
Em 17 de outubro a CERTAJA comemora seus 50 anos!
Você faz parte desta história! Parabéns!
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Na próxima edição do Certajano você poderá conferir as 
comemorações desta importante data!

ATENÇÃO COOPERADO!           
A partir de 10 de outubro, 

os cooperados com 
unidades consumidoras 
ligadas poderão retirar 
uma lembrança alusiva 
aos 50 anos de nossa 

Cooperativa nos postos 
de atendimento.



O ser humano, como um ani-
mal racional, reage de acordo 
com as suas necessidades e con-
forme suas convicções. Imagine-
mos um cidadão, que há 50 anos 

vivia no meio rural, procurando tirar da terra o susten-
to de sua família. Em que condições vivia esse cidadão e 

sua família? Quais os recursos de que dispunham para a sua 
sobrevivência? Vivia meio que alienado, privado do acesso 
a novas técnicas de produção, sem informa-
ções do que estava acontecendo ao seu redor. 
Isso tudo porque não usufruía de um insumo 
fundamental para o desenvolvimento social e 
econômico de qualquer ser humano, chama-
do “energia elétrica”.

Aqueles com um pouco mais de idade como 
eu, e que estiverem lendo essas humildes fra-
ses, sabem do que estou falando. Quem cres-
ceu nesta época, no meio rural, sabe bem o 
que era viver sem esse insumo. Mas como re-
solver isso? Havia a necessidade, mas a tarefa 
era de difícil solução. Solução isolada? Impos-
sível! Eis que surgem algumas mentes iluminadas e, moti-
vadas por um programa do governo federal, que na época 
tinha como presidente da República o marechal Arthur da 
Costa e Silva, filho de Taquari, corajosamente resolveram fun-
dar uma cooperativa para que, através do coletivo, pudesse 
ficar menos difícil a concretização desse sonho. Foi aí que, 
há exatos 50 anos, mais precisamente no dia 17 de outubro 
de 1969, reuniram-se lideranças de Taquari, Triunfo, São Je-
rônimo, General Câmara, Bom Retiro do Sul, Butiá e Arroio 
dos Ratos e fundaram a Cooperativa de Eletrificação Rural 
Taquari Jacuí Limitada. Neste mesmo dia foi eleita a primeira 
diretoria, tendo como presidente o senhor Alcides Antunes 
da Cunha Neto. Iniciava-se ali uma nova e aventurada cami-
nhada, na tentativa de fazer chegar até o homem do campo 
aquele algo que tanto benefício lhe traria.

Seu início, como geralmente acontece, foi bastante difícil. 
Muita desconfiança e incerteza, além de o valor que cada 
interessado precisava aportar era elevado. Mas aquele grupo 
corajoso, composto de 37 produtores, agropecuaristas e ho-
mens públicos não desanimou. Com grande cuidado e sacrifí-
cio, prepararam a terra, lançaram a semente, viram germinar e 
tornar realidade aquele sonho. Nesta caminhada, precisamos 
destacar algumas lideranças que foram fundamentais para 
que essa ideia prosperasse, dentre eles o senhor João Carlos 
Voges Cunha, então prefeito de Taquari, Dirceu Fornari Costa, 
prefeito de Triunfo, Benito Garcia, prefeito de São Jerônimo, 
Dr. Libório Fregapani, conceituado advogado, sem esquecer 
o marechal Artur da Costa e Silva, taquariense, e então pre-
sidente da República. Foram pessoas que, junto com aqueles 
demais fundadores, doaram energia de forma gratuita para 
que as coisas acontecessem. Precisamos referenciar, também, 
o senhor Adão Rodrigues Martins, nosso segundo presidente 
que de forma gratuita, assim como o Senhor Alcides, coman-
dou o destino dessa sociedade por dois anos. Na sequência, 
tivemos o senhor Nero Pereira de Freitas, no período de 1973 
a 1974. Em março de 1974, assume o comando da sociedade 

o senhor Frederico Damião Arnt Bavaresco e que, pelo seu di-
namismo e arrojo, permaneceu no cargo por longos 34 anos, 
período em que o negócio se consolidou.

