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O ontem, o hoje e o amanhã
Renato Pereira Martins - presidente da CERTAJA Energia 

  

Nossa vida é composta pelo 
passado (o ontem, a história), o 
presente (o hoje, o momento 

atual) e o futuro (o amanhã). É dentro dessa 
linha de ação que vamos discorrer e procurar 
resgatar um pouco do espírito cooperativista, 
considerando como referência a nossa 

Cooperativa CERTAJA Energia. É uma Cooperativa que vai 
completar 46 anos de existência em outubro próximo e que 
surgiu em uma época onde o homem, especialmente o do 
campo, vivia com luz de vela ou lampião, o banho era de bacia 
ou gamela, não tinha onde conservar o seu alimento, a água 
era retirada do poço com o auxílio da roldana ou do sarilho, 
e.... ventilador, televisão e outros equipamentos elétricos, nem 
pensar!

Esse grupo de pessoas (muitos em vida até hoje) com 
certeza tem um carinho todo especial pela CERTAJA. Para eles, 
a chegada da energia elétrica, viabilizada de forma 
cooperativada, teve um significado todo diferente. Precisaram 
dispender esforços e sacrifícios para receber este benefício, 
que era privilégio de poucos na época. Com a chegada da 
energia elétrica em suas propriedades, obtiveram uma grande 
melhoria na qualidade de suas vidas e na vida de seus 
familiares.

Na sequência, recebemos uma outra geração, um pouco 
mesclada, onde uns, ao ensaiar seus primeiros passos ainda 
não tinham energia elétrica, e outros, ao nascer, já contavam 
com a presença desse bem em seus lares. 

Diante desses fatos e ao longo dessa caminhada, a família 

Certajana foi crescendo com essa mescla de gerações. Os 
pioneiros enfrentaram muitas dificuldades, principalmente 
pelos altos custos exigidos para se tornar sócio. O tempo foi 
passando e a segunda geração já pôde contar com condições 
um pouco mais favoráveis, graças ao crescimento significativo 
do quadro social da Cooperativa, que possibilitou a diluição 
dos custos. Mais recentemente integrou-se um grupo que, 
beneficiados por um programa de governo, recebeu energia 
em seus lares quase a custo zero. 

Assim, chegamos aos dias de hoje, congregando em 
nosso quadro social mais de 25.000 associados das mais 
diversas camadas e com um patrimônio que ultrapassa os R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais), construído com muito 
esforço de todos.

Essa é a nossa Cooperativa, que ajudamos a construir e da 
qual somos sócios, somos donos e somos, ao mesmo tempo, 
usuários dos serviços prestados. E o amanhã, o futuro? O que 
queremos fazer para preservar o que é nosso, que construímos 
com tanto sacrifício e que tantos benefícios têm nos trazido ao 
longo de todos esses anos? 

Tenho a certeza de que precisamos fazer algo muito 
simples: resgatar o espírito de cooperação e se conscientizar de 
que fazemos parte desta história, na condição de sócio e/ou 
dono da CERTAJA.

 A manutenção do sucesso alcançado até os dias de hoje 
depende unicamente de cada um de nós. Façamos a nossa 
parte, defendendo e zelando esse patrimônio como se 
fôssemos o único dono. Se isso acontecer, nosso futuro está 
garantido.

Fiscal do fiscal

mpressionei-me com a declaração, em uma reporta-Igem na tv, do   procurador geral da república Vladimir 
Aras: “ a corrupção no Brasil é endêmica e está em 

metástase!”. A metáfora é forte mas aparentemente aplica-se 
perfeitamente à nossa situação. E o pior é que, pelo que parece, 
isto não é de hoje. E o pior mesmo não é a perda direta econômica 
envolvendo os episódios que ficamos assistindo todos os dias nos 
noticiários. O pior é a crise moral que assola o país. A população, 
principalmente os mais fracos de espírito, acaba se achando no 
direito de morder um pedaço desta fatia, por bem ou por mal. 
Cria-se assim uma cultura da ladroagem e todos se acham no 
direito de roubar e os que não roubam passam por otários. Acha-
se justificativa para tudo, afinal, não diz o ditado: “ladrão que 
rouba de ladrão tem cem anos de perdão”?

Outro efeito colateral perverso desta situação é a necessi-
dade de se criar gigantescas estruturas de controle e fiscalização 
para impedir os desvios. Essas caríssimas estruturas compostas 
de auditores e fiscais em todas as instâncias do governo encare-
cem tremendamente o funcionamento da máquina pública e, 
infelizmente, tomamos consciência agora, de que nada servem, 
pois mesmo quando os problemas são apontados, os processos 

são “arquivados” sem a investigação necessá-
ria e penalização dos culpados. Para se impe-
dir o roubo, criam-se fiscais. E para impedir o 
roubo pelos fiscais? Bom, aí temos que criar os 
fiscais dos fiscais. E quem vai fiscalizar os 
fiscais dos fiscais? O fiscal do fiscal do fiscal...  
E quem paga tudo isto? O nosso imposto.

E a solução? Sei que não é fácil. E 
também sei que se os nossos representantes não criarem 
vergonha na cara, nada vai acontecer e a situação ficará 
cada vez pior. Pois são eles que aparecem no noticiário, 
são eles que nos representam e, assim como na família 
os pais são tomados como exemplo, na sociedade isto 
acontece com os nossos líderes - políticos e empresariais. 
Não são o que essas “autoridades” dizem, que vale, e sim 
o que elas fazem. Como dizia um ex-colega meu: “as 
palavras comovem, mas os exemplos arrastam”. 
Enquanto tivermos este tipo de exemplo veiculado 
diariamente na mídia, nada vai mudar. Infelizmente.

Desculpem o pessimismo.
Saudações cooperativistas.

Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
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EÁrvore impressiona pelos 33 metros de altura, e diâmetro alcança 14 metros. 
Curiosos de todos os locais vêm conhecer esse patrimônio botânico

Figueira de Vale Verde: 

“testemunha” da História há 500 anos

U
ma árvore gigantesca, que carrega nas folhas não 
apenas a história de Vale Verde, mas do Rio Grande 
do Sul e do Brasil. Com aproximadamente 33 metros 

de altura, a figueira de Vale Verde tem raízes gigantes e um 
tronco de 14 metros de diâmetro. Para se ter uma ideia, para 
conseguir abraçá-lo são necessárias 16 pessoas adultas. 
Acredita-se que essa joia da natureza existe há mais de 500 
anos, o que quer dizer que é quase tão antiga quanto o “desco-
brimento” do Brasil.

   Morcegos vivem em seu tronco gigantesco, e na galhada 
superior os macacos-prego pulam de um lado para o outro. Até 
um pequeno veado solitário aparece de vez em quando para se 
abrigar embaixo de tanta beleza.

    Situada a 3km do centro de Vale Verde, na propriedade de 
Arceleu da Silva, para chegar até a figueira é preciso percorrer 
1,5km a pé. Em 1981, quando o agricultor natural de Santa Cruz 
do Sul ali foi morar, pouco se sabia sobre a árvore. Uma reporta-
gem em um jornal da região aguçou a curiosidade das pessoas. 
Assim surgiu a ideia de incluir a visitação à figueira em um 
roteiro turístico, através da Associação de Turismo de Vale Verde 
e do apoio da Arthur Varp (Associação dos Vales de Turismo).

“Eu não sabia da existência da figueira. Alvino Toillier, avô 
da minha esposa, 
Ivone da Silva, era o 
dono das terras onde a 
á r v o r e  c r e s c e u ” , 
comentou Arceleu à 
r e p o r t a g e m  d o 
Certajano. 

    “TESTEMUNHA” 
DA HISTÓRIA - Em 
1985 uma madeireira 
ofereceu uma   pro-
posta para comprar as 
terras de Arceleu, 
incluindo a figueira 
centenária. A família 
não aceitou, já que 
“este é um presente da 
natureza, um bem que 
n ã o  t e m  p r e ç o ” . 
Escolas da região vêm 
durante todo o ano, e 
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pessoais emitidas em artigos assinados.

deixam num livro de visitas a assinatura dos alunos encanta-
dos com a grandiosidade da árvore que “presenciou” séculos 
de História, vendo surgir e desmoronar a Monarquia e a 
escravidão, se consolidar a República, ditaduras e insurgências 
políticas de toda sorte. Pessoas oriundas de outros estados, 
como Santa Catarina e Bahia também se mostram impressio-
nadas com a oportunidade de entrar em contato com uma 
planta tão antiga e frondosa. Tanto a Universidade Federal de 
Santa Maria – UFSM quanto a Universidade de Santa Cruz do 
Sul – UNISC já demonstraram interesse em estudar esse espéci-
me botânico e incluí-lo em um roteiro turístico. Contudo, até o 
momento, não houve avanços nessas combinações.

    VANDALISMO - Espalhadas pela propriedade existem 
cerca de outras dez figueiras, bem menores em porte, com 
cerca de um metro de espessura, mas igualmente importantes 
para o bioma. Entre os visitantes, houve alguns comporta-
mentos lamentáveis, como o assassinato de macacos que se 
esgueiravam pelas copadas, e até mesmo de um filhote de 
veado e sua mãe, abatidos por pura ignorância. “Além disso, já 
escreveram no tronco da figueira grande e deram tiros de 
revólver nela. As marcas ainda são visíveis. As pessoas podem 
visitar o local e apreciar a natureza. Mas pedimos que só tirem 
fotos, sem estragar a natureza e deixar rastros de lixo”, pede 
Arceleu.

 Arceleu e suas netas Emely e Maria Eduarda
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Centro de Compras Coxilha Velha: 

s margens da BR 386, no km 389, 

Àna Coxilha Velha, em Triunfo, o 
Centro de Compras Coxilha Velha 

é conhecido na região como a única loja de 
roupas para as quatro estações do ano. 
Além disso, vende roupa de cama, mesa e 
banho, bolsas, bijuterias, bazar e brinque-
dos. Tamanha variedade é coordenada 
pelos proprietários Ivan Rosa Bizarro e 
Maristela Thomas desde 1992. Um grupo 
de 16 colaboradores se desdobra em todas 
as tarefas do negócio.

O grande diferencial do Centro de 
Compras Coxilha Velha é a fábrica própria 
na linha de malhas e moletom. Contudo, 
explicam Ivan e Maristela, algumas confec-
ções são compradas diretamente de 
fornecedores no Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e 
Ceará. Clientes assíduos de Porto Alegre, 
Novo Hamburgo, Canoas, Taquari, Santa 
Maria, Passo Fundo, Santa Rosa, Soledade, 
Guaporé e até do exterior param no Centro 
de Compras quando estão em viagem. 

Os filhos Ivan (22 anos) e Luana (15 
anos) ajudam no empreendimento. Luana 
atua na operação do caixa nas horas vagas, 

tradição e superação
Quase sete anos após ser destruído por um tornado, estabelecimento consolida reputação entre 
clientes e aposta em dias melhores

e o rapaz faz às vezes de vendedor e geren-
te de prestação de serviços. Ambos têm 
ideias de ampliar e crescer cada vez mais 
com o negócio e “consumir mais energia 
da CERTAJA”. Recentemente foi adquirido 
um caminhão com guindaste para locação 
de prestação de serviços.

