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Seguindo o conselho
Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia
Estamos no Brasil. Um país rico, onde
tudo que se planta dá. Um país de gente
boa, pacata e ordeira. Agora, se ligarmos a televisão ou abrirmos o jornal, a
sensação que temos é bem diferente. O
que vimos ou lemos atualmente são sobre coisas negativas para
a esmagadora população brasileira (isso porque há um pequeno
grupo que está se locupletando no poder).
Quando questionadas, as pessoas nos transmitem um sentimento de frustração, de desânimo e descrédito diante do
comportamento de nossos representantes em todos os níveis
de nossos governantes. Há uma sensação generalizada de descrença. Diante desse quadro pelo qual passa nosso país, eis que
escuto uma mensagem, ou quem sabe, um conselho de Paulo
Herrmann, presidente da John Deere Brasil, fabricante de implementos agrícolas. Ele nos orienta a “olhar menos televisão e ler
menos jornais e acreditar mais em nossa vocação, nossa competência, em nossa capacidade e honestidade para fazer as coisas
acontecer”.
Segundo Herrmann, esse país que está na televisão 24 horas
por dia não nos pertence. Não somos nós, não nos representa.
Nós somos farinha de outro saco. E quanto mais nos convencermos disso, quanto mais criarmos alianças nesse sentido, tanto
mais forte será nossa reação para varrer do mapa esse tipo de
gente que se apoderou do Estado em benefício próprio.
ESTÍMULO - Temos que tomar conta novamente de nossas
cooperativas, de nossas prefeituras. Precisamos de uma marcação cerrada sobre cada político que vamos eleger nas próximas
eleições no sentido de assegurar de que eles nos representem

verdadeiramente. São palavras fortes, mas que merecem uma
boa reflexão diante do quadro que estamos vivendo. Quem está
hoje com a responsabilidade de produzir, de gerar empregos
tem um sobressalto quase que a cada dia que passa. E nós, pertencentes ao sistema cooperativo de infraestrutura, estamos inseridos nesse contexto e ainda com um agravante, pois somos
prestadores de serviço público, sofrendo a ingerência do Estado
na gestão do negócio.
Nossa equipe de trabalho, com o apoio de nossos Conselheiros, não tem medido esforços no sentido de melhorar e racionalizar os processos e assim poder atender todas as demandas advindas de nossas atividades. Acredito que estamos no caminho
certo, especialmente pelas conquistas que temos alcançado nos
útimos tempos, onde destacamos o troféu de empresa distribuidora de energia do país que mais cresceu no índice de satisfação junto ao quadro de cooperados. Também a aprovação, na
primeira auditoria, para a Certificação da “NBR ISO 9001:2015”,
norma essa que trata da “Qualidade do atendimento comercial
na distribuição de energia elétrica e tratamento das reclamações
dos cooperados”.
Isso tem nos servido de estímulo para buscarmos mais e mais,
sempre visando o bem-estar de nosso cooperado. Como tenho
destacado em outros artigos, precisamos estar alinhados, direção, conselho, colaboradores e quadro social para, assim, nos
fortalecermos como entidade e buscarmos o reconhecimento
por parte de quem de direito, do trabalho que se faz e com
muita competência, há quase 50 anos. Julgo que estamos fazendo nossa parte, seguindo boa parte do “conselho” de Paulo
Hermann.

Saúde e Comunicação
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
No ano de 1844 um pequeno grupo de vinte e oito operários
ingleses, na maioria tecelões, residentes na localidade de Rochdale, na Inglaterra, estava inconformado com os preços exorbitantes que pagava pelos seus mantimentos, enfrentando um empobrecimento cada vez mais acentuado. Tiveram, então, a ideia de
fundar uma sociedade para realizar compras em conjunto. Desta
forma conseguiram adquirir os itens alimentares de suas necessidades a preços bem inferiores aos que estavam acostumados.
Esta iniciativa é considerada o marco fundador do cooperativismo, movimento econômico e social que hoje é uma realidade em
quase todo o mundo.
Aplicando diretamente a fórmula bastante simples daqueles
pioneiros, isto é, utilizando a força da cooperação, a CERTAJA Desenvolvimento conseguiu trazer para os seus associados um serviço de primeira necessidade: um plano de saúde regulamentado
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Da mesma
forma como aconteceu em Rochdale, nós, com nossos aproximadamente vinte e cinco mil associados conseguimos negociar a implantação de um plano de saúde para os associados a preços bastante inferiores aos praticados no mercado, tornando este serviço
acessível a um grande número de sócios.
Os planos de saúde ambulatorial e hospitalar de que estamos
falando fazem parte do Programa “Saúde & Lazer” lançado recentemente pela CERTAJA Desenvolvimento que, através deste

