
CERTAJA completa 50 anos e consolida distribuição de 
energia elétrica
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Sementes do  
Cooperativismo é  

premiado em evento 
regional

CERTAJA Desenvolvimento 
vence o 12º  

Festival O Rio Grande  
Canta o  

Cooperativismo

CERTAJA Energia 
 recebe pela 2ª vez  

seguida 1º lugar em melhores  
demonstrações  

contábeis a nível nacional

Os cooperados com unidades consumidoras ligadas poderão retirar uma lembrança 
alusiva aos 50 anos da CERTAJA nos postos de atendimento. 
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Ainda estamos no embalo 
das comemorações alusi-
vas aos 50 anos de histó-

ria de nossa CERTAJA. E neste ritmo, julgamos oportuno 
e nada mais justo do que render nossa homenagem e re-

conhecimento in memoriam aos presidentes que nos antece-
deram no comando desta progressista entidade. Foram eles, 
cada um no seu devido tempo, homens de coragem, des-
prendimento, arrojo e muita competência que abriram e pa-
vimentaram o caminho que hoje estamos trilhando. E diga-se 
de passagem: deixaram uma estrada otimamente pavimenta-
da, que tem nos dado todas as condições para continuarmos 
avançando na busca do melhor para o nosso cooperado, com 
muita segurança.

Foram eles, primeiro o senhor Alcides Antunes, o pioneiro 
que teve a incumbência de dar os primeiros passos, saindo 
do nada, até ver acesa a primeira lâmpada. Na sequência, 
tivemos o senhor Adão Rodrigues Martins, que também se 
doou por dois anos na liderança do processo, com a conti-
nuidade ao trabalho iniciado pelo sr. Alcides na busca da con-
solidação da ideia e na realização do sonho de levar energia 
elétrica ao homem do campo. Registra-se que tanto o senhor 
Alcides quanto senhor Adão trabalharam de forma gratuita, 
muitas vezes tendo que tirar dinheiro do bolso para custea-

rem suas despesas.
Em março de 1973 o sr. Adão encerra o seu ciclo e assume 

o senhor Nero Freitas, esse vindo do município de General 
Câmara e com um sólido propósito de fazer chegar a energia 
elétrica em seu município. Homem determinado, de posição 
firme, cumpriu, com muita competência, seu papel de líder 
de uma equipe já em franco crescimento. Seu mandato foi 
um pouco curto, já que, por problemas particulares, após 
cumprido um ano à frente da Cooperativa, precisou se afas-
tar. Com a saída prematura do senhor Nero, assume seu vi-
ce-presidente, senhor Frederico Bavaresco, isso em março de 
1974. 

O senhor Frederico Bavaresco cumpre o saldo do man-
dato do senhor Nero Freitas e, na sequência, em março de 
1974, após cumprir o “mandato tampão”, é eleito presidente 
para mais um período completo. Graças à sua disponibili-
dade, competência e dinamismo, Bavaresco permanece no 
cargo até fevereiro de 2008, quando, em virtude de uma en-
fermidade, faleceu. Foram 34 anos de dedicação liderando 
um processo e contribuindo, em muito, para a consolidação 
de um sonho iniciado em outubro de 1969. Estes senhores 
cooperadores foram os pilares mestres do sucesso e da con-
cretização de um sonho e que hoje transformou-se em uma 
realidade: “a nossa CERTAJA.” A eles, a nossa homenagem.
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Os pilares do sucesso Retomando uma atividade
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Segundo levantamentos do IBGE, na região atendi-
da pela CERTAJA, Taquari e arredores, existem quase 
6.000 hectares de plantação de milho. Mesmo assim, 

não temos em Taquari quem receba milho do agricultor, que 
acaba mandando seu produto para outras regiões. Tentando 
melhorar esta situação e ao mesmo tempo buscar uma for-
ma de melhorar o desempenho financeiro da nossa Agroin-
dústria, estamos estudando a possibilidade de passar a re-
ceber milho em grão já a partir de janeiro do próximo ano. 

A proposta é de receber o milho em grão, beneficiá-lo e 
comercializá-lo como milho em grão seco em sacas de 5, 25, 
50 kg e a granel, milho moído e milho ventilado. Para isto, 
estamos reservando um espaço nas piscinas do Engenho 
para acomodar até 40 mil sacas de milho. Estamos, também, 
orçando os equipamentos para secar, beneficiar e embalar 
o milho recebido que deverá ser comercializado na nossa 
Agroveterinária. Nossos estudos apontam a necessidade de 
um investimento da ordem de R$ 200 mil em equipamen-
tos. A receita gerada com a comercialização do milho deverá 
pagar o investimento e ajudar bastante na nossa busca pela 

viabilização econômica da Agroin-
dústria. Os produtores de milho de 
Taquari e regiões próximas poderão depositar o milho pro-
duzido sem se preocupar com o custo de transporte para  
mandá-lo para outras regiões.

 No início dos anos 2.000 tivemos uma experiência exitosa 
com o milho quando operávamos os armazéns da Ciagran, 
que nos eram cedidos em comodato. Na época chegamos 
a receber quase 40 mil sacas de milho produzido na região. 
Este milho era secado, beneficiado e comercializado atra-
vés da nossa Agroveterinária. Quando os armazéns foram 
retomados em função de um processo judicial, tivemos que 
interromper este serviço, deixando, por esta razão, uma la-
cuna importante na prestação de serviços aos nossos asso-
ciados. Estamos prestes, portanto, a corrigir isto voltando a 
oferecer esta opção aos sócios.

 Ainda estamos em fase de estudos, mas temos a expecta-
tiva que a operação será positiva para todos, cooperativa e 
produtores.

Saudações cooperativistas!
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Julio Jurandir Pereira Faleiro 
é agricultor e conselheiro 

representante da comunida-
de de São José do Boqueirão, 
General Câmara desde março 
deste ano. Como associado, in-
tegra o quadro de nossa Coo-
perativa desde 2000. Gosta de 

pescar e torcer para o Grêmio, 
além de ouvir música sertaneja 
e comer churrasco. Ver todos 
membros de sua família bem 
é o sonho que o move diaria-
mente. Como conselheiro pre-
tende ajudar para o crescimen-
to da CERTAJA.