TORNADO – Tudo ia bem até que no dia 
10 de setembro de 2008, às 16h15min, um 
tornado com ventos de até 260 km/hora 
passou pelas redondezas da Coxilha Velha, 
Tabaí e Taquari. A casa 
de Ivan e Maristela, 
atrás do Centro de 
Compras, foi arranca-
d a  p e l a  f ú r i a  d a 
natureza. A geladeira 
p a s s o u  v o a n d o , 
carros no estaciona-
mento viraram, e da 
moradia só restaram 
as paredes do banhei-
ro. 

A destruição foi 
t a m a n h a  q u e 
Maristela e os filhos 
moraram por três 
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anos em outro imóvel da família, em 
Capão da Canoa. Ivan ficava na Coxilha 
Velha durante a semana, acomodado em 
uma peça e tentando reerguer o negócio. 
Três anos após o acidente, em 2011, o 
apartamento da praia foi vendido para 
ajudar nas despesas. Até hoje a nova casa 
ainda não foi concluída, e algumas peças 
nos fundos do Centro de Compras funcio-
nam como moradia. 

Como toda a comunidade foi atingida 
pelo tornado, houve uma sensibilização 
grande, e todos procuraram resolver os 
problemas uns dos outros. Porém, uma das 
partes mais difíceis de tudo foi rescindir o 
contrato dos funcionários da época. 
“Vimos tudo no chão e os trabalhadores 
em fila, sem emprego”, recordam. “Apren-
demos com a experiência e tentamos 
começar de uma maneira diferente. 
Acreditamos que crescemos rápido e 
percebemos que temos uma clientela 
muito fiel, o que é fundamental para o 
sucesso do negócio”, disseram à reporta-
gem do Certajano. “Procuramos fazer o 
c l i ente  gostar  de  es ta r  conosco . 
Conversamos, damos atenção”. O casal 
acredita que o sucesso da atividade tam-
bém se deve ao horário de atendimento, 
que é de segunda a segunda, inclusive 
domingos e feriados, das 7h30min às 
18h30min e no horário de verão até às 
19h30min.  Os funcionários fazem turnos 
de 5 dias por 2.

Maristela e Ivan comemoram a clientela fiel

Variedade de produtos atrai viajantes



Em 24 de julho um evento promovido pela Associação de 
Engenheiros Agrônomos de Passo Fundo debateu a 
situação atual do comércio e uso dessas substâncias, além 

de avaliar a legislação atual e a necessidade de uma atualização nas 
leis que regulamentam a atividade no Brasil. Os principais pontos 
discutidos foram o Receituário Agronômico, as misturas de defensi-
vos no pulverizador e a fiscalização do uso nas propriedades. 
Diversos órgãos envolvidos na questão dos defensivos comparece-
ram: Ministério Público do RS, Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA-RS), Sindicato dos Engenheiros do RS, Secretaria 
da Agricultura e Ministério da Agricultura, entre outros. 

Sobre o receituário agronômico, foi muito criticada a falta de 
produtos registrados para culturas de menor porte, como as horta-
liças. A mistura de defensivos no tanque do pulverizador, embora 
seja uma prática muito usual nas propriedades, não é regulamenta-
da perante a lei. Devido à falta desta regulamentação, muitos 
pesquisadores não podem recomendar as misturas, mesmo com-
provando a eficiência em seus experimentos. 

VISTORIAS - Em relação ao uso dos agrotóxicos nas propriedades 
rurais, os órgãos fiscalizadores informaram que irão aumentar as 
vistorias. O objetivo das fiscalizações é garantir à sociedade que os 
produtos agrícolas estejam sendo produzidos de forma segura, sem 
contaminação nos alimentos e ao meio ambiente. 

Durante as vistorias, os técnicos conferem as culturas exploradas 
pelos agricultores e se os produtos utilizados por eles possuem registro 
no ministério da Agricultura para aquela cultura. São conferidas a 
existência de produtos contrabandeados, as condições de armazena-
mento dos agrotóxicos na propriedade, bem como a correta armaze-

nagem e destinação das embalagens vazias. São exami-
nadas também as condições e o uso dos equipamentos 
de aplicação e de proteção dos aplicadores (EPIs). 

Os técnicos da Agroveterinária CERTAJA estão à 
disposição dos associados e clientes para esclarecer as 
dúvidas e orientar os produtores quanto às exigências 
dos órgãos fiscalizadores. A Cooperativa produzirá um 
folheto a ser distribuído para os associados com orienta-
ções a respeito do uso correto dos Agrotóxicos nas 
propriedades.

Cuidados na aplicação de agrotóxicos
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 Uso correto dos agrotóxicos nas 

propriedades será fiscalizado
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Agrônomo da CERTAJA, Israel Rosa da Silva, participa de Seminário sobre 
Comercialização e uso de Agrotóxicos em Passo Fundo



lhos sobre resultados alcançados nos projetos desenvolvidos nos 
Programas de P&D e EE (Eficiência Energética) regulados, foram 
promovidos painéis com especialistas nacionais e internacionais, 
que debateram sobre temas estratégicos para a inovação e compe-
titividade do setor elétrico brasileiro. Também foram realizadas 
rodadas de negócios, visando estimular a realização de parcerias 
produtivas e/ou comerciais entre pesquisadores, fabricantes e 
profissionais das empresas de energia elétrica.

O trabalho "Ferramenta para Controle de Custos 
Operacionais, Plano de Investimentos e Projeção de Tarifas de 
Distribuidoras", resultado do Projeto de P&D desenvolvido em 
conjunto por oito cooperativas permissionárias do Rio Grande do 
Sul (CERTAJA, CERILUZ, CERMISSÕES, CERTEL, COOPERLUZ, 
COPREL, CRELUZ, CRERAL) foi apresentado pelo Eng. Marcelo 
Aparecido Pelegrini, da empresa SINAPSIS INOVAÇÃO EM ENERGIA, 
uma das empresas executoras do projeto, e foi acompanhado pelo 
gerente do projeto, o Eng. Ederson Madruga, da CERTAJA ENERGIA.