programa, dá um passo decisivo na direção de sua
visão de futuro que estabelece a busca de uma melhoria da qualidade de vida para seus associados.
Utilizando a mesma lógica dos planos de saúde, firmamos
convênios com operadoras e empresas de telefonia móvel com
o objetivo de levar, também, ao associado, soluções na área de
comunicação. Em parceria com a operadora VIVO, formatamos
planos de telefonia exclusivos aos sócios da CERTAJA que, a exemplo dos planos de saúde, apresentam preços bem mais acessíveis
dos que são oferecidos atualmente no mercado. Nossos planos
foram formatados para atingir desde aqueles associados que só
usam o telefone para falar ou mandar mensagens até aqueles que
fazem uso intenso do aparelho e que utilizam bastante a internet.
Ainda através de parcerias, conseguimos soluções até para os associados que moram em localidades onde o sinal das operadoras
é fraco ou quase nulo (leia o caderno do programa Saúde & Lazer
na página 13).
Todos estes planos estão sendo geridos dentro da própria cooperativa, que é a responsável pelo bom atendimento ao associado
e por solucionar eventuais problemas junto aos conveniados.
Esperamos que essas iniciativas cumpram os seus objetivos, facilitando a vida dos nossos associados e familiares.
Saudações cooperativistas!
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Desde 2000 Ana Maria planta seguindo princípios saudáveis; produtos são vendidos em Taquari

U

ma vida livre de venenos. Essa foi a
decisão tomada pela agricultora e
aposentada Ana Maria Rosa, que depois de trabalhar na fumicultura cultiva verduras sem o uso de substâncias prejudiciais
à saúde. Com o apoio da EMATER, no ano de
2000 começou a plantar alface, rúcula, beterraba, espinafre, tempero verde e repolho
de maneira saudável. “O cheiro das folhas de
fumo era muito forte, ruim. Ali percebi que
era preciso parar de usar esse tipo de produtos”, recorda.
Moradora da comunidade de Amoras, na
RST 287, km 45, Ana Maria nasceu e cresceu na área rural. Seus pais trabalhavam nas
antigas atafonas e vendiam farinha de milho
e mandioca. Aos 19 anos iniciou a trabalhar
numa fábrica de calçados. Depois se casou e
voltou para a área rural. “Sou da roça mesmo. E adoro! ” Com suas raízes firmemente
plantadas nesse meio, Ana Maria participa
de feiras de rua, onde estaciona sua camionete e vende as verduras que cultiva. E ela
vai mais além, indo de porta em porta, comercializando para restaurantes, escolas,
mercados e fruteiras de Taquari. “Tenho um
grande orgulho de cultivar sem veneno. Fico
faceira da vida. É gratificante ver o resultado
do esforço em um alimento que só faz bem

à saúde. ”
SABEDORIA DE VIDA

VIDA PRÁTICA

Cooperada decide cultivar
verduras sem agrotóxicos

artesanais, Ana Maria confecciona
presentes para amigos, evitando comprá-los prontos. Nessa hora aplica suas
habilidades em tricô, corte e costura,
confeccionando pesos de porta, porta
pão e bolsinhas. “Uso o aprendizado da
vida e dos cursos que já fiz. ” Cliente da Agro
CERTAJA e da Energia, ela destaca a qualidade dos serviços prestados, além da boa
comunicação nos avisos de falta ou desligamento.

Em 2004 Ana Maria conheceu o SENAR e
nunca mais parou de buscar aprendizados
e conhecimentos nas mais diversas áreas.
Participou de cursos de associativismo, artesanato, alimentos, panificação e costura. A
EMATER foi parceira de alguns desses cursos,
assim como a CERTAJA e o Sindicato Rural
de Taquari. Ativa na
sua comunidade, essa
cooperada foi presidente do Conselho
Municipal de Agricultura em 2015.
“Gosto de participar das atividades
promovidas pelo SENAR porque sempre
quero aprender mais
para aplicar no dia a
dia. Tudo é um apoio
para desenvolver as
diversas áreas pelas
quais me interesso”,
Ana Maria e seus alimentos que fazem bem à saúde
destaca. Grande apreciadora de trabalhos
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Conheça os conselheiros da CERTAJA
Energia e da CERTAJA Desenvolvimento
Pessoas dispostas a colaborar de forma intensa e comprometida com a Cooperativa. Assim são os conselheiros que
atuam na CERTAJA Energia e na CERTAJA Desenvolvimento. Para que todos os cooperados possam conhecer um
pouco melhor esses certajanos e suas motivações, desde a edição de agosto de 2016 apresentamos alguns aspectos sobre quatro trajetórias de vida. Confira.