Conheça os conselheiros da CERTAJA  
Energia e da CERTAJA Desenvolvimento
Saiba mais sobre a trajetória de um dos conselheiros da CERTAJA Energia

Julio Jurandir Pereira Faleiro  - CERTAJA ENERGIA

Alcides Antunes da Cunha 
Neto - 17.10.69 a 06.03.71

Adão Rodrigues Martins - 
06.03.71 a 31.03.73

Nero Pereira de Freitas - 
31.03.73 a 02.03.74

Frederico Damião Arnt 
Bavaresco - 02.03.74 a 

31.01.2008



Entre os dias 21 e 25 de outubro, 24 coopera-
tivistas, integrantes de cooperativas do ramo 
Infraestrutura e do Sistema Fecoergs, Sistema 

Ocergs-Sescoop/RS, OCB e Escoop participaram da 
Missão ao Vale do Silício, na Califórnia e no Texas, 
nos Estados Unidos, onde tiveram acesso ao mundo 
da inovação e tecnologia, com o objetivo de buscar 
subsídios para estimular o processo de inovação nas 
sociedades cooperativas do Rio Grande do Sul.

Participaram da missão o presidente da Certel e vi-
ce-presidente da Fecoergs, Erineo José Hennemann, 
o presidente da Fecoergs e da Ceriluz, Iloir de Pauli, 
o presidente da Coprel e da Confederação Nacional 
de Infraestrutura (Infracoop), Jânio Vital Stefanello, 
o superintendente da Fecoergs, José Zordan, o coor-
denador da graduação e professor Carlos Alberto 
Oliveira, a analista técnica do Sescoop/RS, Valeska 
Takahashi Ilha e o analista da OCB, Marco Olívio Mo-
rato de Oliveira. A CERTAJA enviou como represen-
tantes o presidente Renato Martins e o engenheiro 
eletricista Ederson Madruga.

A missão ao Vale do Silício insere a Escoop nos modelos de 
qualificação e excelência em tecnologia e inovação para coopera-
tivas. Desde o início deste ano, a Escoop passou a oferecer solu-
ções customizadas, unindo formação cooperativista e educação 
corporativa para associados, gestores e lideranças de ramos espe-
cíficos. Assim, estão estruturadas na Faculdade a Escoop Saúde, a 
Escoop Agro, Escoop Infra e a Escoop Cred. Dentre os locais que 
foram visitados pela comitiva gaúcha estão a StartSe University, 
HP Garage, b8TA Store, Amazon Go, Bandera Electric Cooperati-
ve (BEC) e LCRA.

Para Renato Martins, entre os principais ensinamentos trazidos 
dos EUA se destacam o desafio de preparar a equipe para acom-
panhar as mudanças e na velocidade que elas estão acontecen-
do. Neste sentido a Certaja, há aproximadamente um ano, criou 
um comitê para trabalhar e implantar internamente a cultura da 
inovação. E essa viagem nos deixou claro que, quem não estiver 
preparado para acompanhar toda essa evolução, corre sérios ris-
cos de ficar fora do mercado. O consumidor do futuro assim vai 
exigir.

Na opinião de Ederson Madruga, muitas ideias inspiradoras 
sugiram nesses dias em terras norte-americanas: Tivemos a opor-

tunidade de ver as tendências tecnológicas, mas principalmente 
a busca por soluções inovadoras para melhorar a vida das pes-
soas. Os desenvolvimentos feito pelas startups, buscam melhorar 
a mobilidade, o desempenho e a eficiência de diversos processos. 
As cooperativas norte-americanas, trabalham fornecendo diver-
sos serviços aos seus cooperados, beneficiados pela regulamen-
tação flexível dos Estados Unidos, em que os serviços de distri-
buição de energia são muito pouco regulados, permitindo que a 
Cooperativa atue em diversos ramos. Foi uma ótima experiência 
para nortear nossos planos de futuro.

A missão ao Vale do Silício insere a Escoop nos modelos de 
qualificação e excelência em tecnologia e inovação para coopera-
tivas. Desde o início deste ano, a Escoop passou a oferecer solu-
ções customizadas, unindo formação cooperativista e educação 
corporativa para associados, gestores e lideranças de ramos espe-
cíficos. Assim, estão estruturadas na Faculdade a Escoop Saúde, a 
Escoop Agro, Escoop Infra e a Escoop Cred. Dentre os locais que 
foram visitados pela comitiva gaúcha estão a StartSe University, 
HP Garage, b8TA Store, Amazon Go, Bandera Electric Cooperati-
ve (BEC) e LCRA.
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 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

O Regulamento de Instalações 
Consumidoras Fornecimen-
to em Baixa Tensão tem por 

objetivo padronizar e estabelecer as condi-
ções gerais para o fornecimento de energia 
elétrica em tensão secundária de distribui-
ção, às unidades consumidoras nas áreas de 
atuação da CERTAJA Energia, assim como 
nas demais Cooperativas afiliadas a Federa-
ção das Cooperativas de Energia, Telefonia e 
Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul 
(Fecoergs). Aplica-se tanto para projetos e/
ou instalações novas. Suas disposições gerais 
visam:

• atender as consultas dos interessados 
no fornecimento de energia elétrica quanto 
à maneira de obterem ligação;

• estabelecer as condições gerais de uti-
lização de energia elétrica;

• dar orientação técnica para o projeto e 

execução de entradas de serviço de unidades 
consumidoras, obedecendo recomendações 
das normas da ABNT - Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, bem como da legislação 
em vigor;

Em 2019 o RIC-BT passou por revisão do 
seu conteúdo, devendo ser integralmente 
observado pelos profissionais que executam 
os serviços nas instalações na área de atua-
ção da CERTAJA Energia a partir do início do 
ano de 2020. Dentre as principais alterações 
encontra-se o uso do Dispositivos de Prote-
ção contra Surtos (DPS), a qual passou a ter 
seu uso obrigatório nas novas instalações da 
cooperativa. 

