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Princípios e ideais do Cooperativismo são evidenciados
em evento organizado pela CERTAJA
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O Dia de Cooperar
Renato Pereira Martins - presidente da CERTAJA Energia

No calendário alusivo às comemorações
especiais, temos o primeiro sábado do mês de julho
de cada ano como sendo o dia dedicado ao
Cooperativismo. Neste dia as cooperativas, via de
regra, aproveitam para desenvolver alguma
atividade visando marcar essa data e fortalecer cada
vez mais o espírito da cooperação.
Nossa Cooperativa, através de seu corpo de colaboradores, tem se
engajado nesses eventos e mostrado um pouco do trabalho que temos
desenvolvido ao longo dessa caminhada. Para esse ano de 2015, o
Sistema Cooperativo Brasileiro, através de sua organização maior, a
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, e a Organização das
Cooperativas do Rio Grande do Sul - OCERGS, baseado em uma
iniciativa surgida em Minas Gerais no ano de 2009 e adotada pela OCB
desde 2013, instituiu esse dia como o “Dia de Cooperar- dia “C”. Essa
ideia se espalhou e está sendo adotada pela grande maioria das
Cooperativas de nosso Brasil.
Dentro deste espírito, os colaboradores da CERTAJA se
mobilizaram e, através de um trabalho voluntário, congregaram a
nossa comunidade e desenvolveram uma série de ações de cunho
social/comunitário. Durante o mês de junho várias atividades foram
realizadas, tais como a limpeza das margens do rio Taquari,
recolhimento de pilhas e lâmpadas, campanha de doação de leite,
doação de livros, atividades físicas para terceira idade, palestras
relativas à alimentação saudável e curso de aproveitamento integral de
alimentos. Além destas, houve o plantio de árvores frutíferas com a

participação dos alunos da APAE de Taquari. Nessas ações
contamos com o apoio voluntário de várias pessoas de nossa
comunidade: funcionários da Cooperativa, representantes
de órgãos públicos e de empresas locais, professores, alunos
e comunidade em geral.
A culminância dessas ações em todo o país acontece
exatamente no dia 4 de julho. Nesse dia poderemos avaliar e
medir os efeitos e as consequências do trabalho cooperativo
e mais uma vez ficará comprovado que os resultados são
sempre positivos.
A prática dessa ideia nos deixa inúmeras lições de vida, e
faz com que repensemos nossas ações e atitudes. Temos
consciência de que a solidariedade é o que move o homem
rumo aos seus semelhantes, em busca de apoio e de
cooperação. Essa prática nos leva a cada vez mais praticar o
espírito cooperativo onde, em conjunto, buscamos soluções
para nossos problemas e dificuldades. Isso se fortalece
quando nos deparamos com comunidades desassistidas,
desamparadas. As estatísticas nos mostram que regiões
onde existem cooperativas bem estruturadas, o Índice de
Desenvolvimento Humano- IHD, é bem maior do que as
outras regiões. Isso é qualidade de vida.
Vamos praticar essa ação no nosso dia a dia. Como diz o
Superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile, “O Dia C é
a essência do Cooperativismo colocada em prática”.

A diferença é a Missão
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Já abordei esse assunto uma vez, mas, pela importância,
vou abordá-lo de novo. Muitas pessoas, sabendo que sou dirigente cooperativista, seguidamente me perguntam qual a diferença
entre uma cooperativa e uma empresa comercial comum. São
muitas diferenças, mas vou falar aqui sobre uma que é a mais
importante e se refere ao porquê da existência deste tipo de
empreendimento. Trata–se da missão da cooperativa, seu maior
valor. Enquanto todos sabemos que o maior valor da empresa
comercial é a criação de lucros, o mesmo não acontece com a
cooperativa. Sei perfeitamente que muitas empresas comerciais,
ao realizarem os seus planejamentos estratégicos, definem
nobres missões justificando suas existências. Mas também sei
que, na grande maioria das vezes, nessas empresas, essas missões
são deixadas de lado em favor da geração de lucros. Isto não é
uma crítica, é apenas uma constatação, pois todos sabemos que o
lucro é o verdadeiro impulsor do sistema capitalista e das empresas comerciais, que são seus legítimos agentes.
Na cooperativa é diferente. Ela foi criada para prestar um
serviço específico a um grupo de pessoas – seus associados – e a
eficácia na prestação desse serviço, sua missão, está acima até
mesmo da geração de lucros.
Dou um exemplo: sempre que a CERTAJA Energia discute
valores de tarifas com a agência nacional reguladora, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em vez de ela pleitear preços
mais altos para os consumidores, como fazem as distribuidoras
comerciais buscando maximização dos lucros, ela busca menores
tarifas para os seus associados, já que o fornecimento de energia

com custo baixo aos associados faz parte de
sua missão.
Da mesma forma, quando me aconselham a fechar o nosso engenho de arroz porque
essa é uma atividade com baixa lucratividade,
não concordo com este aconselhamento, pois
esta prestação de serviço é muito importante
para o associado, tendo sido, a CERTAJA, ao longo dos anos, um
agente incentivador e, até mesmo, viabilizador de muitas
economias rurais, tornando viável a atividade de produção de
arroz para muitas famílias da nossa região de atuação.
Não podemos, porém, confundir geração de lucros com
produtividade. Qualquer empresa, comercial ou cooperativa,
para funcionar, deve ter viabilidade econômica e, para isso,
deve ser produtiva e buscar a excelência na gestão. Muitos
pensavam, antigamente, que por não ter a finalidade de gerar
lucros, as cooperativas não precisavam se preocupar com itens
como eficiência, eficácia e produtividade. Seriam algo como
empresas públicas. Mas isso não é verdade. A empresa pública
tem o dinheiro dos impostos para cobrir suas ineficiências, a
cooperativa não. Por isso nosso trabalho é redobrado, pois,
muitas vezes, temos que viabilizar economicamente atividades
de baixo retorno financeiro e, por isso mesmo, pouco atraentes
para as empresas comerciais, como é o caso da distribuição de
energia em áreas rurais, atividade da CERTAJA Energia, e beneficiamento de arroz, atividade da CERTAJA Desenvolvimento.
Saudações cooperativistas.
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projeto na escola Adão Martini, na Vendinha
Alunos de todas as turmas se unem para desenvolver conscientização
e mudança de atitudes que refletem na comunidade

