Prestação de Contas 2012
CERTAJA
DESENVOLVIMENTO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

Varejo

Fomento
Agropecuário

Visão

“Ser reconhecido como agente de
integração, desenvolvimento econômico
e melhoria da qualidade de vida das
comunidades onde atuamos.”

Geração de
Energia

Valores e Princípios e Visão de Futuro

Valores e
e Princípios
Valores
Princípios
Cooperação: Valorizamos o trabalho em equipe com
responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a
confiança que nos é dada pelo associado.

Comprometimento: Assumimos nossa parcela na
busca da Visão de Futuro da Empresa e no cumprimento
de nossa Missão, com persistência e criatividade.
Competência: Valorizamos os talentos que prezam pela
excelência de seu trabalho, demonstrando coerência,
seriedade de propósitos e realização pessoal.
Ética: Cumprimos os compromissos legais e institucionais,
respeitando nossos Valores e Princípios.
Segurança: Atuamos dentro das Normas Técnicas,
primando pela segurança de nossos colaboradores,
associados e clientes.

Visão de
Visão
deFuturo
Futuro
Ser reconhecido como agente
de integração, desenvolvimento
econômico e melhoria da qualidade
de vida das comunidades onde atuamos.
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Conselheiros

Conselho de Administração

Da esquerda para a direita: Wilmar Markus (Fazenda Vilanova), Celmar Burke (Sentinela do Sul), Gueno da Silva Giru (Sertão Santana),
Luciano Brochier (Montenegro), Luis Fernando S. de Oliveira (Nova Santa Rita), Carlos Alberto Reinheimer (Capela de Santana),
Silvio Luis da Rosa Lopes (Nova Santa Rita). Sentados: Pedro Maia (Taquari), Glade Omar Cezimbra dos Santos (Taquari),
Renato Pereira Martins (Taquari), Silvio Júlio Fornari (Triunfo), Romeu Kortz (Vale Verde) e Orlando Luiz Essvein (Triunfo). Detalhe:
Célio Carvalho da Silva (Passo do Sobrado) e Sérgio Hofstatter (Paverama).

Conselho Fiscal

Da esquerda para a direita:
Manoel Setembrino da Rocha (Bom Retiro do Sul),
Leopoldo Espíndola Machado (Taquari),
Jorge André Hister (General Câmara) e
João Paula de Oliveira (Tabaí).
Detalhe: José Januário Daudt - In Memorian
(Montenegro) e Marcelo Santos de Souza (Tabaí).
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Mensagens da Administração

Mensagem do Presidente
Mais um ano que se passou. Este foi o quinto ano
de funcionamento de nossa CERTA JA Desenvolvimento. E, para que fique registrado e ao mesmo
tempo cumpramos o que determina a legislação,
compilamos em forma de relatório os dados econômicos, financeiros, sociais e estatísticos mais relevantes
da Cooperativa.
Ao iniciarmos o ano de 2012, alicerçado em um
planejamento estratégico teoricamente bem definido,
bem como com um orçamento financeiro desafiador,
tínhamos a expectativa de, pelo menos, repetirmos o
desempenho do ano de 2011, que havia
sido muito bom. Os esforços de todos
foram elogiáveis. Entretanto, nossas metas
financeiras, em termos de resultado, não
foram atingidas. Algumas de nossas
atividades e/ou negócios ficaram aquém
do projetado. Providências precisam e já
estão sendo tomadas visando a correção
do rumo desses negócios. Mas, mesmo
enfrentando essas dificuldades, nosso
resultado foi positivo, como poderemos
verificar nos números expressos nesse
relatório.
Nosso trabalho de integração com o associado,
iniciado em 2011 com os produtores de arroz, teve
continuidade em 2012 com um incremento. O PIPA foi
expandido para os associados que adquiriram insumos
para suas lavouras. Os resultados foram novamente
bastante bons. Trata-se de uma forma que achamos
para melhor remunerar o produto de nosso associado,
bem como de incentivá-lo a adquirir os seus insumos na
Cooperativa, numa condição que lhe satisfaça.

que conseguimos racionalizar os processos e facilitar as
atividades desse segmento. A área de fomento –
Agroveterinária e Agroindústria - tem apresentado ao
longo dos anos um desempenho altamente satisfatório. No ano de 2012, não foi diferente. Foi a atividade/negócio que destacou-se entre as demais.
Cabe deixar registrado, igualmente, o ritmo em
que estão se desenvolvendo os trabalhos das duas
Pequenas Centrais Hidroelétricas – PCHs de Abranjo e
Morrinhos, em obras desde meados de 2011 e início de
2012, respectivamente. Os cronogramas de ambas
PCHs estão sendo cumpridos e, com
certeza, na virada do segundo semestre do
ano de 2013 já estaremos gerando energia
nesses dois empreendimentos.
Não podemos deixar de destacar
também que o ano de 2012, por uma
deferência toda especial da ONU –
Organização das Nações Unidas, foi
marcado como sendo o Ano Internacional
das Cooperativas. Essa foi a forma que
esse órgão encontrou para reconhecer o
excelente papel que as Cooperativas
exercem onde estão inseridas. Várias
atividades, a nível estadual e nacional foram
desenvolvidas, visando marcar nosso território e, ao
mesmo tempo, divulgar os relevantes serviços que as
Cooperativas prestam à sociedade de um modo geral.
Eram essas nossas considerações iniciais.
Convido-os a examinarem todas as peças que compõe o
presente relatório. Uma boa leitura a todos!