NOVA REALIDADE - A partir de fevereiro de 2008, por afas-
tamento do senhor Bavaresco, falecido em pleno exercício 
do mandato, assumimos o comando do barco e estamos até 
os dias de hoje. Junte-se a esses senhores Alberto Lengler, 
o “Tio Hugo”, nosso primeiro e dinâmico gerente que, sem 
grande recurso e nenhuma estrutura, várias vezes usando re-

cursos próprios, deu os primeiros passos nes-
sa gloriosa caminhada. Não podemos deixar 
de lembrar nossos abnegados Frei Eugênio e 
Frei Raimundo, que igualmente se engajaram 
na ideia e junto conosco levavam um voto de 
confiança e credibilidade ao projeto. Esses fo-
ram os que fizeram a frente, mas precisamos 
mencionar, ainda, a todos os nossos coopera-
dos que, com inúmeros sacrifícios, poupança 
e renúncia de diversas outras coisas, conse-
guiram ter energia elétrica em suas proprie-
dades. São milhares, hoje aproximadamente 
25 mil, que de forma cooperativa venceram a 

escuridão.
De uma ideia vaga, de um sonho que parecia tão distante 

naquela época, aos poucos foram sendo plantados os pri-
meiros postes, testemunhas de uma nova realidade. Talvez, 
nesse universo de 25 mil cooperados que temos hoje, muitos 
ainda se lembrem o sacrifício que era viver no interior há 50 
anos. A água puxada pelo sarilho, o lampião de querosene, a 
gamela de lavar os pés e o banho de balde. Rádio, televisão, 
geladeira ou ferro elétrico, nem pensar. Hoje a realidade é 
outra, graças à presença da energia elétrica nos mais longín-
quos rincões de nosso estado. O homem do campo usufrui 
dos mesmos benefícios que, até anos atrás, era privilégio do 
homem da cidade.

Cinquenta anos se passaram e nossa Cooperativa se con-
solida como uma referência e uma alavancadora do desen-
volvimento na região onde atua. Isso precisa ser ressaltado e, 
ao mesmo tempo, comemorado. O senhor e a senhora, que 
são sócios, precisam e devem comemorar esse marco, por-
que a Cooperativa é sua e só atingiu esse ápice por sua cau-
sa. Nosso desejo era poder abraçar e comemorar com cada 
um de vocês esse momento. Isso não sendo possível, vamos 
fazer chegar até você, “cooperado”, uma pequena lembran-
ça personalizada e alusiva a esse grande momento, através 
do qual levamos nosso agradecimento e reconhecimento por 
tudo que cada um tem feito pelo engrandecimento de nossa 
entidade.

Que venham mais 50 anos! Tenho certeza que esse é o de-
sejo de toda essa família e para o que, também tenho con-
vicção, estamos preparados. Que renovemos nossas energias 
para continuar nessa caminhada, contando sempre com a 
confiança e apoio do quadro social, dos nossos colaborado-
res, fornecedores, instituições financeiras, órgãos públicos 
e comunidade em geral. Nos sentimos felizes e partilhamos 
essa felicidade por estarmos fazendo parte dessa caminhada. 
Parabéns a você, cooperado, a razão de ser da Cooperativa! 
Os méritos maiores são de vocês.

“Cinquenta anos 
se passaram e 

nossa Cooperativa 
se consolida como 
uma referência”
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Da necessidade para a referência  
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia
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Dando a volta por cima – II
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Nesta edição do Certajano, dou seguimento ao tema 
que abordei na edição passada. Sobre como estamos 
conseguindo superar nossas dificuldades financeiras e 

retomar o crescimento da CERTAJA Desenvolvimento.
No mês de agosto passado conseguimos encaminhar várias 

negociações que devolvem à nossa Cooperativa a sua plena 
capacidade de operação, gerando recursos suficientes para 
bancar os estoques de mercadorias e os financiamentos das 
lavouras dos nossos associados produtores. Isto foi consegui-
do graças à venda de uma área de terra com benfeitorias para 
a CERTAJA Energia e renegociação dos nossos financiamentos 
junto ao Sicredi. Tanto a CERTAJA Energia quanto o Sicredi 
foram grandes parceiros nestas negociações que nos abrem 
novas possibilidades de desenvolvimento para o futuro. 

Desde os problemas surgidos com as usinas que nos deixa-
ram sem capital de giro para trabalhar, vínhamos tentando 
conseguir recursos através da venda do prédio do SuperCen-
tro. Não conseguimos, porém, interessados que nos ofereces-
sem o valor que consideramos justo por aquele patrimônio. 
Sem capital de giro, desde 2014, tivemos que apelar para o 
dinheiro dos bancos e dos fornecedores para o financiamen-
to das nossas operações. Foram cinco anos com uma carga 
de custos financeiros muito alta, superior aos nossos resulta-
dos operacionais, o que criou uma dificuldade muito grande 
para equilibrar o fluxo de caixa neste período. Com as ne-
gociações com CERTAJA e Sicredi, praticamente resolvemos 
a questão financeira e ainda fomos adiante: promovemos 
uma ampla reestruturação da cooperativa, enxugando des-

pesas administrativas e operacionais de 
modo a melhorarmos a produtividade e 
aumentarmos a lucratividade das nos-
sas operações. O resultado veio rápido: 
já em agosto próximo passado tivemos 
sobras líquidas superiores a R$ 300 mil, o que dá uma ideia 
da excelente capacidade de recuperação da nossa cooperati-
va. Estamos muito longe, porém, de podermos nos acomodar 
achando que os problemas estão todos resolvidos. 