NATIELA GODOY LOPES - CERTAJA ENERGIA
Mais conhecida como Nati, Natiela Godoy Lopes é enfermeira e
conselheira representante da comunidade de Passo da Mangueira, município de Passo do Sobrado. Cooperada da CERTAJA desde
2009, iniciou no Conselho no ano passado, e quer disseminar todas
informações cabíveis “sobre como pensamos nos cooperados em
cada decisão que temos que tomar e mostrando que a CERTAJA
não é simplesmente uma cooperativa, mas sim uma cooperativa
com diferencial. Aqui tomamos decisões em conjunto, tratando o
todo igualmente.” Quando construiu sua casa, foi enquadrada no
Programa Luz para Todos, e desde então compreende a importân-

cia da CERTAJA na vida cotidiana. Mas
foi apenas ao entrar para o Conselho que
teve a real noção do que a Cooperativa
representa. Torcedora do Grêmio, Nati
gosta de ir ao cinema com a filha e viajar
em família. Ouve sertanejo raiz e músicas
gauchescas. A comida favorita é peixe e
seu sonho é continuar sendo feliz ao lado
das pessoas que ama. Outro sonho será realizado neste mês: aumentar a família com uma nova integrante.

LAURO ROBERTO BAYER - CERTAJA ENERGIA
Lauro Roberto Bayer é agricultor em
Sertão Santana, cooperado da CERTAJA
desde 1987. Entrou para o conselho em
2016, e está disposto a ajudar em tudo
o que for possível como conselheiro: “Te-

nho boa vontade e estou entusiasmado em colaborar”, assegurou
à reportagem do Certajano. Gosta de pescar, torce para o Palmeiras
sua música favorita é a de tipo gauchesco e o prato que mais gosta
é churrasco. Seu sonho é visitar o filho que vive em Portugal.

PAULO CESAR JARDIM DOS REIS - CERTAJA DESENVOLVIMENTO
Produtor rural na Beira do Rio, em Taquari, Paulo Cesar Jardim
dos Reis é cooperado da CERTAJA desde 2000, e em 2016 estreou
no Conselho. Sua vinculação com a Cooperativa também acontece
através da entrega do arroz cultivado em sua lavoura. Corridas de
cavalo e torcer para o Internacional são duas paixões. Viver em

um mundo sem guerra e continuar confiando na recuperação da CERTAJA e nela
depositando suas esperanças e produtos
colorem seu horizonte de sonhos.

Projeto PIÁ
No dia 26 de julho a comunidade de Faxinal
João da Costa, de Bom Retiro do Sul, recebeu
a equipe técnica e direção da CERTAJA Energia para uma reunião do Projeto de Integração
com o Associado. Na ocasião, os presentes es-

CERTAJANO

clareceram dúvidas e receberam informações
sobre a Cooperativa. O Gerente de Planos Sociais da CERTAJA Desenvolvimento, Dario Meireles apresentou os planos de telefonia oferecidos pela Cooperativa.

O informativo Certajano é um veículo do corpo funcional das Cooperativas: Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí & Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacuí |
Reportagem e Fotografia: Núcleo de Comunicação CERTAJA | Projeto Gráfico e Diagramação: Agência ComPH | Texto e Edição: Márcia R. Junges, MTB 9447 | Impressão: Gráfica Gazeta do Sul Santa Cruz do Sul | Tiragem: 23,5 mil exemplares| Periodicidade: Bimestral | Presidente da Certaja Energia: Renato Pereira Martins | Vice-presidente da Certaja Energia: Gilberto Coutinho Cunha
| Conselho Administrativo: Carlos Gustavo Schuch, Celmar Burke, Clóvis Schenk Bavaresco, José Carvalho dos Santos, Lauro Roberto Bayer, Luiz Fernando Silveira de Oliveira, Natiela Godoy Lopes,
Neuri Valdir Nied, Roberto Machado da Silva, Severino Aloísio Lehmen. Suplentes: Luiz Fernando Kroeff, Maria Oliveira de Paula, Silvio Luís da Rosa Lopes. Conselho Fiscal: João Paula de Oliveira,
Marcelo Santos de Souza, Carlos Roberto Atkinson. Suplentes: João Paulo Moraes Sobrinho, Clairton Roberto Zanette, Márcio Santos Kuhn.| Presidente da Certaja Desenvolvimento: Pedro A. Aquino
Maia | Vice-presidente da Certaja Desenvolvimento: Luis Carlos Granja | Conselho Administrativo: Rossano N. dos Santos, Luiz Fernando Kroeff, João Carlos Kroeff, Dalmir Bif Goularte, Luis Fernando
Silveira, Sérgio Hofstater, Fábio Bonetti, Paulo César J. dos Reis, Gilberto Coutinho, Luis Rogério J. da Cruz. Suplentes: Epitácio Antônio de Ávila Ferreira, Cláudio Dionísio de Azevedo | Conselho Fiscal:
Alex Sandro da Silva Bizarro, Antônio Carlos da Silva Tedesco, Flávio Palagi. Suplentes: Léo Kneib dos Santos, Marcelo Labres Porn, Paulo Ernani Martins. | Rua Albino Pinto, 292 - Taquari/RS - CEP:
95860-000 Fone: (51) 3653-6600 | Site: www.certaja.com.br - E-mail: certaja@certaja.com.br - A redação não se responsabiliza por opiniões pessoais emitidas em artigos assinados.
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Teste específico ajuda a detectar tipo de parasita e aplicação correta, bem como medidas de manejo