Em 2012 consolidamos a junção das atividades
da Agroveterinária com a Agroindústria, ampliando a
estrutura física do prédio do Engenho, centralizando a
administração, o comercial e os depósitos, de forma
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Mensagem do Vice-Presidente
Este ano de 2012 foi um ano de muito trabalho,
realizações e superação de dificuldades. A CERTAJA
Desenvolvimento vai, pouco a pouco, descobrindo o
seu caminho, depois de ter sido criada, de forma
abrupta, atendendo a exigências legais, que obrigaram
o desmembramento da CERTAJA Cooperativa no início
de 2008.
Atuando em uma região que tem a agropecuária
como sua principal atividade econômica, a
CERTAJA Desenvolvimento tem direcionado seus esforços para tornar-se cada
vez mais um importante instrumento de
desenvolvimento do setor primário na sua
área de atuação.
Já em 2011, com a criação do
Programa de Integração com o Produtor
Associado – PIPA, e a participação massiva
dos produtores de arroz, conseguimos
aumentar a produção do Engenho alcançando grandes ganhos de produtividade e,
como consequência, grande melhoria nos
resultados. Em 2012 demos continuidade ao PIPA e
expandimos o programa para a participação de todos os
produtores que adquirirem seus insumos na Agroveterinária CERTAJA. Junto com esse programa intensificamos o atendimento em campo aos produtores
através de uma equipe técnica altamente capacitada.
A junção da Agroveterinária com a Agroindústria, ambas operando no prédio do Engenho, deu
mais dinamismo a essas atividades e melhorou o
atendimento aos associados. Com a conclusão do novo
depósito da Agro, prevista para o início de 2013,
obteremos todos os benefícios operacionais
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decorrentes da união desses dois setores.
Com a maior participação de produtores rurais
nos conselhos administrativo e fiscal, as reuniões
desses conselhos foram bastante produtivas e as trocas
de informações entre produtores e dirigentes da
cooperativa trouxeram novos conhecimentos e
crescimento para ambos os lados.
Em 2013 daremos continuidade a todas essas
iniciativas em andamento, esperando
contar, já a partir da metade do ano, com as
primeiras receitas de geração de energia
das Pequenas Centrais Hidrelétricas de
Morrinhos e Abranjo, cujas entradas em
operação estão previstas para junho e
agosto, respectivamente.
Acreditamos que a CERTAJA Desenvolvimento terá muito a oferecer para as
comunidades rurais nos anos futuros,
tornando-se, assim como a CERTAJA
Energia, uma referência em termos de
qualidade e confiança, e um instrumento
realmente efetivo de melhoria na rentabilidade e
viabilização econômica da atividade produtora nas
áreas rurais onde atuamos.
Contamos com o apoio de todos os nossos
associados para que esse sonho se realize.
Saudações cooperativistas!

Pedro Maia
Vice-Presidente da CERTAJA Desenvolvimento
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Mensagem do Gerente Financeiro
Nesta mensagem apresentamos as variações
verificadas nas Demonstrações Contábeis e Financeiras
de 2012, em relação a 2011, destacando os aspectos
que entendemos mais relevantes visto que as próprias
Demonstrações e as Notas Explicativas correspondentes detalham as informações.
RESULTADO
A Receita Bruta apresentou um aumento de
17% em relação a 2011, o que corresponde a R$ 9,5
milhões. Os Supermercados foram responsáveis por
52% do total do aumento.
O CMV – Custo da Mercadoria
Vendida apresentou um incremento de
21% em comparação com o ano anterior.
Essa variação corresponde a R$ 8,3
milhões. O percentual de aumento do CMV
foi superior ao incremento da Receita
Bruta em quatro pontos percentuais.

exercício anterior. Dos Centros de Resultado que
compõem a Cooperativa, somente a Agroveterinária
obteve sobra operacional, totalizando R$ 333 mil.
Incluído o Resultado Financeiro positivo de R$
316 mil, o Resultado Líquido do Exercício é uma sobra
de R$ 148 mil. O melhor Resultado Líquido foi apurado
na Agroveterinária e totaliza pouco mais de R$ 1 milhão.
PATRIMÔNIO
O patrimônio da Cooperativa, cujos valores são
apresentados no Balanço Patrimonial, registrou um
incremento de 26%, o que corresponde a
R$ 8,7 milhões.
No Ativo as variações mais expressivas
foram verificadas nas contas Participações
em Outras Empresas, cujo saldo aumentou
em 91%, correspondentes a R$ 2,6 milhões; Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, que não registrava saldo
em 2011 e apresentou uma variação
positiva de R$ 1,3 milhões.