EM COMUNIDADE

Sustentabilidade é tema de

D

espertar a consciência ambiental e capacitar
alunos e comunidade escolar para interagir
de forma positiva para a preservação do
meio-ambiente é o objetivo da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Adão Martini, na Vendinha, em
Montenegro, ao desenvolver o Projeto Sustentabilidade
desde março deste ano.
Dentre suas prerrogativas estão a coleta e separação
de resíduos sólidos, ornamentação de toda a escola com
plantas e árvores nativas e o incentivo da produção de
mudas de plantas do ecossistema.
Outras atividades são a coleta e transformação do
óleo de cozinha em sabão, a construção de uma composteira (local onde são depositados os resíduos que são
transformados em adubo), diminuição do consumo de
energia e da água. A ideia é sensibilizar todos envolvidos
no processo para a perpetuação da vida com qualidade
da sociedade, no futuro e na possibilidade de um planeta melhor.
De acordo com a diretora Jucilene Kuhn Rambor, a
vice-diretora Miriam Rejane Ávila da Rosa e a supervisora Maria Beatriz Vianna de Macedo, este é um projeto
que envolve todas as disciplinas do currículo escolar.
“PATRULHEIROS” - Dentro da proposta do Projeto
Sustentabilidade, cada professor trabalha com diferentes atividades em sala de aula. A conscientização da
comunidade sobre a importância da sustentabilidade

Projeto Sustentabilidade na Escola

através do recolhimento de óleo,
plásticos, latinhas, pilhas, horta
sustentável sem agrotóxicos e decoração da jardinagem norteia as
tarefas realizadas. O Projeto dá
continuidade ao
trabalho iniciado com
a empresa Braskem
no final de 2014,
onde a escola ficou
em primeiro lugar.
Depois do início
do Projeto, os alunos
se envolveram e
reciclam os materiais
em uma coleta
seletiva que já vem
dando resultados,
encabeçada pelos
“patrulheiros da

limpeza”, que são alunos encarregados de cuidar e conscientizar os
demais colegas na hora do recreio.
Até o momento, foram arrecadados
R$300,00 com o recolhimento do
material reciclado. Além disso, os
materiais ganham destino adequado
e ajudam a preservar o ecossistema.
As conversas na escola inspiram
mudanças de hábitos nas famílias,
dizem as professoras.
Em 16 de maio, um sábado,
aconteceu uma oficina para produção de sabão a partir de óleo de
cozinha usado. Neste mesmo dia,
houve um mutirão com a comunidade, fazendo o corte de grama, pintura e jardinagem.

Mutirão para a preservação do meio ambiente
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VIDA PRÁTICA

Grupo de mulheres de Triunfo lança livro

relatando vitória sobre o câncer
“Memórias, histórias, nossas vitórias” conta a trajetória de vida de dez vencedoras na batalha
contra uma das doenças mais temidas da humanidade

E

m um clima de muita irão ajudar o leitor“, acentua.
Para elas, o livro representa a
emoção, junto da presença de familiares, amigos, concretização da luta de todas.
autoridades e da comunidade Com orgulho, querem mostrar
triunfense, o Grupo de Mulheres para as pessoas que estão bem.
Vencedoras realizou o lançamento Querem que seus filhos e maridos
s i n t a m o r g udo livro “Memórias,
lho. Segundo
Histórias, nossas
G l i n g e r, “ o s
Vitórias” na noite de
maiores apren17 de junho, às 19
“Os maiores
dizados que
horas, no Plenário da
tiveram são de
C â m a r a
d e
aprendizados que
que devem ser
Vereadores de
tiveram são de
f o r t e s , l u t a r,
Triunfo.
que devem ser
c a m i n h a r,
A obra relata a
enfrentar. Elas
história de mulheres
fortes, lutar, camique enfrentaram o
têm uma força
nhar, enfrentar.
e n o r m e e
câncer de mama e
Elas têm uma
através desta
reitera a importância
força conseguida família e dos
força enorme e
amigos neste procesram escrever o
a
t
r
a
v
é
s
d
e
s
t
a
livro e contar
so doloroso do
força conseguisuas histórias”.
a d o e c e r, e q u e é
possível enfrentar a
DEFINIÇÃO
ram escrever o
doença e sair vence- Instigadas a se
livro e contar suas
dora.
definir em uma
histórias”
O livro não é uma
palavra, as dez
publicação científica
mulheres que
ou literária, mas em
venceram a
seu conteúdo está
batalha contra
registrado um pouco
o câncer reafirdas vivências e das
maram seu
experiências de cada uma destas poder e força: experiente, vencemulheres, que um dia receberam dora, lutadora, forte, corajosa,
um diagnóstico de câncer de determinada e de muita fé.
mama.
Hoje elas conseguem fazer
APRENDIZADOS - “Tratam-se piadas com suas experiências,
de histórias fragmentadas, que lembram das viagens para as
falam da infância de cada uma, do sessões de quimioterapia e das
motivo pelo qual têm orgulho de si brincadeiras no ônibus. Dão força
mesmas e de como venceram a para as pessoas que precisam e
batalha contra o câncer. São mostram que é possível a superamulheres com passado, presente, ção da doença.
futuro, sonhos... São guerreiras e
Sem patrocínio, lançaram 500
vencedoras”, pontua a psicóloga exemplares do livro. Conforme
do grupo, Glinger Pirolli Gomez. Glinger, compartilhar as experiên“Abriram as suas vidas para que cias destas mulheres vencedoras
outras pessoas possam se identifi- faz com que cada pessoa aprenda
car com suas histórias. São históri- que existem maneiras diferentes
as de vida que em algum momento de lidar com cada situação.

QUEM SÃO ELAS:
O Grupo Mulheres
Vencedoras é composto por
Margarete, Iara, Marli,
Helena, Nair, Leandra,
Alaídes, Maria Nilda,
Daniela e Isa. Sua psicóloga
se chama Glinger Pirolli
Gomez
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Agroveterinária
CERTAJA realizou
entre os dias 1 e
15 de junho a sua campanha
anual de recolhimento de
embalagens vazias de
agrotóxicos. A ação visa
atender a legislação vigente
e proporcionar a preservação ambiental através da
destinação correta deste lixo
tóxico.
Segundo o Agrônomo da
CERTAJA, Israel Silva, neste
ano foram recolhidas mais
de 14 mil embalagens,
número superior aos das
edições anteriores. “O
sucesso desta edição foi
devido ao aumento das
Maior comprometimento de todos regiões atendidas, a maior
divulgação da campanha e
também ao maior comprometimento dos produtores”, diz
Israel.
“Os produtores estão mais conscientes, guardando os

AGRONOTÍCIAS

Campanha de 2015 bate recorde de
recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos

vasilhames após o uso e aguardando a campanha” comemora o
agrônomo. Neste ano o atendimento foi ampliado para os
municípios de Arroio dos Ratos, Charqueadas e Venâncio Aires,
que não eram contemplados nas edições anteriores. A campanha é
realizada anualmente pela Agroveterinária, em período próximo da
semana do meio ambiente.