PLANOS - A nossa Agroindústria, por exemplo, é deficitária 
nos níveis que opera atualmente. Como não temos capacida-
de de armazenagem suficiente para atingirmos e ultrapassar-
mos o ponto de equilibro financeiro da produção, reduzimos 
as operações de beneficiamento ao mínimo, de forma a mi-
nimizarmos os prejuízos e, já na próxima safra, passaremos a 
receber também o milho, aumentando a integração com o as-
sociado produtor. Os planos para o futuro incluem o aumento 
do beneficiamento de arroz e recebimento de soja e milho. 
Esses planos, porém, são para um prazo mais longo, pois no 
curto prazo, tendo resolvido a questão financeira, nosso foco 
passa a ser o de aumentar as vendas da Agroveterinária, de 
onde, atualmente, a Cooperativa obtém as sobras necessá-
rias para custear a sua operação. Dedicaremos o ano de 2020 
para consolidarmos as conquistas deste ano, normalizando 
a rentabilidade da Cooperativa para que em 2021 possamos 
retomar o crescimento.

Saudações cooperativistas!
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Também chamado de Nal-
do, Florinaldo Machado 

é o representante da Vendinha no 
Conselho Fiscal. Técnico em Ad-
ministração, é cooperado desde 

2017, e em março passado aceitou o desafio de cola-
borar como conselheiro. Sua história com a CERTAJA re-
monta aos tempos de seu pai, que sempre foi cliente da 
Filial Vendinha. Futebol e música são os seus passatem-
pos favoritos, bem como torcer para o Grêmio. Gosta de 
música gauchesca e sertaneja e, claro, um bom churras-
co. Seu sonho é viver em um Brasil melhor, “aquecido 
financeiramente e com saúde, educação e segurança de 
qualidade”. Naldo quer contribuir com  esforço e dedica-
ção a missão que foi confiada aos novos empossados, de 
forma que o sucesso faça parte de suas rotinas.

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!

Florinaldo Machado - 
CERTAJA ENERGIA

Carlos Farias Cruz - CERTAJA                                             
DESENVOLVIMENTO

Representante do município de Ta-
quari, Carlos Farias Cruz, o Fu-

maça, integra o Conselho Fiscal desde 
março deste ano. Aposentado, costu-
mava fazer suas compras no antigo Su-

perCERTAJA, bem como frequentar a Agroveterinária em 
função de seus cachorros. Depois que a Cooperativa des-
continuou o negócio de supermercados, seguiu sua relação 
com a empresa através dos planos sociais. “Hoje possuo 
um plano de saúde graças à Cooperativa, que trouxe mais 
esse benefício para seus associados”. Viajar e cozinhar é o 
que mais gosta de fazer, e vibrar pelas conquistas do Inter-
nacional é um hábito. Música gauchesca e massas são seus 
pratos favoritos. Um sonho? Ganhar na loteria. “Como 
conselheiro quero ajudar com ideias para contribuir com 
o crescimento da Cooperativa, porque acredito que várias 
cabeças pensantes, trabalhando em equipe e acreditando 
no NOSSO empreendimento, faz toda diferença”.
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No mês de setembro foi iniciada a 
“Campanha de Medidas”, com 
a instalação de equipamentos 

denominados Datalogger’s, que permi-
tem o levantamento de medições elétricas em 
aproximadamente 430 Unidades Consumido-
ras (UCs) e 70 Transformadores da CERTAJA. 
Esses 500 pontos foram definidos aleatoria-
mente, considerando os tipos de classes de 
consumidores. O objetivo é realizar medições 
de energia elétrica nas diversas classes de con-
sumidores para caracterizar a curva de carga, 
identificando o comportamento dos diversos 
tipos de consumidores durante um ano.

Com estes dados apurados, é possível ana-
lisar como estes perfis de consumo impactam 
no sistema de energia elétrica e na formação 

dos valores das tarifas para o processo de re-
visão tarifaria.

O último processo ocorreu em 2016, antece-
dendo a revisão tarifária. Este ano está sendo 
feito em conjunto com as demais cooperati-
vas do Rio Grande do Sul via FECOERGS para 
compor um estudo mais detalhado. Após o 
término das medições e dos estudos, os dados 
levantados serão enviados a Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL, para serem leva-
dos em conta na próxima revisão tarifária.

O processo está sendo acompanhado por 
Marcos Oliveira e cerca de dez colaboradores 
estão envolvidos na tarefa, entre os setores de 
Medição e Faturamento, Engenharia e Centro 
de Operação e Distribuição.