Em todos os Centros de Resultado a
variação do referido custo foi superior à
variação da Receita Bruta, com destaque
para a Agroindústria, na qual a Receita
Bruta registrou um aumento de 30%,
enquanto que o incremento do CMV foi de 37%.
As Despesas Diretas da Cooperativa, incluindo o
Custo do Serviço Prestado pelos Serviços Elétricos,
registraram um acréscimo de 10%, R$ 984 mil, em
comparação com o ano anterior. Nos Supermercados o
aumento foi de R$ 801 mil, o que correspondeu a 81%
do total verificado. Se compararmos a Despesa Direta
dos dois exercícios para o referido Centro de Resultados, o aumento percentual é de 18%.
O Resultado Operacional, que contempla
valores tratados gerencialmente como não operacionais, registrou uma perda de R$ 168 mil, o que
representa uma redução de R$ 838 mil em relação ao

A variação das Participações em Outras
Empresas corresponde ao capital subscrito na empresa Abranjo Geração de
Energia, que será integralizado pela sócia Electra
Power e deduzido da participação da CERTAJA
D e s e nvo l v i m e n to n o s r e s u l t a d o s f u t u r o s d o
empreendimento.
O valor registrado como Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital corresponde aos pagamentos efetuados pela CERTAJA Desenvolvimento, de
obrigações da Abranjo Geração de Energia e da
CERTAJA Morrinhos Geração e Comercialização de
Energia, cujos valores serão convertidos em capital nos
respectivos empreendimentos.
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de 2012 foram realizados investimentos da ordem de
R$ 1,79 milhão, e em 2011 foram de R$ 914 mil.
Por relevantes, devem também ser evidenciados os aumentos nos saldos das Contas a
Receber (Mercadorias, Serviços e Cheques) do Circulante, na ordem de R$ 1,8 milhões, dos quais 92%
correspondem às contas a vencer.
Em relação ao Passivo as variações mais
expressivas se verificam nas contas de Empréstimos e
Financiamentos do Circulante, com uma variação de R$
6,36 milhões e no Não Circulante – Mútuo Electra
Power, no valor de R$ 2,6 milhões.
Sendo o que tínhamos a apresentar, recebam
minhas saudações.

Marcus França
Gerente Financeiro
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transformação societária;
c) mudança de objetivos da sociedade;
d) dissolução voluntária da sociedade e
nomeação dos liquidantes;
e) contas dos liquidantes.
Conselho de Administração – composto por 15
associados, eleitos em Assembleia Geral Ordinária,
dentre os quais é eleito o presidente, o vice-presidente
e o secretário. Dos demais conselheiros, nove são
efetivos e três são suplentes. No exercício de 2012
esteve reunido em nove oportunidades.
Conselho Fiscal – Tem como principal objetivo a
fiscalização dos atos da administração. Formado por
três associados efetivos e três suplentes, em 2012
realizou oito reuniões e três trabalhos de fiscalização
nos diversos setores da cooperativa.

Assembleia apresenta resultados aos associados

1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Assembleia Geral dos Associados – É o órgão
supremo da cooperativa, dentro dos limites da lei e do
estatuto, e tem a prerrogativa de tomar todas e
quaisquer decisões, sendo que estas vinculam e
o b r i g a m a to d o s o s a s s o c i a d o s , m e s m o q u e
discordantes ou ausentes.
A Assembleia Geral Ordinária se realiza
anualmente, mediante convocação do presidente e
delibera obrigatoriamente sobre os seguintes
assuntos:
a) prestação de contas da Administração, que
envolve o Relatório da Diretoria, Demonstrações
Contábeis, parecer do Conselho Fiscal e parecer dos
Auditores Independentes;
b) destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas;
c) eleição dos componentes dos conselhos de
Administração e Fiscal;
d) fixação da remuneração do presidente, vicepresidente, secretário e conselheiros;
e) outros assuntos mediante interesse da
sociedade, com exceção daqueles previstos para serem
tratados em assembleias extraordinárias.
As Assembleias Gerais Extraordinárias são os
fóruns exclusivos para tratar de assuntos referentes à:
a) reforma do Estatuto;
b) fusão, incorporação, desmembramento ou