Coleta supera expectativas
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AGRONOTÍCIAS

Agroveterinária CERTAJA participa de

Feira sobre Hortaliças em Holambra (SP)

E

ntre os dias 17 e 19 de junho
ocorreu a 22º Edição da
Hortitec, em Holambra, SP. A
feira reúne as principais empresas e
profissionais envolvidos na cadeia produtiva de frutas, hortaliças e flores do país e
também da América Latina.

Visita a estandes amplia conhecimentos

Através de uma parceria com os
fornecedores da CERTAJA, o Agrônomo
Israel Silva e o Técnico Agropecuário
Ramon Leite, funcionários da
Agroveterinária, estiveram presentes no
evento. Na feira os certajanos tiveram a
oportunidade de trocar experiências com
os diversos participantes do
evento e também de conhecer novas tecnologias disponíveis no segmento de
horticultura.
“Na feira estão presentes
as melhores empresas e
profissionais do setor de
hortaliças. As visitas aos
estandes são muito produtivas pois ficamos em contato
com o que há de mais novo
em produtos e serviços. Com

Ramon e Israel marcam presença em evento

certeza foi uma experiência muito válida.” diz Israel. Ramon, que atende a
região produtora de citrus e melancia
também considera importante a experiência. “Muitas tecnologias vistas na
feira podem ser trazidas para nossos
associados e clientes.” afirma. A feira é
realizada anualmente e recebe cerca de
25 mil visitantes.

HOMENAGEM PÓSTUMA:
Funcionário mais antigo da CERTAJA falece aos 80 anos
Egon Toillier foi o primeiro contratado da Cooperativa no posto de atendimento aos associados de
Vale Verde, e trabalhou durante 31 anos na CERTAJA

F

aleceu na tarde da quinta-feira, dia 14 de junho,
o aposentado e ex-funcionário da CERTAJA
ENERGIA. Após dois meses adoentado, faleceu
exatamente no momento em que soava o sino da Igreja
Evangélica, por volta de 18h, informaram seus familiares.
Toillier foi o primeiro funcionário da CERTAJA, sendo
contratado em 1972, ano em que foi inaugurada a primeira rede elétrica do então distrito de Vila Mellos, pertencente a General Câmara. Nessa época, Egon era plantonista e trabalhava de bicicleta. No ano seguinte a
CERTAJA ofereceu melhores condições de trabalho, onde
um Jeep foi disponibilizado para o trabalho de manutenção de rede, leitura e cobrança de luz.
Com o crescimento da CERTAJA, em 1975 outros
funcionários foram sendo contratados, mas Toillier foi o
único que se aposentou na cooperativa. Seu irmão,
Arlindo Toillier, que também trabalhou na CERTAJA,
afirma que ele era muito dedicado à empresa, «tanto é
que continuou atuando mesmo depois de se aposentar,

enfatizou».
O presidente da Cooperativa,
Renato Martins, elogiou o colega
de trabalho, dizendo que ele foi
um funcionário modelo e que
vestiu a camisa da empresa.
«Citamos o Egon como referência
para todos os certajanos, pois ele
defendeu de corpo e alma a nossa
causa. Nos orgulha muito termos
podido conviver com este
homem e profissional exemplar»,
ressaltou Martins.
No ano passado, quando a Cooperativa comemorou seus 45
anos, Sr. Egon participou do vídeo especialmente produzido para
esta data, contando histórias do passado com muita alegria.
Reveja o vídeo comemorativo acessando http://bit.ly/1Jjeykl
Fonte: Folha do Mate/ Cláudio Froemming (adaptado)
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Cooperativa se preocupa com a qualidade da energia elétrica fornecida a associados e clientes,
a fim de gerar crescimento econômico e social

Compensador automático de reativos

A

o longo de sua existência, a
CERTAJA demonstra preocupação constante com a qualidade da energia elétrica fornecida e em
garantir energia para sustentar o crescimento social e econômico dos municípios que atende.
Uma das variáveis que liga estas duas
condições é a energia reativa, um tipo de
energia indispensável para o funcionamento de equipamentos como motores,
transformadores e geradores, mas que
em excesso implica em efeitos colaterais
nocivos à qualidade.
Uma forma simples de explicar o que
é a energia reativa é fazermos uma analogia com o chopp: o líquido representa a
nossa energia principal, ou seja, aquilo
que queremos beber, mas que necessita
de uma parcela que não será consumida,
porém indispensável para mantermos

este chopp gelado e saboroso. Esta
parcela é a espuma.
Esta espuma está para o chopp
como a “energia reativa” está para a
rede elétrica. Devemos ter uma parcela
adequada de espuma para não ocuparmos nosso copo somente com espuma
ou, sem ela, deixarmos nosso liquido
insípido como água.
Para ajustarmos a energia reativa na
medida certa, a CERTAJA investiu em
um equipamento de ponta, uma novidade no mercado mundial, para estas
características. Este equipamento ajusta
de maneira instantânea e com precisão
a parcela de espuma que nosso chopp
precisa.
Desta forma, o associado tem uma
energia elétrica de qualidade, com um
aproveitamento adequado do sistema
elétrico. Reduzindo os reativos a uma
quantidade estritamente necessária, os
fios são liberados para transportar a
energia ativa, ou seja, aquela parcela
responsável por produzir a potência
que precisamos, seja luz nas lâmpadas,
calor no chuveiro elétrico ou força nos
motores. Além disso, com uma menor
parcela de reativos na rede, a queda de
tensão (voltagem) é menor, o que evita

NA REDE

Investimentos para o crescimento

investimentos desnecessários.
CUSTO ELEVADO - Muitos devem se
perguntar: “então por que a CERTAJA
não adquire vários destes equipamentos?” A resposta está no custo. Como
todo novo equipamento disponibilizado
ao mercado, seu custo inicial é alto,
sendo que a CERTAJA investiu na aquisição de um banco completo que será
utilizado em redes trifásicas com grande
consumo.
Comprovada a eficiência, em um
futuro breve, esperamos adquirir novos
equipamentos, de modo a proporcionar
este incremento de qualidade a uma
maior quantidade de rede.
Cabe salientar que no Brasil temos
apenas nove equipamentos compensadores dinâmicos instalados, sendo um
deles na CERTAJA. A avaliação inicial é
muito promissora, indicando um ganho
em todos os aspectos citados, o que
confirma a afirmativa que estamos no
caminho certo. Melhorar o que temos e
buscar novas alternativas são atividades
de nosso dia a dia, buscando aprimorar
nosso desempenho e, consequentemente, aumentar a satisfação de nossos
associados e consumidores.