Fonte: MGE Medições Elétricas, adaptado

Campanha de medidas começou em setembro
Equipamentos para levantamento de medições elétricas serão instalados em propriedades.

Quem nunca tomou um susto ao ver sua conta de energia elétrica? Nessa hora ficamos nos 
perguntando como foi possível termos gastado tanto? Acontece que, muitas vezes, utilizamos 
os equipamentos de modo inadequado ou temos hábitos que podem ser revistos para baixar 
o consumo de energia. Vamos conferir algumas dicas para gastar menos?

VILÕES DA 
ECONOMIA

Equipamentos coletarão dados
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A CERTAJA aumentou sua venda de 
energia em comparação ao ano 
passado. As informações são de 

Aline Kichhein, do setor de Medição e Fa-
turamento. Analisando o gráfico abaixo, 
pode-se verificar que o mercado teve um 

aumento de 5,60% no mês de agosto/19, 
comparando com agosto/18. Fazendo a 
análise dos dados acumulados, relativo 
aos meses de janeiro a agosto/19, verifi-
ca-se um aumento de 4,89% em compa-
ração com o mesmo período do ano pas-

sado. Considerando o estágio atual 
da economia do país, as referidas 
variações refletem um cenário po-
sitivo no mercado da Cooperativa.

Crescimento do mercado

 A CERTAJA Energia solicita que, sempre que alguma comu-
nidade, 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 for-
ma, a CERTAJA evita o agendamento de manutenções e/ou melho-
rias nas datas de eventos. Sempre que os desligamentos são pro-
gramados, é praticamente impossível o cancelamento dos mesmos 
devido aos altos custos operacionais 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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Lançado programa gaúcho para melhorar 
energia elétrica no campo

Com a participação dos alunos que estavam presentes na culminância 
do Projeto Sementes do Cooperativismo e dos colaboradores da CER-
TAJA Energia, foi realizada uma votação para a escolha do nome do 

novo mascote da Cooperativa. O nome Certajito teve a maior votação, com 
48% dos votos.

Mascote Certajito

MCSE – Manual de Contabilidade do Setor Elétrico 

No dia 28 de agosto com-
pareceram na Agência 
Nacional de Energia Elé-

trica – ANEEL diversos profissio-
nais das distribuidoras e permis-
sionárias do setor elétrico, com 
o objetivo de apresentar ao co-
legiado da agência as propostas 
de mudanças no MCSE – Ma-
nual de Contabilidade do Setor 
Elétrico. O documento está em 
revisão pelos agentes do setor, 

divididos em nove grupos de 
trabalhos. A apresentação do 
Grupo 4, que trata das desativa-
ções, foi conduzida pelo certa-
jano Jairo Bittencourt (Patrimô-
nio). “Foi um momento ímpar 
estar em uma reunião plenária 
com a ANEEL, bem como apre-
sentar um trabalho para os téc-
nicos e diretores das diversas 
superintendências da Agência”, 
assinalou Jairo.

O Rio Grande do Sul tem mais de 506 mil propriedades rurais eletrificadas, 
próximo de 100% do total. Porém, somente pouco mais de um terço 
são redes trifásicas, causando um gargalo no desenvolvimento destas 

propriedades e na economia do Estado. Com o intuito de qualificar as redes 
de distribuição de energia elétrica na zona rural gaúcha, o governo estadual 
lançou, em 28 de agosto o Programa Energia Forte do Campo, em cerimônia 
na casa do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, na Expointer 2019. 
 Eduardo Leite, governador do RS, explicou que, por meio de financia-
mento do BRDE, o projeto prevê investimentos em obras de melhorias e trans-
formação para rede trifásica. O público-alvo são os produtores organizados em 
cooperativas ou associações. Participaram do evento promovido pela Fecoergs, 
presidentes de cooperativas filiadas à Federação, secretários de Estado e líde-
res cooperativistas. Renato Martins e Marcus França representaram a CERTAJA. 
Fonte: https://bit.ly/2ZzFh8Y, texto adaptado

Qualificar redes de distribuição de energia elétrica no meio rural é objetivo

Eduardo Leite oficializa iniciativa



A Escola Estadual de Ensino Fun-
damental Júlio de Castilhos 
promoveu no dia 27 de setem-

bro a 2 ª Feira de Doação e Troca 
de Mudas e Sementes Crioulas, 
na sede da Comunidade Júlio de 