Auditores Independentes – A cooperativa
contrata serviços de auditores independentes, que são
responsáveis pela realização de exames, conduzidos
conforme normas de auditoria aplicáveis no Brasil, dos
quais resultam em Relatório de Opinião dos Auditores
Independentes, que contempla todas as questões
relevantes relativas à posição econômica, patrimonial e
financeira da cooperativa.
2. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
A gestão participativa na condução da
estratégia
A gestão participativa consiste na definição de
metas e objetivos com a colaboração dos funcionários.
Para a CERTAJA, a gestão participativa incide em um
diferencial competitivo. Uma vez que os colaboradores
participam na tomada de decisões e no controle de sua
execução, evidencia-se o compromisso deles com a
empresa.
A definição dos objetivos estratégicos é
realizada pelo Conselho de Administração, pela
Direção, pelos gestores do negócio e pelos setores de
apoio administrativo (contabilidade, financeiro,
recursos humanos, etc.). Após tal definição, os
objetivos relacionados ao contexto interno e/ou
externo do setor são elencados no mapa estratégico.
São os mapas estratégicos que possibilitam à
cooperativa descrever, de uma maneira clara, seus alvos
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e conexões. Isso se faz possível porque representam de
modo visual os objetivos estratégicos de cada negócio
da CERTAJA.
O próximo passo, após os objetivos estratégicos
terem sido traçados, é a atribuição dos planos de ações,
indicadores e metas. Nos planos de ações, as ações
específicas são elaboradas com um ou mais objetivos
dentro de metas a serem alcançadas e, para isso, há o
envolvimento de uma equipe multissetorial com
afinidade técnica sobre o tema a ser desenvolvido. Para
que ocorra um acompanhamento na evolução do
resultado das ações previstas, assim como nas
eventuais correções que se façam necessárias ao longo
do ano, indicadores e metas são adotados.
O alinhamento estratégico é a fase seguinte na
qual, de posse do mapa estratégico, cada equipe, com
todos os seus componentes, avalia quais iniciativas
podem propor para colaborar com os alvos principais
elencados no mapa. Para que os funcionários possam
dar a contribuição necessária para o alcance de
resultados coletivos maiores, todos os objetivos,
indicadores e metas são alinhados com as equipes. Com
o intuito de estimular os funcionários para a busca da
melhoria contínua do desempenho da equipe, foi criado
na cooperativa um programa estratégico de
remuneração variável pelo alcance das metas dos
indicadores traçados.
Para que as iniciativas e os planos de ações
estratégicos sejam desenvolvidos e para que as
despesas operacionais e o programa estratégico de
remuneração variável sejam custeados, os recursos
financeiros são definidos em um orçamento anual.
Nesse processo, cada unidade da cooperativa é
responsável pela elaboração e acompanhamento de
seus orçamentos, que são submetidos anualmente aos
diretores e conselheiros para fins de aprovação.

valorização e estímulo que permeia toda a cooperativa:
“Proporcionar um ambiente de desenvolvimento e
crescimento, onde a cooperação e o entrosamento
entre as pessoas possibilitam um trabalho mais criativo,
produtivo e gratificante”.
O enfoque dessa filosofia encontra-se em
políticas fundamentadas no mérito pessoal e em
equipes, que reconhecem os melhores desempenhos,
incentivam o aprendizado contínuo e ampliam as
oportunidades de carreira.
Em atendimento a estas políticas, no ano de
2012 a cooperativa investiu o valor de R$ 83.883,17 na
concessão de bolsas de educação, bolsas de idioma,
cursos e seminários que auxiliam na melhoria da
performance dos colaboradores.
Pa r a a te n d e r a s n e c e s s i d a d e s d e s e u s
associados e clientes, a CERTAJA Desenvolvimento
encerrou 2012 com um quadro formado por 276
colaboradores próprios, composto principalmente por
gerentes, técnicos, analistas, auxiliares administrativos, bem como por trabalhadores responsáveis
pela implementação e manutenção de redes elétricas.
4. AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS
Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA
(em atendimento a Lei 10.097/00 e Decreto
5.598/2005)
O Programa Aprendiz Cooperativo/SESCOOP
tem como objetivo ensinar e preparar jovens na faixa
etária dos 15 aos 20 anos para o início da carreira
profissional. Para tal, oferece apoio teórico-prático,

Concisamente, pode-se dizer que a gestão
participativa preocupa-se em manter as estratégias da
CERTAJA de maneira lógica e integrada de forma a
transformar o esforço da equipe de colaboradores em
resultados para todos.
3. GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS HUMANOS
No que tange à gestão de pessoas, o compromisso assumido pela CERTAJA está expresso em
seu Mapa Estratégico, o BSC, e reflete uma filosofia de
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Cooperativismo na teoria e na prática
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dentro de uma visão técnica, ética, cooperativa e
cidadã, despertando nos atuantes jovens um espírito de
proatividade, relacionamento interpessoal, liderança e
empreendedorismo, características essenciais na
conquista de um primeiro emprego.

além destes encontros, a CERTAJA, em parceria com os
Sindicatos Rurais e do Ser viço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), promove a realização de
cursos técnicos, de acordo com as solicitações das
comunidades.