CERTAJA Energia abre posto de atendimento
aos associados em Paverama
Expediente vai de segunda a sexta-feira, pela manhã. Também foram criados mais dois pontos de entrega

D

esde o início do mês de junho,
o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Paverama está
realizando, além do serviço de arrecadação das faturas de energia da CERTAJA, o
atendimento de outros serviços comerciais. De segunda a sexta-feira, pela
manhã, os associados podem solicitar
Pe d i d o d e L i g a ç ã o d e E n e rg i a ,
Transferências, Recadastramento entre
outros.

Com relação aos postos de arrecadação, também ocorreram alterações na
busca de melhorias no atendimento, de
forma que entregam e cobram as faturas:
- Em Cerro Grande do Sul, no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
- Em Paverama, na RodPneus, Rua 4
de Julho, 7294 sala 02 (Posto Ipiranga).
Além disso, foram criados dois
pontos de entrega, onde os associados

podem retirar a fatura de energia e pagar
no ponto de arrecadação mais próximo e
conveniente, conforme o interesse:
- Em Barão do Triunfo, no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, localizado no
Centro da cidade.
- Em Montenegro no Mercado
Horizonte, localizado em Muda Boi.
Para maiores informações, entre em
contato pelo fone 0800-541-6185.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Bandeiras tarifárias

serão aplicadas nas cooperativas a partir de julho
Medida levará em conta o custo da geração da energia elétrica e a cobrança será proporcional
às características do período

A

partir de julho de 2015, as contas de energia terão uma novidade: o Sistema de
Bandeiras Tarifárias. As bandeiras verde,
amarela e vermelha indicarão se a energia custará
mais ou menos, em função das condições de geração
de eletricidade. O sistema possui três bandeiras:
verde, amarela e vermelha – as mesmas cores dos
semáforos - e indicam o que segue.
Bandeira verde: condições favoráveis de geração
de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;
Bandeira amarela: condições de geração menos
favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 2,50 para
cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos;
Bandeira vermelha: condições mais custosas de
geração. A tarifa sobre acréscimo de R$ 5,50 para cada
100 kWh consumidos.
Os valores de acréscimo, citados acima, poderão
sofrer alteração, de acordo com determinações da
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Por que foram criadas as bandeiras tarifárias?
A energia elétrica no Brasil é gerada predominantemente por usinas hidrelétricas. Para funcionar, essas
usinas dependem das chuvas e do nível de água nos
reservatórios. Quando há pouca água armazenada,
usinas termelétricas podem ser ligadas com a finalidade de poupar água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com isso, o custo de geração aumenta, pois

essas usinas são movidas a combustíveis
como gás natural,
carvão, óleo combustível e diesel. Por outro
lado, quando há muita
água armazenada, as
térmicas não precisam
ser ligadas e o custo de
geração é menor.
As bandeiras
tarifárias são mais um
custo que será incluído à conta de energia? As bandeiras
tarifárias são uma
forma diferente de
apresentar um custo
que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido.
Atualmente, os custos com compra de energia pelas distribuidoras são
incluídos no cálculo de reajuste das tarifas dessas distribuidoras e são
repassados aos consumidores um ano depois de ocorridos, quando a tarifa
reajustada passa a valer. Com as bandeiras, haverá a sinalização mensal do
custo de geração da energia elétrica que será cobrada do consumidor, com
acréscimo das bandeiras amarela e vermelha. Essa sinalização dá, ao consumidor, a oportunidade de adaptar seu consumo, se assim desejar.

Eficiência energética é uma das prioridades
da CERTAJA Energia
CERTAJA desenvolverá Programa de Eficiência Energética (PEE) no segundo semestre

A

s Permissionárias de Distribuição de Energia, como a
CERTAJA Energia, devem aplicar anualmente o
montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita
operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate
ao desperdício de energia elétrica. Este conceito define o
Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição PEE.
A CERTAJA já aplicou estes recursos no ano de 2012
beneficiando vários associados que possuíam Tarifa Social de
Energia Elétrica e agora, em 2015, após obter um novo montante
de recursos adequados, se prepara para uma nova etapa, em
vários municípios.

As diretrizes para elaboração dos Programas são aquelas
definidas na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, bem como
aquelas contidas nas resoluções da ANEEL específicas para a
eficiência energética.
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Princípios e ideais do Cooperativismo são
evidenciados em evento organizado pela CERTAJA

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

FINAL SEMENTES DO COOPERATIVISMO

Cerca de 330 estudantes participaram de disputa cultural proposta pelo Projeto Sementes
do Cooperativismo, e a Escola Nardy de Farias Alvim fica em 1º lugar

A

conteceu, em 24 de junho, na ACERTA, a
culminância do Projeto Sementes do
Cooperativismo, promovido pela CERTAJA. O
evento contou com a participação de três escolas sediadas em Taquari: Escola Municipal Professor Emílio
Schenk, Escola Municipal Osvaldo Ferreira Brandão e
Escola Estadual Nardy de Farias Alvim. Entre cada uma
das apresentações, Tio Tony encantou a plateia com um
belíssimo show de mágicas.
Apresentações culturais levaram o tema da cooperação ao palco certajano e empolgaram a mesa de jurados.
A Escola Nardy de Farias Alvim, primeira colocada,
levou ao palco ideias de cooperação praticadas em seu
dia a dia: as campanhas para aquisição de condicionadores de ar, a participação no Natal Açoriano e a união para
auxiliar os mais necessitados. Tudo isso, em forma de
teatro e dança (rap). Em uma das letras das músicas,
destacou-se o refrão “da união das ideias é que surge uma
nação, aproveita o exemplo da CERTAJA, meu irmão”.
O exemplo das abelhas foi a temática abordada pela escola
municipal Professor Emílio Schenk, entre outros assuntos. Um
balé de “abelhinhas” polinizando as flores encantou o público,
bem como o teatro, e a música, evidenciando união e cooperação.
Partindo do princípio que o amor é a base de toda relação, a
escola municipal Osvaldo Ferreira Brandão, representou a construção de uma relação familiar, tendo como pano de fundo o
Supercentro CERTAJA.
"A CERTAJA está de parabéns pela iniciativa, que promove a
educação cooperativista e divulga os valores e princípios do
cooperativismo. Os jovens são fundamentais na construção e
solidificação do cooperativismo, por isso o Sementes do
Cooperativismo tem o nosso reconhecimento", afirma o
Presidente do Sistema OCERGS/SESCOOP-RS, Dr. Vergílio Perius.
A atividade é o ponto alto de uma etapa iniciada em abril
deste ano, com visitas às três escolas, palestras sobre o cooperativismo e o lançamento de desafios culturais. Os quesitos avalia-