T

radicionalmente, o controle do carrapato bovino (Boophilus Microplus)
ocorre sobretudo na primavera, verão
e outono através de banhos, uso de “pour
-on” e injetáveis. Este manejo, que é realizado
sem planejamento, tem sido apontado como
uma das principais causas do surgimento da
resistência do carrapato aos produtos existentes. Em propriedades com infestações descontroladas, é comum que os animais fiquem
tão afetados que emagreçam, reduzam o rendimento e venham a óbito. Em muitos casos,
ocorre a diminuição da imunidade frente aos
agentes da tristeza parasitária bovina, elevando os custos com tratamento e mão de obra.
Para que o controle do carrapato bovino
seja eficaz, este deve visar a redução da carga parasitária sobre os animais, descontaminação das pastagens e manutenção daquelas
com baixo nível de infestação.
LARVAS
O ciclo do carrapato bovino começa quando a fêmea ingurgitada (aquelas com carrapato graúdo) cai no solo, faz postura (cerca
de três mil ovos) e gera a larva em um período de 18 a 30 dias, dependendo da temperatura de umidade. As larvas migram para as
extremidades da vegetação, onde localizam
o hospedeiro pelo odor, vibrações, sombreamento, estímulo visual e dióxido de carbono
expirado. Estas larvas sobrevivem no pasto
por mais 90 dias, dependendo da temperatura e umidade. Esta é a fase de vida livre do

carrapato (ou seja, enquanto não
está no bovino), e pode durar até
120 dias.
A partir do momento em que
o carrapato encontra e parasita
o bovino (carrapato miúdo) começa a fase de vida parasitária,
que leva em média 21 dias. Essas
larvas migram para determinadas
regiões corporais, com espessura
da pele, vascularização e temperatura mais adequadas para o
desenvolvimento (região posterior das coxas, regiões perianal
e perivulvar). O crescimento da
população de carrapatos pode
ser observado em até quatro gerações ao longo do ano (quatro
fases de vida livre). Pela segunda
quinzena de novembro é quando
surge a primeira geração. A 2ª geração ocorre a partir da segunda quinzena de fevereiro,
e a 3ª geração nos meses de abril e maio.
No inverno, com a queda de temperatura,
ocorre uma diminuição do crescimento populacional, que irá variar de acordo com a
temperatura (4ª geração).
TESTE
É fundamental que o carrapaticida escolhido esteja atuando de forma eficaz na propriedade. Por isso, é recomendável que ao iniciar
um controle estratégico seja realizado um
biocarrapaticidograma. Este teste vai indicar

AGRONOTÍCIAS

Controle do carrapato bovino é
fundamental para criar rebanho lucrativo

qual o carrapaticida de escolha para a propriedade, evitando gastos com produtos que
não são eficientes. É importante ressaltar que
cada propriedade possui um ambiente, manejo e histórico de uso de produtos, então o
que funciona em uma propriedade, pode ser
que não funcione na vizinhança.
Além da escolha do carrapaticida correto,
algumas medidas de manejo também podem
auxiliar no controle do carrapato, como por
exemplo a rotação de pastagens (levando-se
em conta que o ciclo leva em média 120 dias)
e roçar o pasto quando este houver crescido
muito, já que o carrapato procura partes altas
da vegetação para se fixar ao bovino.
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CERTAJA Agroveterinária promove reuniões
com produtores de melancia e citros
Encontros divulgaram novas tecnologias para os associados sobre genética,
sanidade e nutrição de plantas

D

urante o período de entressafra, os produtores rurais
realizam o fechamento da
lavoura que foi colhida e iniciam o
planejamento da nova safra. Nesta época
do ano a CERTAJA Agroveterinária promove
diversas reuniões técnicas indo até as comunidades e levando as novidades e informações acerca dos diferentes aspectos da
produção. Nessa lógica, em junho e julho a
Cooperativa realizou quatro eventos, sendo
três na cultura da melancia e um na cultura
dos citros.
Na noite de 6 de junho foi realizada uma
reunião com os produtores de melancia da
região de Arroio dos Ratos. Mais de 30 agricultores estiveram presentes e assistiram a
duas palestras, uma promovida pela Syngenta Seeds, líder de mercado no segmento de sementes de melancia, e outra pela
empresa Zarcos Fertilizantes. Foi apresen-