A apresentação deste trabalho é de grande importância, pois 
evidencia que o projeto é relevante e inovador para o Setor Elétrico, 
além de divulgar a participação efetiva das Cooperativas em âmbito 
nacional.
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Sediado na Costa do Sauípe, o VIII CITENEL - IV SEENEL aborda cooperação para inovação e 
eficiência no setor elétrico

Certajano participa 

de evento sobre inovação tecnológica

DESLIGAMENTOS
tenção associados da CERTAJA dos municípios de AGENERAL CÂMARA, VALE VERDE cujas localidades, 
BALNEARIO NERO FREITAS, BALNEARIO OLIBIO GASS, 

BANHEIRO VELHO, BOA VISTA, BOCA DA PICADA, ESTAÇÃO 
ANIBAL PFEIFER, MONTE ALEGRE, PAGADOR MARTEL, PASSO DA 
BARCA, PASSO DO TAQUARI, POTREIRO, POTREIRO GRANDE, 
SANTO AMARO e demais localidades próximas.

A Cooperativa informa que haverá desligamento da energia 
elétrica para a manutenção de redes das 12:00 às 18:00 nas 
seguintes datas:

- 02, 04, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 de setembro
- 02, 05, 07, 09, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 de outubro
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.

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
– ANEEL realiza, 

bienalmente, o Congresso 
de Inovação Tecnológica em 
Energia Elétrica – CITENEL e o 
Seminário de Eficiência 
Energética no Setor Elétrico 
– SEENEL. Os eventos são 
uma oportunidade para que 
empresas de energia elétrica 

e instituições de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) divulguem 
inovações tecnológicas desenvolvidas no âmbito dos progra-
mas regulados, além de ser um momento para troca de expe-
riências e para a discussão da regulamentação vigente.  

A temática central foi a importância da cooperação para a 
inovação e a eficiência no setor elétrico. A organização do 
evento ficou a cargo da Companhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia – Coelba, e realizou-se de 17 a 19 de agosto, na Costa 
do Sauípe, Bahia.

Além das sessões técnicas, onde foram apresentados traba-

Edição 145/ Setembro de 2015

Marcelo e Éderson

NOVOS HORÁRIOS DE 
ATENDIMENTO: 

Segunda a Sexta: 7h45min às 12h; 
13h27min às 18h
Sábado:  8h às 12h

Os atendimentos referentes à energia elétrica ocorrem 
de segunda a sexta-feira; os pagamentos podem ser 
realizados de segunda-feira a sábado.

ATENÇÃO!

- CERTAJA Vendinha, a partir de 
05/08/2015

- Posto de Paverama, a partir de 
01/08/2015 
(Junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais)

Terças e quintas-feiras, das 8h30min 
às 12h
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investe em curso de qualidade no atendimento

Setor Comercial de Energia 

Empatia, educação, conhecimento, profissionalismo, compro-
metimento e responsabilidade. Some-se a tudo isso a agilidade 
na solução do problema dos associados e clientes. Esses são 

requisitos fundamentais para os atendentes do setor Comercial de 
Energia, conforme explicou a gestora Deise Araújo na entrevista concedi-
da ao Certajano. Destinada a um grupo composto por 12 pessoas, a 
atividade foi ministrada por André Luís Gaedke, da Consistency RH, no 
período de 27 a 30 de julho com o apoio do Sescoop/RS. Confira a seguir a 
entrevista na qual Deise reflete acerca dessa iniciativa para qualificar o 
atendimento oferecido a associados e clientes da CERTAJA Energia. Na 
contracapa desta edição está disponível outra entrevista sobre essa 
temática, com o instrutor do curso, André Gaedke.

Certajano - Qual é a importância de capacitar os funcionários da 
Cooperativa para oferecer um bom atendimento aos associados e 
clientes?

Deise Araújo - A importância vem da necessidade de termos um 
atendimento diferenciado como Cooperativa Permissionária de distribui-
ção de energia para satisfação de nossos associados. 

Certajano - Além desse curso, que outras medidas já foram toma-
das nesse sentido? 

DA- O Setor Comercial sempre tem a preocupação de atualização e 
integração das atendentes na busca da satisfação dos associados. 
Realizamos no mês de maio o treinamento de Relacionamento 
Interpessoal, e em julho promovemos uma integração e reciclagem com 
as atendentes dos postos de atendimento que prestam serviços para a 
CERTAJA Energia. Além destas, outras iniciativas tomadas são os treina-
mentos realizados fora da empresa e visitas feitas a outras cooperativas, 
como forma de aprendizado e troca de experiências.

Certajano - Em que sentido o atendimento de excelência está de 
a c o r d o  c o m  o s 
Valores e Princípios 
da CERTAJA?

DA- O bom atendi-

mento gera satisfação ao associado. Se ele estiver 
insatisfeito, ao ser bem atendido fica com uma boa 
impressão da Cooperativa. Podemos citar como exem-
plo os dias de temporais, onde, mesmo com falta de 
energia, ao ser bem atendido, fica mais tranquilo, 
sabendo que a Cooperativa está fazendo todo o possí-
vel para resolver a sua situação. Como somos prestado-
res de serviços, o atendimento deve ser nosso maior 
diferencial. 

 Certajano - Quais foram os pontos mais impor-
tantes abordados no evento ministrado por André 
Gaedke? 

DA- Destaco os seguintes temas: a forma de atender 
bem o associado, entendê-lo e ter sabedoria para 
administrar conflitos. Outros tópicos importantes 
discutidos foram a respeito do comportamento do 
atendente, que precisa saber ouvir e ser claro nas infor-
mações prestadas. Ele tem que ter empatia, educação, 
conhecimento, profissionalismo, comprometimento e 
responsabilidade. Além disso tudo, é fundamental que 
seja ágil na solução do problema do associado. 