A CERTAJA reforça aos seus cooperados a 
necessidade de contratarem sempre profis-
sionais capacitados e habilitados para a rea-
lização de serviços em suas instalações elé-
tricas.

Regulamento de instalações consumidoras 
para fornecimento em BT é revisado

Dispositivos de proteção contra surtos (raios) passam a ser obrigatórios a partir de 2020

10.7. Proteção Contra Sobretensões Transitórias
A instalação da unidade consumidora deve ser provida com dispositivo de proteção 

contra sobretensões transitórias (DPS) para todas as fases, também se recomenda sua 
utilização no neutro.

CERTAJA participa de missão cooperativista 
no Vale do Silício e Texas

Renato Martins e Ederson Madruga buscaram qualificação e excelência em tecnologia e inovação

Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) são equipa-
mentos desenvolvidos com o objetivo de detectar sobre-
tensões transitórias na rede elétrica e escoar as correntes 
de surto para o sistema de aterramento das instalações. 
Estes distúrbios, são gerados principalmente por descargas 
atmosféricas (raios).

O que é DPS? 

Sempre que um raio cai, seja diretamente ou próximo 
à uma instalação ou da rede elétrica, são gerados surtos. 
Eles podem chegar até os aparelhos conectados às redes 
elétricas. A grande maioria dos surtos gerados por raios 
são ocasionados por descargas indiretas, ou seja, mesmo 
que o raio caia a quilômetros de distância, essa incidência 
gera um campo eletromagnético que se irradia pelo am-
biente e transfere uma parcela do raio ao encontrar con-
dutores metálicos. 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Os principais danos causados pelos surtos de sobreten-
são são a degradação de componentes, a diminuição de 
vida útil de equipamentos eletroeletrônicos e até mesmo a 
queima instantânea destes aparelhos.

QUAIS DANOS OS SURTOS DE SO-
BRETENSÕES ELÉTRICAS PODEM CAUSAR 
NAS INSTALAÇÕES? 

Todos os ambientes que possuam equipamentos conec-
tados à rede elétrica estão expostos aos efeitos dos surtos 
de sobretensão.

QUEM ESTÁ EXPOSTO A ESTE TIPO DE 
PROBLEMA? 

Soluções inovadoras no foco da viagem
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Cooperada de Barão do Triunfo recebe o 
prêmio da pesquisa de satisfação

CERTAJA participa da EXPOFAZ 

Em 30 de outubro, Jairo Aguiar 
(Núcleo de Comunicação), 
juntamente com o conselheiro 

de Barão do Triunfo, Severino Leh-
men, realizaram a entrega do prêmio refe-
rente a pesquisa de satisfação dos coope-
rados, encartada no Certajano do mês de 
agosto. A sortuda foi Doralice Francisca 
de Souza Silva, da localidade Linha Dona 
Amália. Ela conta que se sentiu a pessoa 
mais feliz do mundo, satisfeita porque 
preencheu o cupom com muita fé. “E 

Deus me agraciou com o prêmio que a 
CERTAJA ofereceu aos cooperados”, uma 
TV 39 polegadas.

Em sua opinião, é importante realizar 
pesquisas de opinião como esta porque 
a CERTAJA busca saber o que está acon-
tecendo com relação ao fornecimento de 
energia, valorizando a opinião de seus 
cooperados. “Acho o atendimento da 
Cooperativa muito bom. Sempre que falta 
energia o atendimento do plantão é rápi-
do”.
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Em 21 de novembro, a CERTAJA re-
cebeu uma homenagem na Câma-
ra de Vereadores de Taquari pelos 

seus 50 anos. O gerente comercial Eder-
son Madruga, juntamente com o presi-
dente Renato Martins compartilharam os 
principais números de nossa Cooperativa 
e sua importância para o município, além 
de exibir o vídeo comemorativo. Em 12 
de novembro fomos agraciados com ou-
tra menção honrosa, desta vez na Câmara 
de Vereadores de Bom Retiro do Sul. Estas 
são provas do reconhecimento do valor da 
cooperação e da seriedade com a qual realizamos nosso trabalho. Um parabéns 
a todos nós!

CERTAJA recebe homenagens

De 18 a 20 de outubro, a comu-
nidade de Fazenda Vilanova 
realizou uma exposição plane-

jada com dedicação, visando destacar 
as potencialidades do município, em 
especial, o agronegócio. A Exposição 
Comercial, Industrial e Agropecuária 
reuniu uma diversidade de exposito-

res. Além disso, contou com apresen-
tações artísticas e culturais para diver-
tir e encantar os visitantes. A CERTAJA 
apoiou o evento, representada pelo 
vice-presidente Gilberto Coutinho, 
juntamente com os gerentes Eleandro 
Marques e João Ederson. O Certajito 
marcou presença.

CERTAJA Energia recebe novamente 1º lugar em 
melhores demonstrações contábeis

No período de 23 a 27 de novem-
bro, em Foz do Iguaçu, Paraná, 
foi realizado o XXXV Enconsel 

(Encontro dos Contadores do Setor Elétri-
co), promovido pela ABRACONEE (Asso-
ciação Brasileira dos Contadores do Setor 
de Energia Elétrica). Maria Elena Gomes 
e Jairo Bittencourt, da Contabilidade, re-
presentaram a Cooperativa.

Um dos destaques do evento é a pre-
miação das melhores demonstrações 

contábeis, e neste ano a CERTAJA Ener-
gia obteve, pela segunda vez consecuti-
va, o 1º lugar. Importante ressaltar que 
os critérios de avaliação se baseiam no 
atendimento de aspectos técnicos envol-
vidos e no nível de transparência contá-
bil das empresas ligadas ao setor elétrico 
brasileiro. A Cooperativa comemora esta 
grande conquista e sente muito orgulho 
do time contábil, liderado pela contadora 
Maria Elena Gomes.