Castilhos. Reflexões sobre a 
temática com representantes 
do Movimento dos Pequenos 
Agricultores, Pastoral da Terra 
e EMATER de Taquari, apresen-
tação teatral, visitação pelos 
espaços da escola e exposição 
de trabalhos dos alunos fize-
ram parte da programação. A 
CERTAJA esteve representada 
por Jairo Aguiar do Núcleo de 
Comunicação.
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Escola Júlio de Castilhos realiza encontro de 
partilha de sementes crioulas 
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No dia 22 de agosto o humorista taquariense Paulinho 
Mixaria participou da filmagem para o vídeo alusivo 
ao cinquentenário da Cooperativa. Na parte da ma-

nhã foram gravadas as cenas na sede da CERTAJA Energia, e 
no período da tarde na Fazenda Paquete, em Capela de San-
tana, propriedade do cooperado e ex-conselheiro Luiz Fer-

nando Kroeff. Contando com a parceria da Agência ComPH 
e Luciano Carvalho Vídeo, o filme será divulgado nos even-
tos dos 50 anos da CERTAJA. Confira alguns momentos! 

Este vídeo pode ser visto por meio de aparelhos celulares 
específicos para este tipo de código ou de aplicativos. Neste 
caso, a câmera do aparelho é usada para fazer a leitura do 
código. Siga os passos abaixo!

1- Conecte seu smartphone 
na internet

2- Abra a câmera fotográfi-
ca de seu smartphone

3- Aponte para a imagem 
ao lado (QR Code)

4- Aparecerá um símbolo 
parecido a este:   

5- Clique neste símbolo e 
assista o vídeo!

Vídeo 50 anos

CERTAJA prestigia evento



08 EDIÇÃO 169/OUTUBRO DE 2019



EDIÇÃO 169/OUTUBRO DE 2019 09



C
U

R
SO

S 
D

E 
C

A
PA

C
IT

A
Ç

Ã
O

10 EDIÇÃO 169/OUTUBRO DE 2019

Durante o mês de agos-
to, 78 certajanos, divi-
didos em três turmas, 

participaram do Curso sobre 
Resolução Normativa da Aneel 
414/2010, ministrado por Joa-
cir Dotta, do Colégio Teutônia. 
Esta Resolução apresenta para 
as distribuidoras e consumido-
res as condições gerais de for-
necimento de energia elétrica 

e trata sobre contratos, medição 
para faturamento, leitura, co-
brança, pagamento, responsabi-
lidades da distribuidora e do con-
sumidor, ressarcimento de danos 
elétricos, dentre outros assuntos. 
Leandro Vargas, gestor do SES-
MA, organizou o treinamento, 
que faz parte do calendário de 
eventos da FECOERGS e conta 
com o apoio do Sescoop/RS.

Resolução 414/2010 

De 20 a 22 de agosto o gerente financeiro Mar-
cus França participou do curso “Gestão de 
riscos em comercialização de energia e otimi-

zação de resultados financeiros”, no Rio de Janeiro. 
A participação no curso está relacionada à provável 
entrada da Cooperativa no ACL-Ambiente de Contra-
tação Livre, com a finalidade de reduzir seus custos 
com a Energia Comprada para fornecimento a seus 
cooperados. A complexidade das regulamentações e 
do ambiente de negócios, a volatilidade dos preços 
nos distintos mercados, a necessidade de decidir o 
melhor momento de contratar energia, motivou a 
busca de soluções para identificar, quantificar, mi-
tigar e gerenciar riscos de mercado na aquisição de 
energia no Brasil.

Gestão de riscos em 
Comercialização de 

Energia De 14 a 16 de agos-
to, a contadora 
da CERTAJA Ener-

gia, Elena Gomes, parti-
cipou da XVII Convenção 
de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul. O evento 
aconteceu na Fundapar-
que, em Bento Gonçalves. 
Com o tema “Disrupção 
Contábil: técnica, digital 
e cultural – experimente 
a transformação” a ati-
vidade projetou o futuro 
da profissão, como inovar 
conceitos, repensando 
processos e readequando estruturas, a partir de plataformas inte-
gradas e do uso de inteligência artificial.

Convenção de 
Contabilidade RS

Sementes do   
Cooperativismo 

No dia 11 de setembro, o Núcleo de Comunicação realizou uma 
palestra do projeto Sementes do Cooperativismo na escola Cô-
nego Cordeiro, em Tabaí. Em 12 de setembro foi a vez da es-

cola Padre Elly, em General Câmara, receber a comitiva certajana. Um 
público de 102 pessoas teve a oportunidade de refletir sobre os ideais 
cooperativistas.