O aprendizado acontece durante um período de
mil horas, sendo 500 horas-aulas teóricas e 500 horas
práticas (estágio). Durante o estágio, o jovem tem a
oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos
nas aulas práticas em prol da cooperativa.

Na grande maioria das comunidades onde atua,
a CERTAJA possui um associado que também é
r e p r e s e n t a n te d e s te P r o j e to , e l e i to p o r s u a
comunidade.

Hoje, a CERTAJA conta com jovens estagiando
nas áreas de Recursos Humanos, Marketing, Qualidade,
Departamento Pessoal, entre outros. Cento e dez
jovens já foram beneficiados com o programa através
da Cooperativa CERTAJA em parceria financeira com o
SESCOOP/RS e prestação de serviços da COEDUCARS.

Projeto Sementes do Cooperativismo
No ano de 2004 a CERTAJA iniciou o Projeto
Sementes do Cooperativismo, um trabalho que vem
sendo realizado com alunos do Ensino Fundamental e
Médio das escolas onde a cooperativa atua.

Projeto PIA
No ano de 1999 foi criado o Projeto de
Integração com o Associado (PIA), objetivando integrar
a direção e equipe técnica da cooperativa com seus
associados e familiares. Desde então, regularmente são
realizadas reuniões nas comunidades onde a CERTAJA
atua. Nestes momentos, os associados têm a
oportunidade de dialogar com a equipe da cooperativa,
realizar questionamentos, esclarecer dúvidas e expor
suas necessidades locais.
Visando o melhor atendimento aos associados,
Meio ambiente foi destaque nas apresentações

O objetivo deste Projeto é a divulgação do
cooperativismo, sua prática e seus princípios.
Semeando estas ideias para jovens e adolescentes,
busca-se ampliar a educação cooperativa para além dos
associados e funcionários, visando a preparação de
futuros líderes da CERTAJA a contribuírem para o
desenvolvimento da cooperativa e de sua respectiva
comunidade.
Com o apoio do SESCOOP-RS, a cooperativa
promove palestras aos estudantes e lança desafios que
envolvem apresentações artísticas (teatro, dança e
música), além de produções de textos jornalísticos para
o jornal “Certajano”, tendo sempre como tema principal
o cooperativismo.
Comunidades realizam cursos técnicos

No ano de 2012, a CERTAJA levou o Projeto a 13
escolas, onde trabalhou com 1.318 alunos e

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: 142/0048632

Prestação de Contas 2012

11

Relatório da Administração

professores.
Programa de Rádio CERTAJA Comunidade
Com duração de cinco minutos, a Cooperativa se
comunica através do rádio com seus 22 mil associados
através do programa CERTAJA Comunidade. Este é
veiculado em quatro rádios diferentes e dá notícias
sobre a cooperativa e de interesse a seus associados:

Jornal Certajano
Publicação bimestral com uma tiragem de 6 mil
exemplares, contendo 12 páginas, direcionado aos
associados da Cooperativa. Sua linha editorial é
formada por assuntos como agricultura, pecuária,
energia elétrica e formas alternativas de geração, bem
como outros temas que sejam de interesse do seu
público leitor, composto em sua maioria por pessoas do
meio rural. Na edição de novembro de 2012, contou
com a participação de estudantes filhos de associados
da cooperativa para a produção textual de quatro
e d i to r i a s : “ E m co m u n i d a d e” , “ V i d a P r á t i c a” ,
“Entrevista” e “Agronotícias”.

abertura do evento o presidente da CERTAJA, Renato
Martins, e a gerente do SICREDI, Karla Becker,
discursaram sobre a importância do reconhecimento da
ONU.
Em homenagens às duas cooperativas do
município de Taquari, a Câmara de Vereadores
promoveu um evento no Grêmio Recreativo Alvi Negro,
com a presença de empresários e autoridades
municipais. Na ocasião, as Cooperativas CERTAJA e
Sicredi apresentaram alguns dados relevantes de suas
atividades e seu reflexo na economia regional.
Abordando de maneira diferente o Cooperativismo, o
mágico frânces Eric Chartiot contou histórias e fez
truques de mágica com o tema cooperação.
O SESCOOP/RS também promoveu eventos
relacionados ao Ano Internacional das Cooperativas. O
último deles foi realizado em 1° de dezembro, dedicado
aos jovens cooperativistas. O Mundo Cooperativo
Jovem aconteceu em Porto Alegre, e reuniu cerca de 8
mil pessoas no Gigantinho.
Um microônibus partiu da CERTAJA com funcionários e jovens aprendizes. Também representando
a Cooperativa, o município de Passo do Sobrado levou
cerca de 80 pessoas para o evento.