Premiação a nível nacional ocorre pelo segundo ano consecutivo, consagrando trabalho da contabilidade certajana

Em 27 de setembro foi realizada a primeira reunião 
de trabalho com a empresa GAMA Engenharia, que 
fará o projeto da nova subestação em Vale Verde. “Es-

tamos iniciando o projeto da subestação, e em seguida o 
projeto da linha. A previsão para o início das operações é 
outubro de 2021”, comenta o gerente comercial Ederson 
Madruga.

Subestação em Vale Verde

CERTAJA Desenvolvimento vence o 12º Festival 
O Rio Grande Canta o Cooperativismo

Venâncio Aires cantou o coopera-
tivismo na noite do dia 23 de no-
vembro de 2019. Um público de 

cerca de mil pessoas presenciou a canção 
“De Quem Vive a Cooperar”, que represen-
tou a cooperativa Certaja Desenvolvimen-
to, empolgar o público e vencer o Festival 
cooperativista. As dez finalistas retrataram 
o tema proposto pelo Sescoop/RS, “Coo-
perativas por um trabalho digno”.

O evento, realizado no 
Parque do Chimarrão da ci-
dade, foi aberto pelo presi-
dente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Vergilio Perius, 
pelo prefeito de Venâncio 
Aires, Giovane Wickert e re-
presentando as cooperativas 
locais, o presidente da Coo-
perativa Educacional Olivei-
ra, a Coopeva, Engelberto 
Henn.

O público presente esco-
lheu a “Música Mais Popular 
do Festival” que recebeu o 

prêmio de R$ 2.000,00. A escolhida foi a 
música “Rega a Semente Nessa Terra”, de 
autoria de Eduardo Natan Vaz, interpreta-
da por Mano Dú e Mano Xú, que represen-
tou a cooperativa Sicoob Valcredi Sul.

Após as apresentações das dez obras fi-
nalistas do Festival, o público cantou junto 
com Tchê Garotos.

O Festival O Rio Grande Canta o Coo-

perativismo é parte integrante do Progra-
ma de Educação e Cultura Cooperativis-
ta e foi realizado pelo Sescoop/RS com a 
participação das cooperativas Cooprova, 
Coopeva, Uniodonto VTRP, Sicredi Vale do 
Rio Pardo, Certaja, Languiru, Dália, Certel, 
Sicoob Valcredi Sul, Unimed VTRP e Cre-
sol, com apoio da Prefeitura Municipal de 
Venâncio Aires e da Escola do Chimarrão.  
Fonte: Sescoop/RS

Canção “De quem vive a cooperar”, interpretada por Shana Müller, empolgou

1º LUGAR R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
e troféu:

Música: DE QUEM VIVE A COOPERAR
Ritmo: aire de chacarera

Autor da letra: José Maria Medeiros
Autor da música: Felipe Barreto

Intérprete: Shana Müller
Representando a Cooperativa CERTA-

JA Desenvolvimento

Sorte trouxe TV novinha

 Certajito com a corte da festa

Projeto da subestação já começou

 Equipe comemora reconhecimento à Contabilidade

 Câmara taquariense celebra CERTAJA

Em Bom Retiro do Sul gesto se repete 

Cooperação sobe ao palco e representa CERTAJA
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CERTAJA completa 50 anos e consolida  
distribuição de energia elétrica

Chegar aos 50 anos com toda vitalidade, sonhos a realizar e 
um enorme futuro pela frente. Esse é o sonho que move as 
pessoas e é uma realidade para a CERTAJA. Fundada em 17 

de outubro de 1969, a Cooperativa sediada em Taquari tem bons 
motivos para comemorar: mais de 24 mil associados ativos, 4 mil 
quilômetros de rede e um ativo regulatório estimado em R$130 
milhões, bem como planos de expansão que incluem a constru-
ção de uma subestação de 69 kW em Vale Verde, obra estimada 
em R$22 milhões, a fim de melhorar ainda mais a qualidade da 
energia elétrica distribuída. Com essa trajetória consolidada, le-
vando desenvolvimento às comunidades de 19 municípios que 
atende, a CERTAJA se tornou símbolo de seriedade e comprome-
timento com seus associados, reconhecida em 2016 com o Prê-
mio IASC da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel como 
a melhor permissionária brasileira de distribuição de 
energia elétrica na categoria “maior crescimento no 
índice de satisfação do consumidor”.

A celebração de 6 de novembro começou com um 
show acústico do cantor taquariense Gil de Souza, hoje 
radicado em Santa Catarina. Um repertório variado, 
indo de Almir Sater a Baitaca e Fabio Júnior alegrou os 
260 convidados do almoço. O cerimonial iniciou com 
a composição da mesa de autoridades, com o presi-
dente da CERTAJA Energia, Renato Martins, seu vice 
Gilberto Coutinho, o secretário do conselho de admi-
nistração e prefeito de Vale Verde, Gustavo Schuh, o 
presidente da CERTAJA Desenvolvimento Pedro Maia 
e o presidente da Organização das Cooperativas do 
Estado do Rio Grande do Sul - OCERGS, Vergílio Pe-
rius. Outros integrantes da mesa foram o vice-prefeito 
de Taquari, André Britto, o presidente da Cermissões e 
representante da presidência da Fecoergs, Diamanti-
no Marques dos Santos, e o vice-presidente do Sicredi 
Ouro Branco, Silvo Landmeyer. Os conselhos fiscal e 
administrativo foram nomeados e homenageados, e 
na sequência os hinos nacional e rio-grandense foram 

entoados.
HOMENAGENS - A exibição do novo vídeo institucio-

nal da CERTAJA, estrelado pelo humorista taquariense 
Paulinho Mixaria, contou os anos de luta e empreen-
dedorismo para levar luz àqueles rincões que não eram 
atendidos pelas grandes concessionárias. Homenagens 
especiais foram dedicadas a diversas pessoas que aju-
daram a escrever as cinco décadas de trabalho árduo 
e honrado. Assim, houve menções celebrativas e entre-
ga de placas ao primeiro presidente Alcides Antunes da 
Cunha Neto, na pessoa de sua esposa Dona Rosamaria 
Praia Antunes da Cunha, que não pôde comparecer por 
motivos de força maior, e ao segundo presidente Adão 
Rodrigues Martins, representado por seu neto Flávio 
Martins. Marla Cecília Quadros da Rocha, neta do ter-
ceiro presidente Nero Pereira de Freitas, recebeu a placa 
em nome de seu avô. 