Escola Municipal Professor Emílio Schenk

Escola Estadual Nardy de Farias Alvim

dos pelo corpo de jurados foram a adequação ao tema proposto
(cooperativismo), criatividade, clareza e originalidade.
Criado em 2004 e reformatado em 2010, o objetivo do
Sementes do Cooperativismo é ampliar a educação cooperativista
para além dos associados, visando preparar os futuros líderes e
cooperados da CERTAJA a contribuírem com o desenvolvimento da
cooperativa. O projeto atende o 5° princípio do cooperativismo
(Educação, Treinamento e Informação), que trata da Educação
Cooperativa, manifestando o compromisso com a comunidade e é
desenvolvido em escolas da área de atuação da Cooperativa. A
valorização do ser, ao invés do ter, é um dos alicerces do Sementes.
A organização do projeto está sob a responsabilidade da
Gerência de Comunicação da CERTAJA. O projeto conta com a
parceria e apoio do Sistema OCERGS/SESCOOP-RS.
No dia 4 de julho, a escola vencedora, Nardy de Farias Alvim, irá
repetir sua apresentação para a comunidade taquariense no evento
do Dia de Cooperar, também chamado de Dia C, que marca o Dia
Internacional do Cooperativismo. O Dia C é um movimento de
âmbito nacional, que tem o propósito de levar ao público as experiências e os valores do cooperativismo.

Escola Municipal Osvaldo Ferreira Brandão
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CERTAJA e SESCOOP/RS

participam pela primeira vez do “Dia C”

E

m 2015 a Cooperativa CERTAJA, juntamente com o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop/RS), participam pela primeira vez da ação
nacional denominada “Dia C”, ou “Dia de Cooperar”. A iniciativa
tem o propósito de levar ao público as experiências e os valores do
cooperativismo, promovendo a construção de novos conceitos e
referenciais.
A data surgiu com o objetivo de amplificar uma corrente de
solidariedade que surgiu no Estado de Minas Gerais, no ano de

2009, e hoje percorre todo o Brasil. A culminância de todas as
ações ocorre no dia 4 de julho, ocasião em que se comemora o
Dia Internacional do Cooperativismo.
Neste dia 4 de julho a CERTAJA promoverá, no estacionamento do Supermercado Matriz, um evento onde as ações realizadas
pela Cooperativa serão apresentadas para a comunidade taquariense, que, coincidentemente, estará comemorando o aniversário
do município. Veja as ações:

IDEIA VERDE

E

m parceria com 11 escolas de Taquari, envolvendo empresas do
setor privado e aproximadamente quatro mil alunos, a CERTAJA
está realizando o recolhimento de pilhas, baterias e óleo de cozinha. No mês de junho, a
equipe visitou cada educandário para divulgar a campanha,
disponibilizando locais adequados de descarte (“bombonas” cedidas pela empresa
Escolas recebem bombonas para descarte
Rodoquímica). No dia 4 de
julho, a comunidade também
terá a oportunidade de fazer o descarte correto destes materiais.

LIMPEZA DO RIO TAQUARI

N

o dia 27 de junho, foi promovida uma limpeza nas margens do
Rio Taquari, ação integrante do

Dia C.
O evento contou com a colaboração de
diversos voluntários, entre 20 funcionários
da Cooperativa, Grupo Escoteiro
Presidente Costa e Silva, Patrulha Ecológica
do Município (representada pelo Sr João
Rolim), Estaleiro Naval Couto, Antônio
Material de Construção, Duratex,
Associação dos Barqueiros, Defesa Civil e
Corpo de Bombeiros.
Foram recolhidos 400 Kg de lixo, sendo
o maior volume de garrafas pet. Também
foram retirados uma geladeira, uma televisão e uma pia.

Todo este material
recolhido será exposto no Dia C – no
estacionamento do
Supermercado
CERTAJA – para que a
população perceba a
importância do
descarte correto do
lixo.
De acordo com
Leandro Vargas,
Voluntários retiraram 400 kg de lixo
coordenador da ação,
em virtude do rio estar
com seu volume de água acima do normal, alcançar todas as margens. A atividade
a equipe foi impossibilitada de realizar uma iniciou às 9 horas e durou até 15:30.
ação mais efetiva, pois não conseguiu
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PROGRAMA VIVER BEM
Semanalmente a CERTAJA oferece atividades físicas e
dicas de alimentação saudável para senhoras da terceira
idade. No dia 4 de julho haverá uma programação extensiva
dentro do evento programado pela Cooperativa. As associadas participantes estão preparando uma coreografia especial
para apresentar aos participantes neste dia.
Associadas empolgadas com o Dia C

UMA TARDE COM A APAE

Tarde especial reuniu crianças

Juntamente com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Taquari, em 10 de junho quinze mudas
de árvores frutíferas seriam plantadas na Acerta (Associação
dos Funcionários da CERTAJA), mas, em virtude do mau tempo,
a equipe da CERTAJA Energia, na companhia de seu presidente,
Renato Pereira Martins, optou por realizar uma tarde especial
nas dependências do ginásio da associação. As crianças assistidas pela instituição jogaram bola, cantaram e dançaram. Ao
final, a equipe certajana ofereceu lanche aos participantes. Na
semana seguinte as mudas foram plantadas. No dia 4 de julho,
as crianças realizarão uma apresentação especial para a comunidade.

SEMENTES DO COOPERATIVISMO
Divulgar os princípios e conceitos do cooperativismo. Esta é a proposta do
Projeto Sementes. De abril a junho a CERTAJA desenvolveu palestras em
educandários de Ensino Fundamental. Trezentos e trinta alunos das escolas
Osvaldo Ferreira Brandão, Nardy de Farias Alvim e Emílio Schenk transformaram os conceitos apresentados em atividades artísticas, tendo como tema
principal o cooperativismo. No dia 24 de junho ocorreu o encontro das três
instituições de ensino, que tiveram a oportunidade de apresentar suas produções artísticas. Uma comissão julgadora elegeu a Escola Estadual Nardy de
Farias Alvim como a que melhor atendeu aos requisitos da iniciativa. No dia 4
de julho, esta escola repetirá sua apresentação para toda a comunidade.
Reunião de alinhamento com diretoras das escolas participantes

OFICINAS
No dia 4 de
julho serão
disponibilizadas duas oficinas para o
público: maquiagem e fuxico
(artesanato).