2012: Ano Internacional das Cooperativas
A Organização das Nações Unidas (ONU)
declarou 2012 como o Ano Internacional das
Cooperativas, destacando sua contribuição para o
desenvolvimento socioeconômico e reconhecendo seu
trabalho para a redução da pobreza, geração de
emprego e integração social.
Em 26 de julho o Conselho Monetário Nacional
(CMN) aprovou o lançamento de uma moeda especial
em comemoração ao Ano Internacional das Cooperativas. Cunhada em prata, a moeda comemorativa
apresentou a logomarca oficial do Ano Internacional
das Cooperativas e o slogan: “Cooperativas constroem
um mundo melhor”.
Em comemoração à data, as Cooperativas
CERTAJA e SICREDI se uniram e trouxeram o Show de
Paulinho Mixaria à comunidade taquariense no dia
Internacional do Cooperativismo, 4 de julho. Na
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Público prestigia atrações culturais

Projeto Aba Larga Mirim
O Projeto Aba Larga Mirim foi lançado em 2008,
com a iniciativa da Brigada Militar de Taquari em
parceria com a CERTAJA Desenvolvimento e a
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Prefeitura Municipal.
O grande objetivo do projeto é orientar jovens
sobre como agir em situações de emergência, além de
proporcionar uma maior
integração entre a Brigada Militar, escola, família
e comunidade, desenvolvendo a autoestima e
a cidadania.
Outras metas do
Projeto são oferecer aos
jovens da faixa etária de
10 a 12 anos treinamentos técnicos e práticos na lida com cavalos e desenvolver atividades lúdico-educativas para despertar
uma reflexão crítica sobre drogas, violência, trânsito,
saúde, doenças, água e seus perigos.
No último ano a turma também praticou
esportes com a equipe de futebol do Taquariense,
assistiu palestras sobre saúde bucal e com o Conselho
Tutelar, além de realizar integrações com os Escoteiros.
A inspiração para criar o Aba Larga Mirim veio de
exemplos dos Bombeiros Mirins do Destacamento do
Maracanã e dos Bombeiros Mirins da Brigada Militar. A
iniciativa é pioneira no Rio Grande do Sul e teve no expresidente da CERTAJA, Frederico Bavaresco, seu
grande incentivador.

saúde dos cavalos. Além disso, disponibiliza a Chácara
Três Figueiras, de sua propriedade, para a realização
dos encontros.
Em 2012 formaram-se 14 jovens entre 10 e 12
anos de idade.
5.AÇÕES AMBIENTAIS
Nosso planeta está chegando num ponto cada
vez mais crítico no aumento do consumo e exploração
incontrolável dos recursos naturais, o que pode
comprometer nosso futuro. Para reverter esta
situação, precisamos pensar reflexivamente na
educação ambiental, enfatizando a questão da
sustentabilidade, de forma a envolver todos os setores
da sociedade. Neste sentido, a CERTAJA, em 2012,
desenvolveu diversas ações para colocar esta ideia em
prática, tanto com seus colaboradores como com a
sociedade em geral.
Semana do Meio Ambiente
Entre os dias 11 e 13 de junho foi realizada na
CERTAJA a V Semana Interna do Meio Ambiente, (SIMA)
com o objetivo de esclarecer aos colaboradores a
importância da boa relação que devemos ter com o
meio onde vivemos, para que as futuras gerações
possam usufruir dos bens naturais de nosso planeta.
Foram abordados os temas “Manejo de Embalagens Vazias de Agrotóxico da CERTAJA”, “Energias
Renováveis: Um desafio para a sustentabilidade”,
“Destinação correta de resíduos e coleta seletiva” e
“Evolução bio-geológica: a espécie humana e o
ambiente e saúde”.
Gestão de resíduos
Reduzir a geração de lixo (resíduos), reutilizar
materiais e reciclar tudo o que for possível são hábitos
que precisam se tornar corriqueiros para que a nova
política de sustentabilidade tenha sucesso.
Coleta seletiva

Jovens de 10 a 12 anos recebem treinamento

A CERTAJA apoia o projeto Aba Larga Mirim
oferecendo a alimentação aos alunos. Clóvis Bavaresco,
veterinário da Agroveterinária CERTAJA, é um dos
instrutores, responsável por ensinar a importância da