Os filhos Clóvis e Magda, do presidente Frederico 
Damião Arnt Bavaresco, fizeram-se presentes e recebe-
ram a placa em homenagem ao seu pai. Hilário Rollof, 
o único associado hoje remanescente do grupo de 30 
pessoas que participaram da assembleia de fundação, 
tomou em mãos a homenagem que a CERTAJA lhe de-

dicou. Por motivos de saúde Júlio Fornari não se fez pre-
sente, mas foi lembrado e festejado por sua colaboração 

como conselheiro administrativo até 2016. Gilberto Coutinho 
Cunha, que em 1983 integrou os conselhos fiscal e administrati-
vo, desde 2008 assumiu o desafio da vice-presidência, pelo que 
foi amplamente aplaudido. Representando a Fecoergs, Diamanti-
no Marques dos Santos ouviu palavras de gratidão à José Zordan, 
superintendente da Fecoergs, pelos relevantes serviços ao Sistema 
de Infraestrutura do Rio Grande do Sul. 

A última homenagem foi dedicada a Renato Martins, vinculado 
a Cooperativa desde janeiro de 1973 e que em 2008, com o fale-
cimento de Bavaresco, assumiu o cargo máximo na Cooperativa, 
conduzindo-a por desafios como a cisão dos negócios de ener-
gia e desenvolvimento, bem como a assinatura do contrato de 
permissão de distribuição de energia elétrica. Emocionado e em 

Cooperativa celebra conquistas com assembleia festiva para 260 convidados

companhia de sua esposa Maria da Graça, Renato recebeu a 
placa sem conter as lágrimas. Seu discurso celebrou a vitali-
dade do empreendimento cooperativista, com o apoio dos 
colaboradores, associados, conselheiros e órgãos de classe 
que viabilizam as atividades cotidianas. Ele recordou os desa-
fios imensos que se apresentaram no início da Cooperativa, 
do espírito de garra das equipes que iam a campo com uma 
estrutura de trabalho difícil, bem como da coragem dos asso-
ciados ao aderirem à ideia cooperativista em um período no 
qual o sistema não tinha a mesma credibilidade que hoje possui. 
E assegurou, em um misto de alegria e prenúncio de um futuro 
luminoso: “Nossa história está só começando”.

FAÇANHAS CERTAJANAS - Vergílio Perius discursou em nome da 
Ocergs e não escondeu sua admiração pela trajetória ascenden-
te da CERTAJA, repleta de coragem e realizações que construíram 
uma reputação impecável dentro e fora do Rio Grande do Sul. 
“Aqueles 30 associados não podiam imaginar que a sua coopera-
tiva se tornaria um referencial como este”. E acrescentou: “Sirvam 
as façanhas da CERTAJA de modelo a toda Terra”. O jornal dos 
associados, o Certajano, e o Projeto Sementes do Cooperativismo 
são duas dessas grandes façanhas certajanas dignas de orgulho.

O vice-prefeito André Brito afirmou sua honra em representar 
a administração municipal taquariense, frisando o espírito visio-
nário dos 30 pioneiros que “inauguraram” o empreendimento. O 
prefeito de Vale Verde, Gustavo Schuh, comentou a decisão de 
incluir a disciplina de cooperativismo nos currículos das escolas 
municipais, inspirados pelas ideias certajanas, o que aponta como 
fundamental na construção de uma sociedade mais cidadã e uni-
da. Fez efusivos agradecimentos pelo empenho da CERTAJA no 
desenvolvimento de suas comunidades. Fez uso da palavra tam-
bém o Sr. Silvo Landmeyer, vice-presidente do Sicredi Ouro Branco, 
destacando a importância da Certaja e do cooperativismo para a 
região. Os religiosos Frei Gastão, representando a comunidade ca-
tólica, e o pastor Marcos Roberto Makewitz deram a benção final 
ao evento.

Um almoço especial com música e confraternização encerram a 
programação.
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Confraternização entre cooperados uniu comunidades

Vergílio, Renato e Gilberto: uma vida de cooperação

Façanhas certajanas celebradas em clima de festa

Um “parabéns a você” cheio de motivos para festejar



Em 21 de novembro, das 13 às 
16h, as diretorias da FECOERGS e 
do SINDICOOPER, junto com pre-

sidentes das cooperativas filiadas e/ou 
seus representantes e assessores, parti-
ciparam da reunião na Sede da ESCOOP, 
em Porto Alegre, quando foram debati-
dos vários temas de interesse para 2020 
e os próximos anos.

O encontro iniciou com uma homena-
gem às cooperativas CERTAJA, CERTHIL, 
CELETRO e CRERAL por seus 50 anos de 
existência, e à CERVALE pelos 45 anos. 
Foi apresentado e comentado o anda-
mento dos estudos para as contribui-
ções à Consulta Pública da Agência Na-
cional de Energia Elétrica - ANEEL sobre 
a geração distribuída, bem como as tra-
tativas que estão sendo realizadas jun-
to aos deputados e senadores gaúchos. 

Tudo isto visa 
a cobrança do 
valor justo pelo 
uso das redes. 
“Não devemos 
confundir paga-
mento do valor 
justo pelo uso 
das redes com 
ser contra a ge-
ração distribuí-
da”, pontuaram 
as autoridades 
presentes. “Os 
benefícios so-
ciais gerados 
pela energia 
solar devem ser 
reconhec idos 
através de polí-

tica pública para o setor, pelo Governo 
Federal, e não nas tarifas de energia de 
quem não tem geração solar”, citaram 
os cooperativistas. Com relação à revi-
são do Planejamento Estratégico da Fe-
coergs 2020/2025, foi aprovado pelas 
cooperativas realizar reunião específica 
em 22 de janeiro de 2020 na sede da 
COPREL, em Ibirubá.