tado o novo produto Cal-Z-S, fertilizante a
base de cálcio e enxofre para a correção de
solo e nutrição das culturas.
Na noite de 13 de junho foi a vez da comunidade de Passo da Areia, interior de Rio
Pardo. Cerca de 50 produtores conheceram
mais detalhes sobre os híbridos de melancia
da Seminis do Brasil, quando foi apresentado um novo tipo, chamado Red Heaven. Na
noite de 13 de julho duas palestras movimentaram a Vendinha. A empresa Topseed
trouxe aos produtores informações técnicas
das culturas de melão, abóbora cabotiá e
a respeito do novo híbrido de melancia, o
Barhan. Em seguida o agrônomo da empresa Zarcos falou sobre a nutrição de melancia
e correção do solo com o produto Cal-Z-S.
Cerca de 50 produtores compareceram.
NEGÓCIOS
Na noite fria de 20 de julho, cerca de 150

produtores de citros de Montenegro se encontraram para falar dos negócios da CERTAJA. O evento, que é realizado todos os
anos, contou com uma palestra da Bayer
Cropscience e da empresa Zarcos Fertilizantes. Foram tratados os temas de controle
de pragas, doenças e plantas daninhas na
cultura dos citros e também na nutrição
e correção de solo. Segundo o agrônomo
da CERTAJA Israel Silva, estas reuniões nas
localidades são muito importantes, pois
apresentam tecnologias para a produção e
também aproximam os associados e clientes da Cooperativa. “Nestas reuniões temos
também a oportunidade de confraternizar
com os clientes, agradecer a parceria e confiança e também abrir novos interessados”,
completa Israel. Estão previstas para as
próximas semanas novas reuniões técnicas
com associados nas culturas de milho, soja
e pastagens.

NA REDE

Qualidade de energia
Indicadores medem a qualidade de energia distribuída

A

s faltas de energia são acompanhadas através dos indicadores DEC e FEC, que
significam Duração Equivalente por
Consumidor e Frequência Equivalente
por Consumidor.
Estes índices demonstram, respectivamente, quanto tempo e quantas vezes, em média, cada cooperado ficou
sem energia elétrica a cada mês.
Para a ANEEL, na CERTAJA o número
máximo permitido de DEC (duração),

no ano de 2017, é 68 e de FEC (frequência) é 32.
Analisando o comportamento do
DEC e FEC durante o primeiro semestre,
demonstrado nos gráficos, percebe-se
que a qualidade da energia que a CERTAJA oferece é superior à exigida pela
Agência Reguladora. Tais resultados
refletem os investimentos que a Cooperativa faz nas redes, reforçando-as e
reestruturando-as de modo a garantir
uma energia forte e de qualidade.
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Sistema visa facilitar dia a dia do cooperado

G

NA REDE

Implantação da emissão
instantânea da fatura de energia
radativamente a CERTAJA Energia está implementando a emissão instantânea da fatura de energia. Ou seja, no momento da leitura, a fatura já
é impressa no próprio local e deixada na caixa de correspondência do usuário. Esta implantação visa facilitar o dia
a dia do cooperado, que, com a fatura em mãos, pode
escolher o local mais perto de sua casa para realizar o pagamento (desde que tenha serviço bancário conveniado
com o Banco do Brasil, Caixa, Sicredi ou Banrisul).
Atualmente, 47% do total das Unidades Consumidoras
da CERTAJA Energia já está com este serviço implantado,
parcialmente, nos municípios de Fazenda Vila Nova, Sertão Santana, Barão do Triunfo, Montenegro, Triunfo, General Câmara, Tabaí, Bom Retiro do Sul, Passo do Sobrado,
Vale Verde, Mariana Pimentel, Taquari, Cerro Grande do
Sul e Paverama.

CERTAJA participa da pesquisa IASC, da ANEEL
Cooperados devem receber pesquisadores identificados e responder aos questionários

N

o período de 18 de agosto a 01 de
novembro de 2017 a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – estará realizando uma pesquisa para apuração
do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor de Energia Elétrica – IASC 2017, nos
municípios de Taquari, Triunfo, Montenegro,

Vale Verde e Barão do Triunfo (150 pesquisas
no total).
A CERTAJA orienta aos cooperados que
receberem a visita dos pesquisadores que
verifiquem sua indentificação e respondam
atentamente ao questionário que será feito,
garantindo assim, a veracidade das informa-

Deputado Heinze visita CERTAJA
Legislação mais justa para cooperativas de
energia compôs a pauta da conversa
Em 16 de junho, a CERTAJA
Energia recebeu o deputado
federal Luís Carlos Heinze (PP/
RS). Conforme o presidente da
CERTAJA Energia, Renato Martins, o político possui uma relação forte com o sistema das
cooperativas de eletrificação e,

pelas suas origens, também é
um grande defensor dos produtores rurais. Para Heinze, a visita fortalece sua parceria entre
a CERTAJA e os poderes públicos, na busca de uma legislação
mais justa para as cooperativas
de energia.