A CERTAJA Desenvolvimento vem trabalhando
na conscientização a respeito da importância da coleta
seletiva e procurando agir de forma a propiciar
condições adequadas de armazenamento de resíduos
como papel, plástico, PET, vidro, lâmpadas, pilhas,
baterias, alumínio, equipamentos de informática e
material orgânico (reaproveitado para a ração animal).
Cerca de 35 toneladas de resíduos secos foram
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destinados para uma empresa parceira em conformidade com a legislação ambiental.
6. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
A fim de manter a saúde e segurança dos
trabalhadores, a CERTAJA investe em treinamentos,
métodos ou equipamentos, visando a melhoria
contínua dos ambientes de trabalho.
No decorrer do ano 2012 foram desenvolvidas
inspeções trimestrais das condições dos ambientes de
trabalho, visando à identificação de condições
inseguras e o desenvolvimento das devidas adequações
em todos os setores pertencentes a esta cooperativa.
Para tal, adotamos boas práticas ergonômicas,
com o objetivo de prevenir e evitar as doenças do
trabalho para os operadores de caixa - LER (Lesões por
Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). Foram adquiridas
novas cadeiras, monitores e apoios para os pés. Estas
ações estão de acordo com a legislação vigente e
procuram preservar a saúde de nossos colaboradores.
.

Em 2012 foi criada área de fomento

atendimento ao produtor rural. Apesar da efetivação
dessa mudança em termos operacionais, ainda não
inauguramos oficialmente a nova loja da Agroveterinária porque faltam algumas adequações na
estrutura para dar um atendimento satisfatório. A
maior adequação é a construção de um novo depósito,
nos fundos do prédio do Engenho. Esse novo depósito,
além de facilitar e agilizar o carregamento das
mercadorias adquiridas pelo associado, deverá reduzir
bastante os custos de logística do setor. Atualmente
temos produtos espalhados em vários depósitos
alugados e distantes uns dos outros, o que implica em
altos custos de deslocamento dessas mercadorias.
Nossa expectativa é de concluir o depósito e inaugurar
oficialmente as instalações da nova loja da Agroveterinária ainda no primeiro semestre de 2013.
Apesar das dificuldades operacionais, de ter
“perdido” o espaço comercial no SuperCentro e de
ainda não estar aproveitando integralmente a nova
estrutura comercial no Engenho, a Agroveterinária, a
exemplo dos anos anteriores, apresentou um excelente
desempenho operacional e financeiro. Suas vendas
(gráfico 1), somando o faturado pela nova loja do
Engenho e a filial da Vendinha, ultrapassaram os 23
milhões de reais, 10,3% a mais do que em 2011, que já
foi um bom ano.

Cuidado com a ergonomia dos colaboradores

7. DESEMPENHO OPERACIONAL
Área de Fomento Agropecuário
A Área de Fomento Agropecuário resultou da
união, no início de 2011, da Agroveterinária CERTAJA
com o nosso Engenho de arroz. A partir de abril desse
ano (2012), essas duas unidades passaram a operar
juntas, unindo seus esforços para um melhor

14

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: 142/0048632

Prestação de Contas 2012

Relatório da Administração

Em 2012, a Agroindústria, sempre impulsionada
pela grande participação dos associados produtores de
arroz, repetiu a excelente produtividade de 2011,
ultrapassando a média de 21 mil sacas de arroz
beneficiadas por mês. O gráfico 2 nos mostra a
produção, mês a mês, de arroz em 2012 (sacas de 50 kg)
e a respectiva venda mensal em fardos de 30 Kg. Tendo
em conta que a capacidade nominal do nosso Engenho
é de 20 mil sacas por mês, foi necessário realizar vários
investimentos para adequar sua capacidade à nossa
atual produção.
Super Útil tem grande mix de produtos

A tabela 1 nos mostra o montante investido em
2012 nesses equipamentos. Cabe ainda destacar o
investimento de aproximadamente R$ 140 mil no
sistema de captação de pó nas áreas de secagem,
armazenagem e beneficiamento de arroz

Nossa área de varejo, até 2011, era composta
pelo Supermercado Matriz, no SuperCentro, e da sua
filial, localizada na Avenida Lautert Filho, ambos em
Taquari. Em abril de 2012 a área de varejo ampliou suas
atividades, passando a ocupar, também, a área antes
utilizada pela Agroveterinária CERTAJA, no Supercentro. Valendo-se desse espaço, conseguimos ampliar
bastante o nosso “mix” de produtos, incluindo os
seguintes setores antes pouco explorados ou
inexistentes:
·Pet shop
·Produtos tradicionalistas
·Ferramentas

Área de Varejo

·Jardinagem
·Camping
·Automotivos
·Bazar
Com essa ampliação a área de varejo atingiu
uma venda de R$ 28.190.000,00 em 2012, mais de 21%
acima da venda de 2011 (gráfico 3). Apesar do bom
volume de vendas, o resultado da área (R$ 55 mil) foi
bem inferior ao esperado, o que nos fez tomar, ainda
em 2012, diversas medidas com o objetivo de alavancar
os resultados, dentre elas:
·
Associamos a nosso Supermercado à Central de
Compras da FecoAgro criada especialmente para
supermercados de cooperativas. Se a iniciativa der
certo, teremos um ganho na margem de comercialização dos nossos produtos.
·
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avaliação dos custos da Padaria que, em 2012, foram os
grandes responsáveis pelo baixo resultado da área de
varejo.
·
F i ze m o s o i s o l a m e n to d o d e p ó s i to d e
mercadorias com o objetivo de controlar melhor os
estoques e reduzir as perdas.