Outra temática em discussão foi a 
apresentação da situação dos proces-
sos ICMS - SEFAZ x CER’s, relatado as 
últimas tratativas com a SEFAZ sobre a 
viabilidade, ou não, para realizar acer-
to das ações das cooperativas contra o 
pagamento de ICMS sobre a subvenção 
CDE. Em princípio será feita em bre-
ve uma audiência da FECOERGS com 
a Fazenda/RS para avaliar a existência 
de proposta com base no Convênio 

189/2019 - CONFAZ, que autori-
zou o Estado a fazer proposta de 
acerto às cooperativas.

Conforme já solicitado as coo-
perativas devem encaminhar projetos 
para a Fecoergs a fim de dar início nos 
encaminhamentos para liberação dos 
recursos junto a SEMA, Governo do Es-
tado e BRDE para o financiamento do 
programa Luz forte no campo em 2020. 
Foi salientada a necessidade de verifica-
ção da participação das prefeituras nes-
tes projetos, o que diminuirá o valor do 
financiamento para os interessados.

Sobre o enquadramento das novas 
permissionárias como Coopernorte, 
Certhil e Coopersul, presentes na re-
união, estas disseram não ter grandes 
dificuldades no processo. Isso porque a 
Federação deverá dar início às tratativas 
para realizar implantação conjunta da 
ISO 9000, conforme já feito com as de-
mais e para atendimento de norma da 
ANEEL.

Foi apresentada ainda uma síntese 
da realização de cursos de campo pre-
vistos para o ano de 2020 através do 
SESCOOP. Por outro lado, a Fecoergs 
solicitou que as cooperativas indiquem 
cursos, apresentações e palestras para 
as áreas gerenciais das cooperativas, 
conforme proposto todos os anos.

A definição e decisão sobre a contri-
buição assistencial sindical de 2020 tam-
bém entrou na pauta. Sobre o sindicato 
patronal foi apresentada uma proposta 
inicial de contribuição assistencial para 
2020, que deverá ser aprovada em as-
sembleia do Sindicooper, a ser agendada. 
Fonte: Fecoergs, texto adaptado
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Fecoergs e Sindicooper reúnem cooperativistas 
para tomada de decisões na ESCOOP
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SEncontro homenageou cooperativas aniversariantes e analisou temas centrais para 2020Em 18 e 19 de 
novembro acon-
teceu o mapea-

mento da gestão da 
inovação na CERTAJA, 
conduzido pelos con-
sultores do IEL – Ins-
tituto Euvaldo Lodi, 
responsável pela coor-
denação executiva da 

Mobilização Empresa-
rial pela Inovação (MEI). 

Trata-se de uma etapa 
do planejamento do 
Programa de Inovação 
CERTAJA, portanto é 
uma ação promovida 
pelo grupo Inovação. As 
entrevistas foram reali-
zadas com os três níveis 
organizacionais (estra-
tégico, tático, operacio-
nal), totalizando 41 co-
laboradores, com o 

objetivo de identifi-
car a situação atual 
da gestão da inova-
ção na organização. 
A próxima etapa 
consiste na entrega 
do relatório final ba-
seado nas informa-
ções coletadas ao 
comitê gestor e co-
mitê da inovação da 
Cooperativa.

Mapeamento da Gestão da Inovação 

Com a presença de mais de 250 
pessoas, aconteceu nos dias 17 e 
18 de outubro, no Sheraton Ho-

tel, em Porto Alegre, o 6º Encontro de 

Presidentes e Executivos de Cooperati-
vas (Epecoop). Com a proposta de de-
bater a importância das pessoas para 
a construção da inovação, o evento 
mobilizou as cooperativas gaúchas, 
que se encontraram na capital e as-
sistiram palestras de Ricardo Amorim 
e Max Gehringer. O encontro, intitu-
lado “Pessoas Constroem a Inova-
ção”, discutiu durante os dois dias as 
transformações sociais e tecnológicas, 
seus impactos para as cooperativas e 
a busca para encontrar caminhos para 

a construção de soluções inovadoras. O 
segundo dia iniciou com o painel sobre 
Desenvolvimento de Pessoas e Inova-
ção, mediado pelo diretor da Escoop, 
Mário De Conto, em que participaram o 

superintendente de Gestão de Pessoas 
do Sicredi, Rodrigo Wegener, o diretor 
geral da Unicred/RS, Rodrigo Borges, o 
coordenador de inovação da Unimed Fe-
deração, Mauro Sarmento, o gestor do 
núcleo de Qualidade da Certaja Energia, 
Michael Goulart, e o gerente de Pesqui-
sa e Tecnologia da CCGL e coordenador 
da Rede Técnica Cooperativa, Geomar 
Mateus Corassa. Eles debateram sobre 
os caminhos de formação de pessoas e 
de envolvimento dos colaboradores no 
processo de inovação. Compareceram 
ainda o presidente Renato Martins, o 
vice-presidente Gilberto Coutinho e os 
conselheiros Lauro Bayer e Severino Leh-
men. Fonte: https://bit.ly/2oSgbWw, tex-
to adaptado.

Cooperativas e Inovação 

 Etapa do planejamento da Inovação em novembro

Formação de pessoas e processos de inovação em análise

Uma noite em que as lideranças do cooperativismo e po-
líticas dos Vales do Taquari e Rio Pardo se encontraram 
para reconhecerem as instituições vencedoras do I Prê-

mio Destaques Cooperar dos Vales, promovido pelo jornal O 
Informativo do Vale.

O evento foi marcado pela presença de autoridades como 
o senador Lasier Martins, o deputado estadual Edson Brum, 
prefeitos, empresários, acadêmicos e líderes das maiores coo-
perativas de ambas as regiões. Todos com um objetivo: discutir 
o modelo cooperativista, compreender o fenômeno de sucesso 
na região e conhecer as cooperativas agraciadas pelo prêmio 
nas categorias Destaque Cooperativa, Responsabilidade Social, 
Liderança e Difusão do Cooperativismo

DIFUSÃO - Desenvolvido desde 2004 pela Certaja, o Projeto 
Sementes do Cooperativismo foi o homenageado com o prê-
mio da categoria Difusão do Cooperativismo. A ação dissemina 
o cooperativismo para mais de 200 crianças e adolescentes do 
5º ao 9ª em escolas situadas no âmbito de atuação da organi-
zação. Ao contar a história da Certaja e o desenvolvimento so-
cial e econômico das comunidades após a chegada da energia 
elétrica nos 50 anos de legado da organização, a cooperativa 
reforça o potencial desse modelo econômico.

