (51) 99513 2860 ou 98058 2421 com Geni. 
VENDE-SE PROPRIEDADE PRÓXIMA AO TREVO DE PAVERAMA - Me-
dindo 12 400m², possui uma casa de alvenaria, galpão e poço artesiano. 
Interessados devem falar com Nei através do telefone 98595 7209. 
VENDE-SE 8ha de TERRA EM PASSO DO GIL, Triunfo. Interessados devem 
contatar através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia. 
VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Localizado 
a 800m da ERS 244, com ½ ha, casa de alvenaria (tijolo à vista), 3 dormi-
tórios, semi-mobiliado, com galpão, galinheiro, poço artesiano e pomar. 
Todo terreno cercado com tela. Valor R$ 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 
oficina ou comércio em geral. Terreno medindo 15x29,5, plano e de esqui-
na. Propriedade escriturada, construção em alvenaria, em bom estado e 
com energia trifásica. Interessados deverão entrar em contato através do 
telefone 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 pe-
ças, garagem grande, 2 banheiros, localizada na rua da caixa d´agua, nº 
409. Valor R$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri pelo 
telefone 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 
mobiliada. Valor R$180.000,00. Interessados devem contatar com Pedro, 
através do telefone 99948 1545.
VENDE-SE CASA EM VENDINHA, TRIUNFO - em ótima localização e vi-
zinhança, 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$120.000,00, contato: 51 997882526.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom Retiro 
do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul, ou venda. 
Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160.
VENDO OU TROCO UM TERRENÃO - 15 x 40mt (600M2), em Taquari, 
rua asfaltada, arvoredo, com escritura, IPTU em dia, aceito troca por área 
de terras. Se o valor da terra for maior que o do terreno, pago a diferença 
à vista. Aceito também carro ou caminhonete. Interessados entrar em con-
tato (51)998679150.
VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio dos 
Cachorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banheiro, sala e cozi-
nha conjugada, estufa para plantas e árvores frutíferas. Interessados deve-
rão contatar através do telefone (51) 99646 7124 com Adenor ou Iranilda.
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone 
99868 7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais 
(cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares de pe-
dra com porão e mezanino, 2 galpões, micro trator e ferramentas, açude, 
água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através 
dos telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com Carlos.
VENDE-SE CASA EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Localizada próximo 
ao cemitério, casa de material com 5 peças. Possui 2 quartos, fogão cam-
peiro, galpão, arvoredo. Valor R$ 40 mil. Aceita carro no negócio. Interes-
sados contatar pelo telefone/wattsapp 99837 7428 com Rosana.
GESTÃO DO AGRONEGÓCIO, apoiando o produtor rural na ela-
boração de projetos de custeios e investimentos, CAR, avalia-
ções de terras e medições. Falar com Felipe Prisco (51) 9769-3996.  
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 – 
Possui 2,5ha, 8 açudes com peixes, 2 casas de alvenaria, plantação de fru-
tas cítricas e pitaia. Valor R$ 350.000,00 (aceita proposta). Interessados de-
verão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE ÁREA DE TERRAS URBANA – Localizada no bairro Passo da 
Aldeia, 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. 
VENDE-SE ACORDEON – Escuta afinada, 120 baixos Scandalli – elétrica, 9 
registros, único dono. Barbada! R$3.500,00. Interessados deverão contatar 
pelo telefone (51) 98431 4003 com Ângelo.
VENDE-SE TRATOR JOHN DEERE 5018 com grade aradora e com colhe-
dora forrageira, turbinado de fábrica, 1800 horas 2012, completamente 
novo. Interessados deverão contatar pelo telefone (51) 995238651 com 
Leonardo.

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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