Preocupação com atualização e integração norteou evento oferecido a 12 certajanos

INTEGRAÇÃO - Reciclar e atualizar os conhecimentos das atendentes do 
setor Comercial de Energia - SCE sobre os principais pontos da Resolução 
ANEEL 414/2010, principalmente àquelas que atuam nos postos de atendi-
mento fora da Matriz da Cooperativa. Esse foi o núcleo do curso de integra-
ção oferecido a 15 certajanos em 21 de julho. Os próprios colaboradores do 
setor que atuam diretamente com as atividades, como ressarcimentos de 
danos, pedidos de ligação, cenários do Setor Elétrico Brasileiro atuaram 
como palestrantes. Entre os temas abordados merecem destaque processos 

de engenharia, projetos, bandeiras tarifárias, ressarcimento de danos, obras, deslocamentos, custos, ligações diretas, 
Resolução 488 NIS – talão, gestão SMS (avisos SMS) versus 0800 e protocolo CRM.  De acordo com a Gerência Comercial de 
Energia, cada vez mais é verificada a importância da integração e atualização entre os atendentes do SCE com os prestado-
res de serviço dos postos de atendimento. 

Integração para melhor atendimento ao associado
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da fatura entram em funcionamento

Agência virtual e emissão instantânea 

O
 setor Comercial da Energia - SCE recebeu 
treinamento da empresa Useall para a implan-
tação de dois novos módulos informatizados: a 

Agência Virtual, na qual os clientes podem acessar e 
solicitar serviços via web, e a EFI - Emissão Instantânea da 
Fatura. Com essa facilidade os consumidores recebem 
suas faturas nas unidades consumidoras no momento das 
leituras.

De  acordo  com a  Gerênc ia 
Comercial de Energia, a Agência 
Virtual já está à disposição dos associa-
dos desde 10 de agosto e é uma nova 
modalidade de atendimento da 
CERTAJA Energia. Agora os associados 
poderão ter suas solicitações atendi-
das sem a necessidade de se desloca-
rem até um posto de atendimento. 
Basta acessar o site da CERTAJA 
Energia e selecionar a página "Serviços 
on line", em www.certaja.com.br.

Os serviços que podem ser solicita-
dos via web são 2º via da fatura, 
informação de falha de fornecimento, 
opção para receber a fatura por e-mail, 
recadastramento, consulta de tarifas, 
realização de reclamações e elogios, 
entre outros. “Essa é mais uma facili-
dade para melhorar a estrutura do 
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Serviços oferecem praticidade aos associados e decréscimo de custos operacionais. 
Ideia central é melhorar a estrutura de atendimento da Cooperativa

Fatura Instantânea
lém da Agência Virtual, a CERTAJA iniciou em agosto Aum projeto piloto sobre emissão instantânea da fatura 
de energia elétrica. No momento em que o leiturista 

realiza a leitura do medidor de energia, o mesmo já emite a fatura 
e a deixa na caixa de correio, na caixa de medição ou mesmo em 
mãos do proprietário.

O principal ponto positivo dessa medida é que o associado já 
recebe a fatura em sua propriedade, podendo optar pelo paga-
mento em qualquer agente arrecadador. A ideia é diminuir filas e 
possibilitar mais opções aos associados.

A implementação acontecerá aos poucos em localidades 
onde a comunidade será avisada previamente. A iniciativa repre-
senta comodidade, decréscimo de custos operacionais e também 
contribuição com o meio ambiente, pela redução do tamanho da 
fatura de energia.

atendimento da Cooperativa. Outro ponto positivo é que, em 
alguns casos, a Agência Virtual torna desnecessário o deslocamento 
aos postos de atendimento”, observa o gerente Enoque Garcia.

Veja como é fácil acessar:

http://www.certaja.com.br


Cooperativas de eletrificação discutem 
desafios do setor 

ovos rumos e estratégias mais eficazes para as coopera-

Ntivas distribuidoras de energia elétrica do país. Ambos 

os assuntos foram discutidos em 28 de julho, em 

Brasília, durante o workshop“Os Desafios do Cooperativismo de 

Eletrificação”, realizado pelo Sistema OCB. A intenção foi proporci-

onar um ambiente no qual os representantes das cooperativas do 

Ramo Infraestrutura pudessem discutir os desafios, gargalos e 

oportunidades para o setor.

A abertura do evento contou com a participação do presidente 

do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, do diretor de gestão do 

setor elétrico do Ministério de Minas e Energia (MME), Marcos 

Franco Moreira, do presidente da Confederação Nacional das 

Cooperativas de Infraestrutura (Infracoop), Jânio Stefanello, do 

deputado federal Sérgio Sousa (PR), representante do Ramo 

Infraestrutura na Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frenco-

op), e Danilo Roque Pasin, representante nacional do Ramo 

Infraestrutura no Sistema OCB.

RESISTÊNCIA - O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de 

Freitas, reforçou que o cooperativismo tem sido uma marca clara de 

resistência e superação de crises. “O nosso setor é a grande barrei-

ra para mitigar os efeitos de qualquer problema econômico e o 

governo precisa ver isso, até para não ser um causador de proble-

mas, como o não pagamento da CDE, por exemplo”. E acrescen-

tou: “O trabalho que é feito há mais de 60 anos pelas cooperativas 

de infraestrutura é fundamental, pois ocorre onde nenhuma 

empresa quer operar. Vocês asseguram o bom desempenho da 

produção rural onde estão inseridos e contribuem com o governo 

que pode fazer investimentos em outras áreas”.