FÁBRICA DA COOPERAÇÃO
Em 2 de junho a Cooperativa
iniciou uma campanha de arrecadação de leite longa vida e de
livros, visando beneficiar entidades carentes. No dia 4 de julho, a
população ainda poderá fazer
suas doações.
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PALESTRA NEGOCIAÇÃO
GIRO

Na noite de 14 de maio ocorreu a palestra “Negociação” no
Supercentro. O evento faz parte das ações da Campanha Ser +
CERTAJA e teve como objetivo capacitar os participantes a
conduzir negociações de forma eficiente, preservando os relacionamentos e obtendo os melhores resultados. Cerca de 60
pessoas (parceiros da campanha e colaboradores) compareceram à atividade ministrada por Ewerton Reis, da ADVB, com o
apoio do SESCOOP/RS. Confira na página 16 desta edição a
entrevista que Ewerton concedeu especialmente ao Certajano.

Participantes atentos às dicas

Formação de conselheiros fiscais

Pedro Maia e conselheiros fiscais

Destinado aos conselheiros fiscais efetivos das cooperativas gaúchas, o Sescoop realizou no dia 15 de maio, na Faculdade de Tecnologia
do Cooperativismo – Escoop, em Porto Alegre, o Programa de
Formação de Conselheiros Fiscais. O programa abordou, de forma
integrada, as obrigações e atribuições do conselheiro fiscal, destacando
a legislação que regula a atividade e sua prática diária. O evento teve
carga horária de sete horas e tratou de aspectos jurídicos (atribuições e
responsabilidades), contábeis (estrutura e verificação) e práticos (planejamento das atividades). Os conselheiros fiscais da CERTAJA Energia e
Desenvolvimento participaram do evento, juntamente com o presidente da CERTAJA Desenvolvimento, Pedro Maia.

NOVA FROTA
No dia 26 de maio o presidente da CERTAJA Energia, Renato
Martins, entregou mais três novos veículos para os Móveis 02 –
Taquari, 04 – Porto Batista e 22 - Paverama. Contando o apoio do
setor de Veículos, agora todas as oito equipes de plantões trabalham com as novas Hilux.
Nova frota agiliza o atendimento

AVISO DE DESLIGAMENTO
Atenção associados da CERTAJA dos municípios GENERAL CÂMARA e VALE VERDE, localidades de PASSO DA
BARCA, PASSO DO TAQUARI, BOCA DA PICADA, POTREIRO, BANHEIRO VELHO, SANTO AMARO, ESTAÇÃO
ANIBAL PFEIFER, PAGADOR MARTEL, MONTE ALEGRE, BALNEÁRIO NERO FREITAS, BOQUEIRÃO, VOLTA DOS
FREITAS, PASSO DA TAQUARA, ÁGUAS BOAS e demais localidades próximas.
A Cooperativa informa que haverá desligamento da energia elétrica para a manutenção de redes das 13:00 às
18:00 nas seguintes datas:
- 02, 06, 08, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 e 30 de julho
- 01, 03, 05,07, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 e 31 de agosto
Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, a interrupção para melhorias na rede elétrica será
reprogramada.
Como medida de segurança, caso o serviço seja concluído antes do tempo previsto, recomendamos que se
considere energizada toda sua instalação durante o horário programado.
Atenção associado, atualize seu número de celular e seja avisado por SMS sempre que houver desligamento
programado na sua região.
É fácil, basta ligar para o Disque Energia através do 0800-541-6185
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CÓDIGO DE VESTIR

N

o dia 28 de maio aconteceu
mais um evento da
Campanha Ser + CERTAJA
2015. A palestra Código de Vestir,
ministrada por Beatriz Rossi da
Univates, abordou sugestões de looks,
dicas de como se vestir, a importância
do uso do uniforme, e o que é certo e
errado vestir no trabalho. O evento
contou com cerca de 100 pessoas e
teve o apoio do Sescoop/RS.
Público varejista compareceu ao evento

CONFRARIA GOURMET

A

noite de 3 de junho foi marcada pela Confraria Gourmet
Ser + CERTAJA, exclusiva para
associados da Cooperativa. O evento
iniciou às 20h30min com degustação de
vinhos com um sommelier da Vinícola
Garibaldi. O menu da noite foi assinado
pelo chef Ricardo Noschang e a animação ficou por conta da dupla Us2 composta por Gustavo Brodinho (vocalista
do Mas Bah) e Volnei Cavalheiro. Cerca
de 120 pessoas prestigiaram o evento
que contou com o apoio do Sescoop/RS
e dos fornecedores Santa Clara,
Orquídea, Languiru, Parati e Fruki.
Fotos: Walter Rodrigues
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Glaucoma:

uma doença que começa sem sintomas
Tratamento inicial funciona a base de colírios, mas uso inadequado desses medicamentos
ou diagnóstico errado pode levar à cegueira

O

que é Glaucoma? O glaucoma refere-se a um
grupo de doenças oculares que provocam danos
irreparáveis no nervo óptico. Este, por sua vez, é o
nervo que carrega as informações visuais recebidas pelo olho
até o cérebro.
Tipos
Glaucoma de ângulo fechado (agudo)
O glaucoma de ângulo fechado (agudo) ocorre quando a
saída do humor aquoso é subitamente bloqueada. Isso
origina um aumento rápido, doloroso e grave na pressão
intraocular. Casos de glaucoma agudo são emergenciais,
bem diferentes do que ocorre com o tipo crônico da doença,
e m q ue a p re s s ão ocul ar d e s e nv ol v e -s e l e nt a e
silenciosamente e, aos poucos, vai danificando a visão.
Glaucoma de ângulo aberto (crônico)
O glaucoma de ângulo aberto (crônico) é o tipo mais
comum de glaucoma e tende a ser hereditário, mas sua causa
é desconhecida. Nele, um aumento na pressão ocular
desenvolve-se lentamente com o passar do tempo, e a
pressão elevada causa um dano permanente no nervo
óptico, causando perda do campo visual.
Glaucoma congênito
O glaucoma congênito é, como o próprio nome diz, o tipo
em que a criança já nasce com a doença, herdada da mãe
durante a gravidez. Este tipo de glaucoma, no entanto, é
considerado raro e se descoberto, deve-se tratar
imediatamente.
Glaucoma secundário
Por último, o glaucoma secundário costuma
ser causado principalmente pelo uso de
medicamentos, como corticosteroides, pelos
traumas e por outras doenças oculares e
sistêmicas.
Causas
Por razões que a medicina ainda não
compreende totalmente, o aumento da pressão
dentro do olho (pressão intraocular) é
geralmente, mas nem sempre, associada à lesão
do nervo óptico, que caracteriza o glaucoma. Esta
pressão acontece devido ao aumento de um
líquido chamado de humor aquoso, que é
produzido na parte anterior do olho ou por uma
deficiência de sua drenagem através de seu canal.
Quando há um bloqueio desse fluido do olho,