Escola Padre Elly

Escola Cônego Cordeiro

Disrupção contábil em debate



Desenvolvimento    
Cooperativista

De 19 a 23 de agosto, a gestora comercial Deise Araújo participou 
do curso de Previsão de carga para estudos elétricos, utilizando 
um novo sistema de consolidação, na unidade da ONS – Ope-

rador Nacional do Sistema, em Florianópolis. Várias distribuidoras de 
energia da região Sul e Mato Grosso do Sul estavam representadas. Nos 
próximos meses a CERTAJA Energia passará a fazer as previsões de carga 
periodicamente via sistema. Conforme Deise, observa-se que cada vez 
mais as permissionárias têm sido demandadas como as concessionárias 
perante os órgãos e agentes reguladores dos sistemas de distribuição, 
geração e transmissão de energia.
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Nos dias 12 e 13 de setembro, 20 técnicos e dirigentes das 
cooperativas do Sistema Fecoergs participaram do curso so-
bre as regras de comercialização de energia elétrica. Pelas 

especificidades do treinamento as aulas ocorreram na sala labora-
tório da Escola do Cooperativismo (ESCOOP), em Porto Alegre. O 
objetivo foi apresentar dados e informações sobre a comercialização 
de energia no setor elétrico e a contabilização do mercado de curto 
prazo, que é realizada pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE). Marcus França (gerente financeiro), Ederson Madru-
ga (gerente comercial) e Deise Araújo (gestora comercial) realizaram 
a capacitação ministrada pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica – CCEE. Fonte e fotos: Fecoergs

Regras de comercialização de energia elétrica 

Estudos Elétricos

Em 4 de setembro Deise Araújo, Elton Rodrigo, Ele-
na Gomes e Ederson Madruga participaram de um 
curso sobre migração para o mercado livre de ener-

gia – ACL (Ambiente de Contratação Livre) na ESCOOP, 
com organização da FECOERGS. O propósito do treina-
mento foi de oferecer uma visão prática de uma possível 
migração das cooperativas permissionárias para o ACL, 
por meio licitação pública por elas promovidas. Depois 
de apresentados, os conceitos foram demonstrados em 
termos práticos para ajudar no entendimento por meio 
de modelo elaborado pela consultoria. Também cons-
taram no programa temáticas como visão regulatória, 
regras e procedimentos apresentados no PRORET, pro-
jeção de mercado e carga da permissionária, projeção 
de mercado cativo e livre e premissas de perdas, entre 
outros tópicos.

Mercado livre de energia  

O Sescoop/RS promoveu, nos dias 22 e 23 de agosto, no Ho-
tel Continental, em Porto Alegre, o Encontro dos Agentes 
de Desenvolvimento Cooperativista 2019. A atividade des-

tinou-se aos agentes de desenvolvimento cooperativista e agentes 
de autogestão das cooperativas gaúchas. Na oportunidade, houve 
debate sobre a diretriz de atuação do Sescoop, planejamento e 
execução de projetos, a importância do papel do agente, cultura 
da inovação como diferencial competitivo, indicadores estratégi-
cos e gestão por indicadores e questões sobre liderança. Fabiana 
Martins (Comunicação) e Michael Lima (Qualidade) participaram.

Fonte: Sescoop, adaptado

Previsões de carga são objeto de estudo

Capacitação: migração para o mercado livre de energia

Reflexões e práticas cooperativistas

Aperfeiçoamento nas regras de comercialização de energia 
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Eletricista rural - De 5 a 8 de agosto, em 
Porto Batista, Triunfo, 11 cooperados partici-
param do curso realizado no Piquete Laçado-
res do Fanfa. 

Panificação caseira - De 13 a 15 de agosto, 
participaram dez cooperadas de Bom Retiro 
do Sul, aprendendo dicas e técnicas para pro-
dução de pães.

Processamento de frutas -   De 2 a 4 de 
setembro um grupo de 11 cooperadas da 
localidade de Fazenda Quadros, em Triunfo 
recebeu instruções de como aproveitar frutas 
corretamente, transformando-as em diversos 
alimentos saborosos e duradouros.

Inclusão digital - Em 
16 e 17 de setembro, 
oito cooperadas da co-
munidade de Faxinal 
João da Costa, Bom Re-
tiro do Sul foram apre-
sentadas às maravilhas 
do mundo da tecno-
logia da informação e 
da vida conectada em 
rede.

As atividades foram uma 
parceria da CERTAJA com 

o SENAR e Sindicatos Rurais.