A PCH Abranjo (4,8 MW) é um empreendimento
que temos em parceria com a empresa Electra Power de
Curitiba. É um projeto mais ambicioso, com o dobro da
capacidade de geração da PCH Morrinhos. Este projeto,
cujas obras estão a cargo da Electra, com
acompanhamento da CERTAJA, deverá ser concluído
em agosto de 2013 e gerar energia já a partir de
setembro.

Geração de energia
Temos dois empreendimentos de geração de
energia em fases bastante adiantadas de construção: A
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Morrinhos e a PCH
Abranjo. A PCH Morrinhos (2,0 MW) já está com as obras
civis praticamente concluídas, aguardando a chegada
dos equipamentos hidromecânicos e elétricos. Trata-se
de um empreendimento quase exclusivo da CERTAJA
(99% de participação) cuja conclusão está prevista para
o final de junho de 2013. Nossa expectativa é de iniciar o
segundo semestre de 2013 gerando energia e obtendo
as primeiras receitas oriundas desse projeto.

Abranjo deve gerar energia em setembro

Em 2012, após muitos anos de luta, conseguimos finalmente a outorga, pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, da PCH Cazuza Ferreira,
projeto que temos em parceria com a Certel de
Teutônia. Trata-se de um projeto de maior envergadura,
com 9,1 MW de potência e orçamento em torno de R$
35 milhões. A implantação dessa obra exigirá da
CERTAJA Desenvolvimento um aporte de recursos
próprios da ordem de R$ 3 milhões, o que é
preocupante devido à nossa baixa disponibilidade de
caixa atual.
Serviços elétricos

Obras das PCHs avançaram no último ano
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A prestação de serviço na área de construção e
manutenção de redes elétricas teve início, na CERTAJA
Desenvolvimento, no final de 2010 e foi criada com
objetivo duplo: primeiro devido à necessidade de mão
de obra terceirizada para CERTAJA Energia, uma vez
que muitas obras realizadas por essa cooperativa, por
imposição dos órgãos financiadores, não deve ser feita
com mão de obra própria. O outro motivo foi de
propiciar mais uma fonte de renda para a CERTAJA
Desenvolvimento no intuito de melhorar sua
viabilidade econômica. Enquanto o primeiro objetivo
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foi cumprido a contento, o mesmo não pode se dizer do
segundo, em relação ao ano de 2012. Nesse ano, com a
redução do ritmo de trabalho, concluímos que os
valores cobrados pelos serviços das turmas foram
insuficientes para cobrirem os seus custos e muito
menos para dar o retorno financeiro esperado. Apesar
de nos termos dando conta dessa situação logo no
início do ano, não pudemos ajustar os preços, pois, para
isso, precisamos de autorização da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL). Apenas no final do ano
conseguimos a referida autorização, retroagindo seu
efeito até o mês de junho. Contudo, isso não foi o
suficiente para reverter o resultado negativo. O
orçamento para 2013, com os novos preços, prevê um
retorno médio mensal de 0,67% sobre o capital
investido nessa atividade.

quadro social pelo apoio e confiança recebidos ao longo
do exercício de 2012. Igualmente aos nossos
Conselheiros, tanto do Conselho Administrativo,
quanto do Fiscal, que foram nossos parceiros fiéis e
incansáveis na defesa de nossos ideais. Aos nossos
colaboradores, que nos dão o suporte no dia a dia
fazendo a máquina andar na busca da concretização dos
objetivos traçados, nossa gratidão. Agradecemos,
também, aos nossos fornecedores, instituições
financeiras, aos órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, e as demais entidades de classe com as
quais nos relacionamos. É essa união de esforços, essa
sinergia entre todos esses segmentos que fazem com
que nossa Cooperativa se desenvolva. Nosso
reconhecimento a todos.
Taquari, 08 de março de 2013.
A Administração

Serviços elétricos: construção e manutenção de redes

Agradecimentos
Nesse mundo cada vez mais globalizado, se não
procurarmos nos ajudar e trabalhar em grupo,
dificilmente atingiremos os objetivos desejados. E é por
isso que aproveitamos esse canal para externar nossos
agradecimentos e nosso reconhecimento ao nosso
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E-mail: certaja@certaja.com.br
certaja@certaja.com.br
SACSAC- Serviço
Serviço de
de Atendimento
Atendimento ao
ao Cliente:
Cliente:
0800
0800 541
541 6186.
6186.
E-mail:
E-mail: sac@certaja.com.br
sac@certaja.com.br
Site:
Site: www.certaja.com.br
www.certaja.com.br