A liderança cooperativista disse, ainda, que a melhor forma de 

encontrar caminhos viáveis para driblar as dificuldades do setor é 

discutir, em conjunto, as alternativas. “São vocês, os representan-

tes das cooperativas, as melhores cabeças para pensar onde quere-

mos e podemos chegar. Espero que tenhamos, a partir deste even-

to, uma agenda positiva de trabalho que vá além da sazonalidade 

dos nossos governantes”, enfatiza o presidente do Sistema OCB.
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CURSOS SENAR 
Nos dias 13 e 14 de julho acon-

teceu o curso de “Tortas e doces 

caseiros”, na localidade de Arroio 

do Potreiro, em Taquari. O evento 

contou  com a  pa rce r i a  da 

CERTAJA, do Sindicato Rural de 

Taquari e foi ministrado pela 

nutricionista Graziela de Napoli, 

do SENAR. Participaram dez pessoas. 
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De 15 a 17 de julho 

aconteceu o curso de 

“Panificação caseira” 

na sede do bairro 

Prado, em Taquari. 

Nove par ticipantes 

aprenderam diferentes 

receitas de pães, bolos, cucas e pizzas.

CRESCIMENTO – O diretor de gestão do setor 

elétrico do Ministério de Minas e Energia (MME), 

Marcos Franco Moreira, fez questão de frisar que o 

governo está disposto a atuar em parceria com o 

setor. “Gosto muito do conceito do cooperativismo 

e, ainda mais, das cooperativas permissionárias, pois 

elas são feitas por pessoas que são tanto os gestores 

da cooperativa quanto os próprios consumidores”, 

disse. Moreira argumentou, ainda, que é preciso 

avançar nas discussões dos problemas do setor, 

encontrando saídas alternativas. “É necessário, 

também, pensarmos em modernizar nossa operação. 

É claro que ainda temos muitos obstáculos, mas 

estamos abertos para continuar trabalhando pelo 

crescimento das cooperativas", anunciou.

 A CERTAJA Energia esteve representada pelo 

seu gerente financeiro, Marcus França, que destacou 

a importância das cooperativas de eletrificação se 

unirem para buscar alternativas para os desafios que 

se apresentam em relação a seus futuros.

Fonte: http://bit.ly/1Lj654y, texto adaptado

Workshop realizado pelo Sistema OCB contou com a participação de representantes 
de diversas cooperativas e de organismos internacionais

Cooperativas de infraestrutura reunidas

http://bit.ly/1Lj654y
http://bit.ly/1Lj654y
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Inverno 

favorece o contágio da meningite

hábitos de higiene. “Lugares fechados devem ser 
evitados, porque se adquire esta doença através de 
contágio respiratório. O meningococo pode ser porta-
do assintomaticamente (sem apresentação dos sinto-
mas) por muitos meses por trato respiratório superior, 
e menos de 1% desenvolvem a doença”, explica.

Outra forma de prevenção é a vacina, disponível na 
rede pública e nas clínicas privadas. A primeira dose 
deve ser recebida ao nascer, a BCG, que protege da 
meningite causada por tuberculose; a antipneumocó-
cica e antihaemofilus são feitas aos 2,4, 6 meses e 
reforço com 1 ano e 3 meses; a antimeningocócica tipo 
C, aos 2 e 5 meses, e reforço com 1 ano e 3 meses. 

Nas clínicas particulares, além das feitas na rede 
pública, há vacinas para outros tipos da doença, como 
para a meningite ACWY e antimeningocócica B, que é a 
mais recente e mais onerosa. Os valores vão de R$ 300 
a R$ 600 a dose. 

Os adultos podem fazer as vacinas, entre elas, a 
antimeningocócica C, em dose única para profissionais 
da saúde, militares, policiais, bombeiros e profissionais 
da aviação, além da hepatite A e B, influenza(gripe), 
pneumocócica 23 valente, febre amarela, tríplice viral e 
Difteria, Tétano e Coqueluche (DTP).

Fonte: Jornal O Fato Novo, 17/07/2015 - adaptado

Neste ano no Rio 
G r a n d e  d o  S u l 
houve mais casos 

de meningite em comparação 
com os anos anteriores. 
Conforme a pediatra Maria 
Cristina Locatel dos Santos, 
de Taquari, há vários tipos de 
meningite: virais, bacteriana, 
fungos e protozoários. Os 
casos em Cachoeirinha, foram 
de meningite bacteriana tipo 
C. 

As consequências variam 
de acordo com o tipo, porém 
a meningite por meningococo 
é grave e pode levar ao óbito 
ou deixar sequelas graves, 

como dano permanente do sistema nervoso, surdez, convulsões, 
paralisia ou prejuízo da função intelectual, hidrocefalia, necrose 
extensa da pele com perda, inclusive, de extremidade, entre outras. 
Os sintomas da meningite são cefaleia (dor de cabeça), febre alta, 
vômito em jato, rigidez de nuca. Os bebês podem ficar irritados ou 
prostrados.

Para evitar a doença, é importante ter boa alimentação e bons 

G
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Metodologia de Previsão de Grandezas Elétricas – 

MHPGE”. 

Certajanos apresentam trabalhos acadêmicos 
sobre qualidade da energia elétrica

e 7 a 10 de julho, em Campina Grande (Paraíba), 

Daconteceu a XI Conferência Brasileira sobre 

Qualidade da Energia Elétrica (CBQEE), considerada 

como o maior evento dedicado ao assunto em toda a América do 

Sul. Diversos agentes do setor elétrico discutiram a qualidade da 

energia elétrica e as perspectivas futuras do setor. Os certajanos 

Ederson Madruga e Enoque Garcia apresentaram trabalhos que 

estão realizando em seus doutorados em engenharia elétrica. 