ções coletadas. Qualquer dúvida, favor contatar com a Cooperativa pelo tefelone 0800
5416185.
No ano passado a Cooperativa foi considerada a melhor permissionária brasileira de
distribuição de energia na categoria Maior
Crescimento 2016.
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Cooperativa busca soluções para evitar
interrupções de energia provenientes das supridoras
Diversas ações estão em andamento para solucionar questões de suprimento

C

omo amplamente divulgado em edições anteriores do Certajano, as
regiões de Vale Verde e Barão do
Triunfo (e suas cercanias) sofrem
com interrupções de energia
causadas pelas supridoras.
Supridoras são as empresas
que fornecem energia elétrica para a
CERTAJA. A Cooperativa compra energia de duas supridoras: A RGE Sul e
a CEEE D. Se a supridora interromper
o fornecimento de energia, a rede da
CERTAJA, no ponto em que é alimentada por esta empresa, fica sem energia
também.
Preocupada em atender bem seus
cooperados, a CERTAJA está constantemente buscando soluções para que tais
interrupções sejam minimizadas. Confira as ações que estão sendo tomadas.

Rede de interligação

Na região de VALE VERDE, que possui pontos de ligação com a RGE SUL, a Cooperativa está
trabalhando na interligação entre as redes de Rio Pardo (João Rodrigues) e Passo do Sobrado, o
que permitirá um atendimento mais abrangente entre as diversas regiões destas localidades. Com
a conclusão desta obra, prevista para novembro deste ano, haverá a possibilidade de fazer transferências de cargas quando da falta de uma rede de suprimento. Ou seja, se faltar energia em Rio
Pardo, estas localidades serão alimentadas por Passo do Sobrado e vice-versa.
As interrupções ocorridas nos dias 20, 21 e 24 de julho, atingindo Passo do Sobrado, Vale Verde
e região, foram ocasionadas por falha em equipamento de proteção da concessionária RGE Sul. A
supridora corrigiu o problema na terça-feira, 25 de julho.
Com objetivos de médio prazo, foram iniciados os estudos para a construção de uma subestação para atender estas regiões. Esta subestação operará em tensão de 69.000 Volts, com uma linha de transmissão vinda de Venâncio Aires. Uma subestação deste porte, além de representar um
acréscimo de qualidade e confiabilidade da energia fornecida aos Cooperados, será a base energética que possibilitará o crescimento das regiões atendidas pela CERTAJA. Este empreendimento
está em fase de estudos e ainda não há uma previsão definitiva de sua entrada em operação.
Para solucionar o problema em BARÃO DO TRIUNFO e municípios vizinhos, a CERTAJA e
CEEE-D firmaram um acordo onde ambas empresas trabalham em ações que buscam a melhoria no fornecimento, principalmente a CEEE-D, cujas faltas afetam diretamente a Cooperativa
e seus Cooperados.
A concessionária (CEEE-D) retomou as ações de manejo ambiental, recontratando empresa
terceirizada que atua em sua área, podando e abatendo vegetação. Por sua vez, a CERTAJA
deslocou duas equipes de manejo ambiental, que trabalharam em tempo integral por duas semanas, retomando suas atividades após uma semana de atendimento em outras localidades.
Também foi contratada uma empresa especializada em proteção de redes para reavaliar
todos os equipamentos da CEEE-D e da CERTAJA, de modo a localizar possíveis problemas que
poderiam ocasionar desligamentos desnecessários. Esta equipe terminou seus serviços no dia
21 de julho e no momento a CEEE-D está avaliando os resultados.
A CERTAJA continua em contato com a CEEE-D para estudo de novo ponto de conexão de
forma a permitir transferências de cargas durante longos desligamentos, no entanto, ainda
não foi encontrado um ponto favorável a este empreendimento.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

ANEEL abre audiência pública que
trata das permissionárias
Expectativa é reduzir tarifas em relação àquelas que resultam da retirada de descontos
No dia 20 de julho o presidente da CERTAJA Energia Renato Martins e o gerente
comercial Enoque Garcia participaram da
reunião presencial da Audiência Pública N°
035/2017 realizada na Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, em Brasília. O ob-

jetivo foi obter subsídios para o aprimoramento da regulamentação da metodologia
de cálculo da subvenção para compensar o
impacto tarifário da reduzida densidade de
carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural. Ou seja, receber contribuições
para o objetivo de definir como
calcular o valor que as permissionárias devem receber, a título
de subvenção, para compensar o
fato de atuarem em um mercado
que gera menos receita por km²
do que as concessionárias.
METODOLOGIA
Como as permissionárias têm
menos consumidores por km²
do que as concessionárias e,
consequentemente vendem menos kWh por km² do que estas,
os custos médios de operação