este provoca o aumento da pressão ocular. Na maioria dos
casos de glaucoma, essa pressão está elevada e provoca danos
no nervo óptico.
A doença também pode acometer crianças, embora elas
não manifestem nenhum tipo de sintoma. Crianças podem vir
a apresentar glaucoma congênito de evolução tardia que
acontece nos primeiros anos de vida ou glaucoma juvenil que
surge geralmente aos quatro ou cinco anos de idade. Mesmo
não havendo sintomas, as crianças podem sofrer danos no
nervo ótico também.
Fatores de risco
Os médicos alertam para alguns fatores que podem
contribuir para o desenvolvimento de glaucoma que pode
levar a cegueira, se não tratados. Confira:
·
Pressão intraocular elevada
·
Idade acima dos 60 anos ou acima dos 40 anos, para o
caso de glaucoma agudo
·
Afro americanos são mais propensos a desenvolver
glaucoma do que pessoas caucasianas, principalmente os
acima dos 40 anos de idade
·
Histórico familiar de glaucoma pode elevar as chances
de um indivíduo desenvolver a doença também
·
Diabetes, problemas cardíacos, hipertensão e
hipertireoidismo também podem levar à doença
·
Doenças no olho, como alguns tumores, descolamento
de retina e inflamações, aumentam o risco de glaucoma
·
Fazer uso por muito tempo de medicamentos à base de
corticosteroides.
Fonte: http://bit.ly/1k8RVPH

RECEITA
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Bolo de liquidificador
Ingredientes
3 ovos
2 colheres de sopa de margarina
2 copos (requeijão) de açúcar
2 copos (requeijão) de farinha de
trigo
1 copo (requeijão) de leite
1 colher rasa de fermento em pó

Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, o açúcar e a margarina. Depois acrescente a
farinha, o leite e o fermento em pó. Bata novamente, coloque em uma forma
untada com margarina e farinha de trigo, leve ao forno.
Se preferir fazê-lo como massa de chocolate, acrescente junto a farinha de
trigo 1 copo (requeijão) de achocolatado em pó.

NÚMEROS DA SORTE
Confira abaixo os números da Loteria Federal válidos para os associados
que possuem o seguro residencial Proteção Certa. Os meses são referentes a abril e
maio de 2015.
Extração nº 04965 - 25/04/2015 - Nº sorteado: 39.969
Extração nº 04975 - 30/05/2015 - Nº sorteado: 42.468

Para concorrer ao prêmio, o associado tem que olhar o número no
Certificado que ganha após fazer o seguro.

OPORTUNIDADE
Máquinas e Veículos Usados
Bomba de irrigação tocada na TDF do trator. Ano 2005. Dois
aspersores tipo canhão, marca Plona.

R$ 6.500,00
Bomba de irrigação TDF do trator. Ano 2012. Dois aspersores
PL2500, mais 40 barras cano. Mc.Plona.

R$ 10.000,00
Plantadeira PD 9 L. soja e 5 L. milho. PDM 9810 METASA G II

R$ 30.000,00
Motor Biodisel 13.0 CV - Tipo Horizontal, monocilíndrico,
refrigerado a ar. MC. Branco

R$ 3.000,00
Caminhão Mercedes L 1214 Ano/Mod. 95 Placa IDE 6374

Consultar preço
Interessados fazer contato através do e-mail:
agrovet@certaja.com.br ou celular: 051. 9666.4775 / 9994.8121.
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CLASSIFICADOS
VENDE-SE SÍTIO NA VENDINHA – Casa, galpão, pomar, equipamentos (porteira fechada). Interessados devem contatar com Álvaro
pelo fone 9971 8770.
SÍTIO EM PAVERAMA – 2,5 hectares, casa grande, galpão, plantado
com eucaliptos, localizado a 2km do centro. Fones: 9721 3767 ou 9886
8359 (falar com Alba ou Darci).
CASA NA VENDINHA – 4 dormitórios, 2 banheiros, churrasqueira,
garagem ampla para 4 carros. Valor R$ 160.000,00. Localizada próximo
ao orelhão, na Rua da Caixa D'Água. Fone: 8612 7640 – Amauri.
CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – 2 pisos, 2 quartos, cozinha e
sala. Garagem para 3 carros. Interessados devem contatar com
Gilberto pelo fone 9591 1980 ou com João Luis pelo fone 9708 1925.
CASA EM PORTO BATISTA, TRIUNFO – Localizada na rua
Joaquim Manoel da Fonseca, nº 1530. Possui 4 peças, garagem e terreno 12x30. Aceita-se carro na troca. Interessados devem contatar com
Carlos ou Luci pelos fones 9643 1915 ou 9918 3872.
COMPRO TERRENO NAS PROXIMIDADES DA VENDINHA Pago à vista, dependendo do valor. Telefone: (51) 9950 8437 ou (51)
8032 2803 ou pelo e-mail veronice.maia1224@gmail.com.
VENDE-SE CAMINHÃO 1113 ANO 1986 - turbinado direção
hidráulica, rodo ar, em excelente estado de conservação. Valor R$
55.000. Interessados devem contatar com João Batista pelo fone (51)
9857 2756.
VENDE-SE TERRENO - na BR 386 km 417, rua Nova, em
Montenegro (atrás da revenda de ônibus e ao lado do Campo da Ivete).
Terreno de esquina, medindo 360 m2. Valor a combinar. Fone: 9852
8135.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA - Na localidade de Boa Vista,
município de Triunfo (na rua do Supermercado Kibarato). Casa com 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem. Terreno
medindo 20 x 30, valor R$ 70.000,00. Tratar pelos fones (51) 9872 2772
ou 8029 5100 com Marilene ou Ivandel.
VENDE-SE BARCO DE ALUMÍNIO – Com 5 metros, motor
Hércules 15, completo, com carreta. Valor R$8.500,00. Tratar com
Paulo pelo fone 8184 8525.
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e
galpão, medindo 14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do
mercado Bom Sucesso). Contatos com Ana, pelo telefone 9812 4357.
VENDO OU ALUGO CASA NA VENDINHA – Localizada entre os
Km 10 e 11 da BR386. Casa nova em lambri de eucalipto, 60m construídos, terreno 12x30, poço artesiano. Interessados tratar com Lírio Lima
pelo fone (51) 9531 3894.
VENDE-SE 8 HECTARES DE TERRA, PRÓXIMO A BR 386 KM
370 - Na propriedade tem um chiqueirão com capacidade para 700
animais, com uma casa e um galpão. Possui escritura, 2 poços artesianos, sendo um industrial e outro comum. Localizado próximo ao antigo
pedágio, a 50 metros do asfalto. Interessados tratar com Maria Odete
pelo fone: (51) 95707970.
VENDE-SE TRATOR TOBATA TC11 YAMAHA – Ano 88, com
carroção e arranque. Tratar pelo fone 8058 3231, com Ercílio.
VENDE-SE COLHEITADEIRA SLC 1000 - plataforma de milho
para 3 linhas. Valor r$ 25.000,00. Tratar pelo fones (51) 96664775 e (51)
99030907.
VENDE-SE DOIS GRANELEIROS - capacidade de 80 sacas cada.
Valor R$ 15.000,00. Tratar pelo fones (51) 96664775 e (51) 99030907.
VENDE-SE PULVERIZADOR MONTANA - 600 litros, comando
hidráulico e marcador de linha ano 08. Valor R$ 15.000,00. Contato
(51) 96664775 e (51) 99332749.
ANUNCIE - Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender,
comprar ou trocar algum bem ou produto? Então, seu espaço é
aqui. Ligue para o setor 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 email para fabiana.martins@certaja.com.br
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ENTREVISTA