ATENÇÃO COMUNIDADES CERTAJANAS! 
SOLICITEM CURSOS DE SEU INTERESSE ATRAVÉS DO NÚ-

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

SIMPASE

O Simpósio de Automação de Sistemas Elétricos – 
SIMPASE é um evento tradicional da comunidade 
de automação de sistemas elétricos, promovido 

conjuntamente pelos Comitês de Estudos de Proteção e 
Automação, Operação e Controle de Sistemas e Sistemas 
de Informação e Telecomunicação para Sistemas Elétri-
cos. Uma de suas caraterísticas é ser o lugar ideal para de-
bates de assuntos destas áreas, congregando empresas 
de energia elétrica, fabricantes, consultores, prestadores 
de serviços, fornecedores de programas aplicativos, uni-

versidades e centros de pesquisas. A edição este ano ocorreu 
em Recife, Pernambuco, de 15 a 18 de setembro, organizada 

pela CHESF – Com-
panhia Hidroelétrica 
do São Francisco, 
empresa do Grupo 
Eletrobras que atua 
nas áreas de gera-
ção, transmissão e 
comercialização de 
energia elétrica em 
todo o país. Os cer-
tajanos Luciano Mon-
teiro Tavares e Geison Bittencourt (Engenharia) participaram.

Automação de sistemas elétricos
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Na tarde de 11 de se-
tembro ocorreu o 
primeiro de cinco 

encontros do curso de ca-
pacitação TOOLBOX (Design 
Thinking), ministrado por 
instrutores do IEL-FIERGS. 
Com o objetivo de preparar 
a equipe que está envolvida 
no Planejamento Estratégico 
2019/2021 da CERTAJA Ener-

gia, os instrutores estão ca-
pacitando os participantes 
a utilizar uma abordagem 
inovadora, denominada 
Design Thinking, para tratar 
as “DORES” (problemas) da 
Cooperativa. O término do 
curso se dará no dia 16 de 
outubro. Na próxima edição 
do Certajano você poderá 
conferir a matéria completa.

TOOLBOX 

P
IA

Em 9 de setembro a direção da 
Cooperativa de Energia se reu-
niu com os cooperados de João 

Maura, em Rio Pardo, para apresentar 
informações de interesse coletivo em 
um encontro do Projeto de Integra-
ção com o Associado - PIA. O evento 
aconteceu na Comunidade Santa Te-
rezinha e contou com a presença de 
60 pessoas.

PIA

Na manhã de sábado, 
28 de setembro, foi 
realizada uma reunião 

almoço da CERTAJA com a Co-
munidade de Boca da Picada, 
no município de General Câ-
mara. O evento teve como ob-
jetivo atualizar os cooperados 
com importantes informações 
da Cooperativa. Os cooperados 
tiveram espaço para esclarecer 
suas dúvidas diretamente com 
a direção e o corpo técnico da 
CERTAJA. O presidente Renato 
Martins agradeceu a presença 
de todos e reiterou a seriedade 

e transparência na administra-
ção da Cooperativa, e a cons-
tante preocupação na melhoria 
do atendimento e na qualidade 
da energia prestada. Também 
relembrou a todos que os donos 
da Cooperativa são os coopera-
dos, e que eles têm responsabi-
lidades a cumprir, auxiliando e 
“cuidando” da CERTAJA. Cerca 
de 140 cooperados e seus fami-
liares participaram.

IN
O

V
A

Ç
Ã

O

João Maura, Rio Pardo

Boca da Picada, General Câmara
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Ingredientes:
• 5 colheres (sopa) de óleo de milho, girassol ou canola
• 1 xícara de chá de açúcar mascavo
• 3 ovos
• 2 maçãs médias descascadas em cubos
• 1 xícara de farinha de trigo integral
• 1/2 xícara de aveia
• 1 xícara de uva passa
• 1 colher de canela em pó
• 1 colher de fermento em pó

Modo de Preparo
  Misture todos os ingredientes e, por último, junte as passas, a 
aveia e as maçãs. Coloque em uma forma untada e leve ao forno 
médio por cerca de 30 minutos. Fonte: Tudo Gostoso

Bolo de maçã integral com aveia e passas

A cooperada Ma-
ria Dalva Thiesen, 
da localidade Max 

Brum, em Rio Pardo, foi 
contemplada no sorteio do 
seguro residencial. Para co-
memorar, em 5 de agosto 
a Corretora Rep promoveu 
um almoço no Restaurante 
Kappel, em Passo do So-
brado, com a presença de 
Dona Maria, sua filha Ma-
ria Linck e seu genro Vol-
mir Linck. A CERTAJA foi 

representada pelo gerente 
comercial Ederson Madru-
ga, pelo coordenador do 
Projeto PIA, Jairo Aguiar e o 
conselheiro José Carvalho. 
Cesar Dione e Paula Branco, 
da Rep Seguros, também 
compareceram. “Fiquei 
muito feliz com o prêmio. 
Ele veio em boa hora e será 
muito bem aplicado. Agra-
deço muito a Cooperativa 
CERTAJA e a Rep Seguros”, 
comemora Maria Dalva.

Seguro Residencial  

Faça como a dona Maria! Adquira o seguro re-
sidencial e concorra a um prêmio mensal no va-
lor de R$10.000,00!!!