e manutenção das permissionárias são mais
altos, o que resulta em tarifas também maiores. O objetivo da Audiência Pública é obter
subsídios que permitam definir uma metodologia para calcular qual o custo adicional
decorrente desta menor densidade de carga,
de forma a determinar uma subvenção a ser
concedida às permissionárias, para que seus
consumidores paguem pela energia o mesmo valor que pagariam se fossem atendidos
por uma distribuidora com maior densidade
de carga.
No setor elétrico esta é vista como uma alternativa para compensar as permissionárias
da perda dos descontos nos preços da energia comprada das supridoras para revenda.
No caso da CERTAJA Energia, a expectativa é
que o resultado desta audiência permita reduzir as tarifas em relação às que teríamos
que praticar em decorrência da retirada dos
descontos.
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Cultura da melhoria contínua vem sendo implementada há tempo pela Gestão da Qualidade
Na busca por cumprir sua Missão de “Fornecer
energia confiável, de forma sustentável, valorizando
o relacionamento e a melhoria da qualidade de vida
do cooperado”, e, em atendimento às exigências da
ANEEL, no ano de 2015 a CERTAJA Energia iniciou
o processo de implementação da Norma NBR ISO
9001:2015. A área tratada foi na coleta de dados e
apuração de indicadores de continuidade individuais
e coletivos e de qualidade do atendimento comercial
na distribuição de energia elétrica e tratamento das
reclamações dos cooperados e consumidores. Desde
então, a Cooperativa cumpriu, passo a passo, todos
os requisitos exigidos pela Norma
Nos dias 28 e 29/6 deste ano foi realizada a auditora pela empresa BRTÜV Avaliações de Qualidade,
responsável pela certificação da Cooperativa. Em junho de 2017, a Cooperativa obteve a certificação,
o que comprova que está sempre trabalhando para
melhorar o atendimento e os serviços prestados aos
cooperados. Em outras palavras, a certificação comprova que o resultado dos dados e processos da CERTAJA são produtos de uma gestão eficaz, atestada
pelo Selo ISO 9001.
Elias Roscheski, auditor responsável, declarou que
percebeu que os certajanos envolvidos mostraram-se
seguros das atividades, reforçando o fato de que a
Cooperativa vem desenvolvendo a cultura da melhoria contínua há bastante tempo e no rumo certo na
Gestão da Qualidade. Na contracapa desta edição,
Emilio Athanasio, da RM Guidarini, Renato Martins,
Enoque Garcia, Ederson Madruga e Michael Lima, da
CERTAJA, falam detalhadamente a resA certificação compropeito desta impor- va que o resultado dos
tante certificação.
dados e processos da
O coordenador do CERTAJA são produtos de
processo na Coope- uma gestão eficaz, atesrativa foi o Gestor da tada pelo Selo ISO 9001.
Qualidade, Michael
Lima, que agradeceu a todos os certajanos envolvidos e também à
empresa RM Guidarini, que está prestando serviços
de consultoria para a CERTAJA Energia e outras sete
cooperativas, via FECOERGS.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CERTAJA Energia recebe
certificação ISO 9001:2015
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Consultores, certificadores
e gestor do núcleo de Qualidade

Colaboradores envolvidos no processo

O que é ISO 9001?
“É uma norma baseada nos princípios da qualidade e contribui com a capacidade da organização em fornecer produtos e serviços que atendam aos requisitos dos
clientes seguindo rigorosamente os requisitos estatutários e regulatórios a suas atividades, visando aumentar significativamente a satisfação de seus clientes. ”
Fonte: https://www.tuv-nord.com/br/pt/certificacao-de-sistemas/sistema-de-gestao/

Na prática, estes processos podem ser evidenciados através de:
- Cumprimento de prazos para execução dos serviços solicitados pelos cooperados;
- Atendimento às reclamações recebidas;
- Disponibilização de vários canais de comunicação rastreáveis, com comprovação
de número de protocolo, como, por exemplo, SMS, e-mail, agência virtual e 0800;
- Treinamentos e capacitação dos colaboradores para a execução das atividades.
A Cooperativa comemora esta certificação, que comprova que os processos estão
adequados às diretrizes da norma, à sua Missão e às exigências da ANEEL.
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Cooperativa forma 15 aprendizes cooperativistas
Jovens do ciclo 2016/2017 encerraram curso e estão habilitados por formação integral
No dia 7 de junho, os 15 aprendizes da CERTAJA de 2016/2017
receberam seus certificados de
conclusão de curso. Participaram
do evento o presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins, o presidente da COEDUCARS, Ricardo
Lermem, formandos, professores
do curso e líderes certajanos.

O programa contribui para a formação
integral do jovem, criando situações de
aprendizagem que levam o estudante a
aprender a refletir criticamente, ser proativo e trabalhar em equipe colocando em
prática conhecimentos, habilidades, princípios e valores, fazendo da aprendizagem um importante fator de crescimento
e promoção da cidadania.