A ética como linha central das negociações
Entrevista especial com Ewerton Reis, consultor da ADVB/RS

sempre terá melhor resultado se houver
um planejamento. Nele devem ser estabelecidos quais são os objetivos desejados para a negociação e quais serão os
impactos para todos os envolvidos. A
partir dessa postura, será praticado o
princípio da negociação ganha-ganha,
de forma que o resultado, após o término
dessa negociação, será suficiente para
todos.

B

alizadora ou linha central das
negociações. Assim a ética deve
ser considerada, observa o
consultor da ADVB/RS Ewerton Reis na
entrevista concedida com exclusividade
ao Certajano. Em seu ponto de vista, “as
possibilidades de resultados para o fechamento de um acordo em uma negociação
devem estar estabelecidas a partir de
princípios éticos”. Reis acrescenta que
uma negociação sempre obterá melhores
resultados se tiver sido planejada.
Mestre em Administração e Negócios
com ênfase em Marketing e especializado
em Gestão Empresarial, Ewerton Reis é
professor de pós-graduação em Gestão de
Marketing e Administração de Vendas e
Negociação (FEEVALE e São Judas Tadeu),
além de atuar como consultor da
ADVB/RS. Confira a entrevista.
Certajano - Em que consiste uma
negociação bem conduzida?
Ewerton Reis - Isso ocorre quando
todas as partes envolvidas na negociação
têm a oportunidade de apresentar as suas
proposições, considerando que todos
serão ouvidos. E assim é possível atingir
um acordo, onde todos alcancem os seus
níveis aceitáveis de satisfação.
Certajano - Quais são os principais
critérios que devemos ter na hora de
negociar?
Ewerton Reis - Uma negociação

Certajano - Por que saber negociar é
importante não apenas para a área de
vendas, mas para todas as atividades
do cotidiano?
Ewerton Reis - O ser humano se
acostuma negociar desde muito cedo. A
criança, com alguns dias de vida, negocia
a atenção da mãe e a hora de receber a
amamentação. Os profissionais, de áreas
comerciais ou não, negociam com os seus
colegas, com o seus pares e chefias. Em
um ambiente organizacional, a negociação se dá de forma constante. Negociamse prazos, prioridades de tarefas a serem
executadas, período de férias, entre
outros.

Certajano - Qual é a importância do
critério da ética nesse processo?
Ewerton Reis - A ética pode ser
considerada uma “linha central” ou um
“balizador” de uma negociação. Ou seja,
as possibilidades de
resultados para o
fechamento de um
acordo em uma
negociação devem
«O poder de barganha
estar estabelecidas a
é considerado como
partir de princípios
um componente válido
éticos. Obviamente,
esses princípios éticos
em uma negociação.
devem ser, então,
Porém, não é o único,
válidos para todos os
tampouco o mais
lados que compõem
esse processo de
importante».
negociação.
Certajano - Quais
são os equívocos
mais comuns quando as pessoas negociam?
Ewerton Reis - Seguidamente ouço
algumas pessoas afirmando que são
ótimas negociadoras, ou que conhecem
alguém que consideram excelentes
negociadores. Porém, na maioria das
vezes, percebe-se que, na verdade, essas
pessoas são apenas “barganhadoras”. O
poder de barganha é considerado como
um componente válido em uma negociação. Porém, não é o único, tampouco o
mais importante. Juntamente com esse
equívoco, seguem outros, como falta de
informação, pressão para o fechamento
da negociação (não respeitando o tempo
necessário para isso) ou ainda a imposição da proposta, sem o devido convencimento.

Certajano - Em que
sentido a negociação
pode preservar relacionamentos e obter bons
resultados, ao mesmo
tempo?
Ewerton Reis Sempre que se busca uma
negociação com abordagem “ganha-ganha”,
onde todos devem sair
vencedores, há a possibilidade de um fechamento
adequado a todos os
envolvidos, sem que haja
um prejuízo no relacionamento entre as partes.
Para que isso aconteça, a prática de
“ganha-ganha” deve ser autêntica, com
sentido prático, e não apenas teórico. Ou
seja, todas as partes devem estar realmente interessadas em um acordo adequado
para todos. Como sugestão, as negativas
ou objeções às proposições, devem
sempre estar embasadas a justificativas,
para que não sejam apenas objeções por
falta de interesse de uma parte em satisfazer interesses do outro lado. Assim,
sempre que uma oposição for seguida de
uma justificativa, será muito melhor aceita
e entendida.