Cooperada, compartilhe sua receita 
conosco e faça o dia de alguém mais 

gostoso! 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 fabi-

ana.martins@certaja.com.br

Compartilhe sua receita!

Maria Dalva Thiesen: sorte e segurança garantida



CLASSIFICADOS
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA - Na localidade de Boa Vista, muni-
cípio de Triunfo (na rua do Supermercado Kibarato). Casa com 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem. Terre-
no 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 mer-
cado 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 con-
tatar com Sérgio, pelo fone 99546 3544. 
VENDE-SE: Arado 32 reversível e pulverizador de 605 litros. Inte-
ressados 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. Con-
tatos pelo telefone 99975 0542, com Marivânia. 
BARBADA! VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Lo-
calizada 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 telefo-
ne 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 telefo-
ne 99638 9751. 
VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS – Pos-
sui 7,5 hectares de terra. Interessados em maiores informações, 
tratar através dos telefones (51) 99513 2860 ou 98058 2421 com 
Geni. 
VENDE-SE 3,5ha de terra com casa de 150m de construção e açu-
de no valor R$300.000,00; 4,5ha de terra por R$ 160.000,00. Lo-
calizados em Passo do Gil, Triunfo. Interessados devem contatar 
através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia. 
VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Loca-
lizado a 800m da ERS 244, com ½ ha, casa de alvenaria (tijolo 
à vista), 3 dormitórios, semi-mobiliado, com galpão, galinheiro, 
poço artesiano e pomar. Todo terreno cercado com tela. Valor R$ 
105.000,00. Aceita imóvel no litoral de Tramandaí a Capão e car-
ro 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 tama-
nhos, terrenos planos com rede elétrica passando na frente. Lo-
calizados a 100 metros da TF 10, próximo ao Laponte. Tratar com 
João 51 99866 2960. 
VENDE-SE CASA PARA MORADIA E PRÉDIO COMERCIAL – Localiza-
dos no mesmo terreno, no bairro Santa Rita, em Montenegro. 
Especial para oficina ou comércio em geral. Terreno medindo 
15x29,5, plano e de esquina. Propriedade escriturada, construção 
em alvenaria, em bom estado e com energia trifásica. Interessa-
dos deverão entrar em contato através do telefone 99707 9459 
ou 99707 7116, com João. 
VENDE-SE OU TROCA-SE SÍTIO EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Ven-
do ou troco por propriedade de menor valor, sítio localizado em 
General Neto, Km 11, Triunfo. Possui 62x50m² de terra com escri-
tura, uma em alvenaria, arvoredo. Interessados deverão conta-
tar através do telefone 99783 9016 com Maria de Lourdes. Valor 
R$160.000,00.
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 conta-
tar com Amauri pelo telefone 99262 3339. 
VENDE-SE TERRENO COM CASA – Localizado no Carapuça, próximo 
ao Parque Nativo, zona rural. Terreno mede 15x30m² e casa de al-
venaria, medindo 6x8m², com água encanada. BARBADA! Interes-
sados deverão contatar 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 
vizinhança, 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$120.000,00, contato: 51 
997882526.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom 
Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro 
do Sul, ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 
0160.
VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio 
dos Cachorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banhei-
ro, sala e cozinha conjugada, estufa para plantas e árvores fru-
tíferas. Interessados deverão contatar através do telefone (51) 
99646 7124 com Adenor ou Iranilda.
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone 
99868 7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com ani-
mais (cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 
andares de pedra com porão e mezanino, 2 galpões, micro trator 
e ferramentas, açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. 
Interessados contatar através dos telefones 9964 10309 com Tel-
mo ou 9842 58010 com Carlos.
VENDE-SE CASA EM BARRETO, TRIUNFO – Localizada na Vila São 
Francisco, nº 522. Casa meia aba de madeira, pátio fechado, gara-
gem, perto  de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. 
Valor R$ 28 mil (aceita proposta). Interessados contatar pelo te-
lefone/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 frutífe-
ras. Valor R$ 73 mil. Aceita carro no negócio. Interessados conta-
tar 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, plan-
tação de frutas cítricas e pitaia. Valor R$ 350.000,00 (aceita pro-
posta). Interessados deverão 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 ter-
renos. Valor R$220.000,00 (aceita proposta). Interessados deve-
rão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com 
Paulo.
VENDE-SE MUDAS DE UVA E PITAIA – Localizadas em fazenda Len-
gler, Taquari. Uva – R$5,00 a muda; Pitaia – R$10,00 a muda. In-
teressados deverão 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 (acei-
ta 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 alvena-
ria com força trifásica, 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 TRATOR JOHN DEERE 5018 com grade aradora e com co-
lhedora forrageira, turbinado de fábrica, 1800 horas 2012, com-
pletamente 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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