“Metodologia para análise da estabilidade angular em sistemas 

de distribuição com geração distribuída” e “Análise de 

Estabilidade de Centrais de Geração Distribuída em Operação 

Isolada” foram os temas apresentados por Madruga, onde é 

autor do primeiro e coautor do segundo. Enoque apresentou o 

trabalho intitulado "Avanços na Qualidade da Energia e a 

Enoque e Éderson



 Escondidinho de peito de peru
Ingredientes
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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 junho 
e julho de 2015.

Extração nº 04983 - 27/06/2015 - Nº sorteado: 84.561
Extração nº 04991 - 25/07/2015 - Nº sorteado: 17.341

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

CLASSIFICADOS
 · 8 batatas grandes
· 1 colher (sopa) de manteiga 
ou margarina
· 1 dente de alho amassado
· Sal a gosto
· Orégano a gosto
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SÍTIO EM PAVERAMA – 2,5 hectares, casa grande, galpão, plantado 
com eucaliptos, localizado a 2km do centro. Valor R$ 95 mil. 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 mil. Localizada próximo ao 
orelhão, na Rua da Caixa D'Água. Fone: 8612 7640 – Amauri.
CASA EM PORTO BATISTA, TRIUNFO – Localizada na rua 
Joaquim Manoel da Fonseca, nº 1530. Possui 4 peças, garagem e terre-
no 12x30. Disponível para aluguel ou venda. 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 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 mil. 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$8.500,00. Tratar com 
Paulo pelo fone 8184 8525.
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e 
galpão, medindo 14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do 
mercado Bom Sucesso). Contatos com Ana, pelo telefone 9812 4357.
VENDE-SE OU ALUGA-SE CASA NA VENDINHA – Localizada 
entre os Km 10 e 11 da BR386. Casa nova em lambri de eucalipto, 60m 
construídos, terreno 12x30, poço artesiano. Interessados tratar com 
Lírio Lima pelo fone (51) 9531 3894.
VENDE-SE 8 HECTARES DE TERRA, PRÓXIMO A BR 386 KM 
370 - Na propriedade tem um chiqueirão com capacidade para 700 
animais, com uma casa e um galpão. Possui escritura, dois poços 
artesianos, sendo um industrial e outro comum. Localizado próximo ao 
antigo pedágio, a 50 metros do asfalto. Interessados tratar com Maria 
Odete pelo fone: (51) 9570 7970.
VENDE-SE COLHEITADEIRA SLC 1000 - Plataforma de milho 
para 3 linhas. Valor R$ 25 mil. Tratar pelos fones (51) 9666 4775 e (51) 
9903 0907.
VENDE-SE DOIS GRANELEIROS - Capacidade de 80 sacas cada. 
Valor R$ 15 mil.  Tratar pelos fones (51) 9666 4775 e (51) 9903 0907.
VENDE-SE PULVERIZADOR MONTANA - 600 litros, comando 
hidráulico e marcador de linha ano 08. Valor R$ 15 mil. Contato (51) 
9666 4775 e (51) 9933 2749.
VENDE-SE LINDA CHÁCARA - Medindo 4,5 hectares (1 ha c/ 
floresta de eucalipto 3 anos) localizados no Arroio das Pedras a 6 km do 
perímetro urbano de Taquari. Possui ótimas instalações (duas casas, 
dois galpões com energia elétrica monofásica e bifásica), excelente 
poço com água natural e ainda possibilidade de instalação de água da 
CORSAN. Área para criação de gado e agricultura. Interessados entrar 
em contato pelo fone: (51) 9707 0089 com Alexsandro Martins.
VENDE-SE CHÁCARA NO PASSO DO GIL – Com casa, açude e 8 
ha de terra. Valor R$250.000,00. Tratar com Nelson pelo telefone (51) 
9663 5535.
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 e-
mail para fabiana.martins@certaja.com.br

Cozinhe as batatas e amasse ou passe no espremedor de batatas. Em uma 
panela, aqueça a manteiga e doure o alho, coloque a batata e os temperos e 
mexa bem, coloque o leite e misture. Acrescente o creme de leite e desligue o 
fogo, unte um refratário com o azeite, despeje metade deste purê.
Coloque o peito de peru por cima e o queijo, separando umas fatias a gosto 
para colocar por cima, despeje o restante do purê cubra com o queijo separa-
do e salpique orégano. Leve ao forno para gratinar por mais ou menos uns 15 
minutos em temperatura média 210ºc, sirva com batata palha por cima, fica 
uma delícia!
Fonte: http://www.receitassupreme.net/receita-de-escondidinho-de-peito-de-peru

Modo de preparo
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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  (cel. 051.9903.9679)

Motor Biodiesel 13.0 CV - Tipo Horizontal, monocilíndrico, 
refrigerado a ar. MC. Branco 

R$ 3.000,00 

Pulverizador Pulvermag 400 lts.  10mtBarras/20 bicos Bomba 
S40 

R$ 6.000,00  (cel.051.9664.3940)

Interessados fazer contato através do e-mail: 
agrovet@certaja.com.br ou celular: 051. 9666.4775 / 
9994.8121. 

· 1 caixinha de creme de leite
· 1/2 xícara de leite comum (vaca)
· 200 g de peito de peru
· 200 g de queijo tipo mussarela
· 1 sachê de sazón amarelo (opcio-
nal)

mailto:veronice.maia1224@gmail.com
mailto:fabiana.martins@certaja.com.br
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Qualidade no atendimento aos associados 
é fundamental 
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“
A atitude do 

atendente é funda-
menta l  pa ra  um 
a t e n d i m e n t o  d e 
qualidade, pois ele é 
a pessoa que está em 
contato direto com o 
associado, e repre-
senta a cooperativa 
nesta situação”. A 
a f i r m a ç ã o  é  d o 

administrador de empresas André Luís 
Gaedke, que de 27 a 30 de julho ministrou 
um treinamento especialmente voltado 
aos atendentes do setor Comercial de 
Energia – SCE da CERTAJA através da 
Consistency RH. De acordo com o pales-
trante, “cabe ao atendente perceber e 
adotar um atendimento personalizado em 
cada situação”, o que pode ser classificado 
como inteligência emocional, diferente 
daquele atendimento “robotizado”. 