A ação é resultado de uma 
experiência coletiva com o 
objetivo de reconstruir ca-
minhada para colocar em 
prática os paradigmas coo-
perativistas, educacionais e 
filosóficos em sintonia com 
os associados, familiares e 
integrantes da comunidade.

Plantando essas sementes 
do cooperativismo, o proje-
to amplia a educação cooperativa para além dos associados: 
prepara futuros líderes e cooperados da Certaja a contribuírem 
com o desenvolvimento da cooperativa e das comunidades em 
que está inserida.

Às cooperativas, enquanto empresas de prestação de serviços 
aos associados, são de extrema importância os aspectos edu-
cativos, morais e sociais. O trabalho da Certaja destaca-se pelo 
quinto princípio do cooperativismo - Educação, Treinamento e 
Informação - que trata da educação cooperativa, manifestan-
do o compromisso do cooperativismo com a comunidade.

Fonte: https://bit.ly/37UWyPs, texto adaptado

Noite de festa para o setor cooperativista dos Vales

Presidente Renato Martins recebendo o prêmio

Quatro cooperativas e uma personalidade receberam a homenagem do I Prêmio Destaques Cooperar dos Vales em 
evento promovido pelo jornal O Informativo do Vale no Weiand Hotel

CERTAJA recebe do presidente da Fecoeresp - Danilo Pasin, homenagem da Fecoergs 



EDIÇÃO 170/DEZEMBRO DE 2019 13
P

IA
 / 

C
U

R
SO

S
12

EDIÇÃO 170/DEZEMBRO DE 2019

ARTESANATO EM PALHA DE MILHO  - De 14 a 
18 de outubro, um grupo de 12 cooperados de 
Barro Vermelho, Triunfo, realizou o curso artesana-
to em palha de milho, com ênfase em decorações 
de Natal. A atividade despertou interesse pelas 
inúmeras oportunidades que oferece, seja de de-
corar a própria casa, confeccionar presentes e até 
comercializar produtos para completar o orçamen-
to familiar.

INCLUSÃO DIGITAL  - Nos dias 29 e 30 de 
outubro, sete cooperados de Tabaí recebe-
ram o curso de Inclusão Digital. O treinamen-
to é importante pois oferece informações im-
prescindíveis em um tempo como o nosso, 
no qual as redes e o compartilhamento de 
saberes crescem e se fazem presentes na ci-
dade e no campo.

BONECAS DE PANO -   De 11 a 14 de 
novembro o curso de bonecas de pano 
reuniu 14 cooperados na comunidade 
de Boa Vista, em Triunfo, oferecendo 
uma chance de aprendizado que mescla 
memórias afetivas e a possibilidade de 
ganhos econômicos com a venda dos 
produtos.

PROCESSAMENTO DE FRUTAS - De 26 a 28 
de novembro, nove cooperadas de Amoras, 
distrito de Taquari, receberam dicas para rea-
lizar processamento de frutas, aproveitando 
para produzir compotas, geleias, frutas cris-
talizadas e outras delícias que ajudam a com-
por a mesa familiar ou gerar receita extra.

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.

De 7 a 9 de outubro, 
cerca de 70 colabo-
radores da CERTA-

JA Energia frequentaram 
o curso A comunicação 
como instrumento de rela-
ções humanas saudáveis e 
de atendimento diferencia-
do. A atividade procurou 
disseminar e fortalecer a 

comunicação da CERTA-
JA como instrumento de 
relações humanas e de 
atendimento, visando a 
melhoria dos processos de 
trabalho. Bernardete Billo, 
da Univates, atuou como 
instrutora, e a iniciativa 
teve o apoio do Sescoop/
RS.

Projeto de Integração com o Associado – PIA

A comunidade de 
Faxinal do Silva 
Jorge, em Bom 

Retiro do Sul, reuniu-se 
em 19 de novembro em 
uma atividade do Pro-
jeto de Integração com 
os Associados – PIA. O 
presidente Renato Mar-
tins, juntamente com o 
coordenador do projeto, 

Jairo Aguiar, e os gerentes de 
distribuição, Eleandro Mar-

ques e o gerente comercial, 
Ederson Madruga conduziram 
o encontro, que teve a partici-
pação de 79 cooperados, dis-
cutindo temas importantes. 
Os encontros do PIA são oca-
siões fundamentais para que 
a CERTAJA e seus associados 
dialoguem, pensem alterna-
tivas para as comunidades e 
estejam afinados na condu-
ção das práticas cotidianas de 
cooperação.

Comunicação e atendimento

Em 8 de outubro foi realizado um 
workshop sobre a compra de 
energia no ambiente livre, es-

trutura tarifária e a geração distribuí-
da, temas diretamente conectados. O 
evento aconteceu nas dependências do 
Everest Porto Alegre Hotel, em Porto 
Alegre/RS. Muitas cooperativas foram 
representadas por seus presidentes, 
diretores, gerentes, engenheiros e téc-
nicos, contadores e demais assesso-

res, além de expoentes das federações 
de diversos estados. Renato Martins 
compareceu em nome da FECOERGS. 
A ideia do encontro foi avaliar as al-
terações e aperfeiçoamento que estão 
ocorrendo no setor elétrico brasileiro, 
notadamente sobre a retirada dos des-
contos e subvenções tarifárias, com a 
apresentação de sugestões e receber 
contribuições dos participantes sobre 
as matérias.

Workshop INFRACOOP 

De 4 a 6 de novembro acon-
teceu o treinamento de 
reciclagem da NR 35 (se-

gurança em trabalho em altura), 
realizado de dois em dois anos 
para instruir sobre a norma  que 
estabelece os requisitos mínimos 
e as medidas de proteção para 
o trabalho em altura, envolven-
do o planejamento, organização 
e execução, de forma a garantir 
a segurança e a saúde dos traba-
lhadores envolvidos na atividade. 
 Neste curso é estudada a 

parte teórica da norma, bem como 
a prática de primeiros socorros e 
resgate em altura. Outras turmas 
tiveram aulas em 11 e 12 de no-
vembro, perfazendo um total de 
70 participantes divididos em cin-
co grupos, incluindo os setores da 
Energia e de Serviços Elétricos. A 
realização é do colégio Teutônia 
através do SESCOOP, ministrada 
por Evandro Marcos Pereira. Este 
ano as aulas acontecem no setor 
de Serviços Elétricos, com oito ho-
ras por turma.
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Sementes do Cooperativismo

Levar a filosofia coopera-
tivista àqueles que estão 
se construindo como ci-

dadãos e pessoas humanas 
completas. Essa é uma das 
premissas centrais do Projeto 
Sementes do Cooperativismo, 
que em 25 de novembro foi a 
Arroio do Couto, Santa Cruz 
do Sul, na Escola Municipal 
Vidal de Negreiros. Um pú-

blico atento de 80 jovens 
conheceu mais detalhes 
sobre a cooperação. Em 
um tempo marcado pelo 
individualismo e pelo lu-
cro acima de tudo, pensar 
cooperativamente vai na 
contramão e oferece uma 
oportunidade de construir 
uma sociedade mais fra-
terna e justa.

Trabalho em altura 

De 4 a 6 de novembro, os cer-
tajanos Michael Lima (núcleo 
da qualidade) e Deise Araú-

jo (setor comercial) participaram da 
HSM Expo 2019 no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo/SP. Des-
de que surgiu, em 1987, o evento 
acompanha o que há de mais ino-
vador em gestão, ao lado das lide-
ranças de negócios para alcançar 
sua missão de transformar o país 
por meio do desenvolvimento de 

líderes e organizações. De acor-
do com o Sescoop, a HSM é uma 
plataforma de conhecimento, que 
faz a ponte entre o cenário global 
e a realidade brasileira, construin-
do redes colaborativas que impac-
tam o desempenho das empresas 
e de suas equipes, e colocando as 
vozes mais importantes do mundo 
atual dos negócios em contato com 
executivos e gestores nacionais.  
Fonte: Sescoop, adaptado

HSM Expo 2019 

Filosofia cooperativista para crianças

Relações humanas no foco da comunicação
Faxinal Silva Jorge discute temas cooperativistas

Setor elétrico brasileiro sob exame

Teoria e prática na prevenção de vidas

Deise e Michael atentos à realidade nacional e global



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 - Terreno 12x30 com 2 casas de madeira em bom estado 
– Localizado em Taquari, bairro União. Cada casa possui 2 quar-
tos, cozinha, banheiro, área de serviço, espaço para dois carros, 
churrasqueira, pátio fechado com escritura e imposto em dia. In-
teressados falar com Vanda ou Daniel pelos telefones 99831 7459 
e 99909 4563.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA EM GENERAL NETO, TRIUNFO - Ven-
do casa de alvenaria localizada na TF10, Km 10 (perto da escola 
de solda), General Neto Triunfo. A Casa possui 64m/quadrados, 
tem 2 quartos, banheiro, sala e cozinha, terreno mede 13x36. In-
teressados entrar em contato com José Luís-99531 6407 ou Dai-
se-99989 3710.
VENDO ÁREA DE TERRAS de 3 hectares no Aterrados/Passo do Jun-
cal, distância 800m do asfalto e 3km da BR386, toda área  com 
mato de eucalipto plantado com 3 anos. Interessados fone/waths 
51-997126941.
VENDO TERRENO 15X40M bem localizado, próprio para constru-
ção de prédio para mercado, oficina ou depósito, aceito carro ou 
apartamento em Capão da canoa (pago diferença valor). Interes-
sados fone/waths 51-997126941.

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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Ingredientes:
• 3 ovos
• 1/2 xícara de óleo (120ml)
• 1 e 1/2 xícara de açúcar
• 3/4 de xícara de leite
• Raspas de 1 laranja
• 1/4 de colher (chá) de essência de baunilha
• 1 pitada de noz-moscada
• 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
• 1/2 de xícara de frutas cristalizadas (cerca de 
150g)
• 1/4 de xícara de damascos picados (se preferir 
use um pouco mais de frutas cristalizadas)
• 1/2 xícara de uvas passas
• 1/2 xícara de nozes picadas
• 1 colher (sopa) de fermento

Modo de Preparo
Em um recipiente bata os ovos, o óleo e o açúcar até 
que se forme uma mistura cremosa e mais clara.
Adicione o leite, as raspas de laranja, a baunilha e a 
noz-moscada, e misture mais um pouco.
Agora, passando por uma peneira junte a farinha de 
trigo e o fermento e misture novamente.
Por fim coloque as frutas cristalizadas, os damascos, 
as uvas passas e as nozes e misture até que tudo fi-
que bem distribuído.
Transfira a massa para uma forma untada e enfari-
nhada e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 35 
minutos a 180ºC ou até que espetando seu bolo com 
um palito ele saia limpo.
Deixe amornar e desenforme e com o bolo ainda mor-
no, finalize com algumas frutas cristalizadas e açúcar 
de confeiteiro. Fonte: www.receitasqueamo.com.br

Bolo Natalino com frutas e nozes

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 fabiana.martins@certaja.com.br

Compartilhe 
sua receita!

De 22 a 24 de outubro, os certajanos Everton Medeiros e Mar-
cos Oliveira participaram da Energy Tech – Conferência Nacional 
de Energia Elétrica, realizada em Balneário Camboriú. O evento 

apresentou novidades para o setor elétrico ter mais desenvolvimento, 
eficiência e tecnologia.

Conferência Nacional 

Everton e Marcos: atualização sobre setor elétrico