André Luís Gaedke é graduado em 
Adminis t ração de Empresas  pe la 
Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC, e especialista em Gestão do Capital 
Humano pelas  Faculdades Porto-
Alegrenses - FAPA. Confira a entrevista.

CERTAJANO - Qual é a importância 
de oferecer um atendimento de exce-
lência tanto pessoalmente quanto pelo 
telefone aos associados?

André Gaedke - Como todas as ações 
de uma cooperativa são voltadas à satisfa-
ção dos associados, o atendimento não 
poderia ser diferente, portanto fornecer 
um atendimento de excelência tanto 
pessoalmente ou ao telefone, é algo que 
deve sempre ser buscado, a fim de estar 
cada vez mais ao lado do associado procu-
rando atender suas necessidades da 
melhor maneira possível.

CERTAJANO - Qual é a importância 
da atitude do atendente no atendimen-
to oferecido?

AG - A atitude do atendente é funda-
mental para um atendimento de qualida-
de, pois ele é a pessoa que está em contato 
direto com o associado, e representa a 
cooperativa nesta situação. Ele deve ter 
uma atitude de respeito, empatia se 
colocando no lugar do associado e com 
total comprometimento para que consiga 

captar exatamente sua necessidade, para 
que as possíveis ações sejam tomadas de 
maneira mais rápida possível.

CERTAJANO - Nesse sentido, qual é 
o papel da inteligência emocional na 
condução das situações de atendimen-
to?

AG - A inteligência emocional do 
atendente terá o papel de perceber e 
entender o cliente, agindo de maneira 
personalizada em cada atendimento de 
acordo com o perfil do associado. 
Sabemos que cada pessoa é diferente da 
outra, portanto podemos ter um procedi-
mento de políticas de atendimento e de 
processos que servirão de nosso “guia” 
em cada atendimento. Porém, a forma 
com que cada cliente age em determina-
da situação e sua motivação do momen-
to é diferente de um associado para o 
outro. Cabe ao atendente perceber e 
adotar um atendimento personalizado 
em cada situação, por isto chamamos 
esta competência de inteligência emocio-
nal, o que difere de um atendimento 
“robotizado”. 

CERTAJANO - Quais são os fatores 
fundamentais que interferem num 
bom relacionamento com o cliente?

AG - Devemos ter sempre em mente 
que, quando um cliente faz uma reclama-
ção sobre determinado problema, o que 
devemos tratar é o seu problema, e não 
tratar a pessoa como um problema. 
Desta maneira, estaremos focando na 
resolução da questão. Para isso precisa-
mos sempre tratar os associados com 
empatia, compreendendo que possam 
estar nervosos, preocupados, com pressa 
ou incomodados com determinada 
situação. É preciso esclarecer aos associa-
dos os fatos e dizer claramente o que é 
possível de ser realizado no momento. 
Não é uma tarefa das mais fáceis, pois na 
maioria das vezes o atendimento é para 
tratar alguma situação desagradável. 
Contudo, não podemos deixar que isto 
interfira no relacionamento. 

CERTAJANO - Quais são os tipos 
mais difíceis de cliente?

AG - Com certeza existem muitos 
perfis diferentes de clientes. Poderíamos 
citar alguns: o exigente, o desconfiado, o 
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amigão, o conversador, o bajulador, o 
briguento, o feliz, entre outros. Mas não 
podemos dizer que um é mais difícil que o 
outro, cada um tem sua peculiaridade que 
pode facilitar ou dificultar o sucesso no 
atendimento. Por exemplo: pode ser muito 
mais difícil colocar alguma situação de 
contrariedade à solicitação de um cliente 
amigão do que algum outro estilo, pois 
devemos agir segundo o mesmo critério 
com todos associados. O que irá mudar de 
acordo com cada estilo de cliente será a 
forma do atendente realizar o atendimen-
to, o personalizando para cada estilo, por 
exemplo: para alguns clientes será necessá-
rio detalhar mais a situação, esclarecer 
dúvidas, fazê-lo perceber os fatos e moti-
vos de tal situação. Em outros atendimen-
tos pode até ser mais difícil encerrar a 
ligação com aquele cliente que adora bater 
um papo.

CERTAJANO -  O bom atendimento 
pode fidelizar clientes? Por quê?

AG - Com certeza, hoje em dia o que 
mais fideliza clientes é o atendimento, pois 
produtos e serviços podem ser “copiados”. 
Somente o atendimento pode ser diferente 
porque executado por pessoas. Com isso 
personalizamos nossa identidade e relacio-
namento com o cliente.

CERTAJANO - Em que aspectos a 
comunicação é importante para o suces-
so no atendimento?

AG - A boa comunicação é essencial no 
atendimento. E por boa comunicação 
entendemos a capacidade de saber ouvir o 
associado (percebendo exatamente o que 
quer dizer em cada situação) e de transmitir 
de maneira clara e objetiva as informações 
para que estas não sofram distorções na 
sua receptação. A dica para verificarmos se 
entendemos e transmitimos de forma 
eficaz em nossa comunicação é pedir o 
retorno à pessoa do que ela entendeu a 
respeito.

CERTAJANO - Se fosse possível resu-
mir o bom atendimento em dois ou três 
princípios, quais seriam eles?

AG - Qualquer pessoa que busca um 
atendimento espera no mínimo três coisas:

- Ser bem tratado.
- Ser atendido.
- Ter sua necessidade suprida.
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