Novidade no site
Entrou no ar uma melhoria no site da CERTAJA Energia, de forma que o cooperado consulta
o andamento do seu projeto.
Confira em http://www.certaja.com.br/
energia/projetos-padroes/

Jovens preparados para o mercado de trabalho

Atenção cooperados
faturados em média tensão!
O serviço de distribuição de energia elétrica, em todo país, é regulamentado pela
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), que determina os procedimentos a
serem adotados pelas distribuidoras.
Em 10 de maio de 2016, foi publicada
a Resolução 714/16, cuja vigência entrou
em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação e motivou significativas mudanças nos procedimentos das distribuidoras
de energia elétrica. Uma das determinações é que as distribuidoras adotem as
providências necessárias para adequar
suas normas e seus contratos observando
os seguintes prazos e condições:
I — A partir da vigência da Resolução
supracitada:
a) aplicar as novas disposições da Resolução Normativa ANEEL ne 414, de 09 de
setembro de 2010, relacionadas ao CUSD

(Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) e ao CCER (Contrato de Compra de
Energia Regulada) para os novos contratos a serem celebrados; e
b) iniciar a substituição do CFEE (Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica)
em vigor pelo CUSD e, quando cabível,
pelo CCER, ao término das suas respectivas vigências, sendo vedada a prorrogação automática a partir dessa data.
Dessa forma, a CERTAJA Energia estará
entrando em contato com estes cooperados para providências necessárias a celebração destes contratos.
Para maiores informações e tratativas, entrar em contato pelo e-mail deise.araujo@certaja.com.br ou simone.
martins@certaja.com.br e pelos telefones (51) 3653 6713 e ou (51) 3653
6617.

Projeto Sementes do Cooperativismo
A Escola Pedro Pereira Machado, localizada
nas Amoras, Taquari,
recebeu em 5 de junho
a equipe do Núcleo de
Comunicação para uma
palestra do projeto Sementes do Cooperativismo. Um grupo de 63 estudantes e professores
participou.
Em 13 de junho, 84
alunos e professores da
Escola Adão Martini, de
Montenegro, e 89 da Escola Gonçalves Dias, de
Triunfo, tiveram a oportunidade de conhecer
um pouco mais sobre a
Cooperativa e os ideais
cooperativistas.

No dia 13 de julho, a
palestra foi realizada na
Escola Osvaldo Aranha,
na localidade de Rincão
dos Pinheiros, em Triunfo. Dinâmicas de grupo
e a exibição de filmes de
curta duração foram estratégias utilizadas para
captar a atenção e a participação da turma. Cerca de 90 jovens e professores dos turnos manhã e tarde participaram.

11

EDIÇÃO 156/AGOSTO DE 2017

Cooperados que estão com o talão de produtor desabilitado podem perder a
Tarifa Rural e passar para Tarifa Residencial

C

onforme determinação da Secretaria da Fazenda do Estado,
a Cooperativa está atualizando
os cadastros dos cooperados classificados como “Rurais”. Os cooperados
que estão com o talão de produtor desabilitado podem perder a Tarifa Rural,
que é bem mais acessível do que a Residencial.
Como parte deste processo, está
sendo enviada uma mensagem via

SMS para os cooperados que estão
com seus talões desabilitados, solicitando que efetuem o recadastramento.
Caso seu talão de produtor esteja
desabilitado, procure o órgão competente para regularização. Procure
também um posto de atendimento da
CERTAJA mais próximo de sua residência para atualização!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Atenção cooperado da CERTAJA Energia
que possui talão de produtor e tarifa rural!

CONHEÇA MAIS SOBRE A TARIFA RURAL:
O que é Classe Rural?
A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva
atividades de agricultura, pecuária ou aquicultura.

Não. Para ser possível o enquadramento na
tarifa rural o nome titular da conta de energia elétrica deve constar no bloco de produtor
rural, caso contrário será necessário efetuar o
serviço de Troca de Titularidade.

O que é necessário para ter a tarifa de
energia na classe rural?
É necessário possuir bloco de produtor rural
(IE - Inscrição Estadual) com situação cadastral
“habilitado” dentro da mesma localidade onde
possua energia elétrica da CERTAJA Energia.

Quem desenvolve atividade rural e seu
imóvel está localizado em zona urbana,
possui bloco de produtor rural. Como deve
proceder para efetuar o cadastro?
Com o número da inscrição estadual do bloco de produtor rural em mãos, entre em contato com um de nossos canais de atendimento.

Se o nome do titular da conta não é o
mesmo que consta no bloco de produtor
rural posso solicitar o enquadramento?

Como fica a tributação de quem está com
a tarifa rural?

O consumidor classificado com a tarifa rural
possui diferimento de ICMS (O Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), acima dos 100 primeiros kWh’s
consumidos, tendo os 100 primeiros kWh’s a
alíquota de 12%.
Para os casos de aposentadoria rural a alíquota é de 25% sobre o consumo total. Para
os casos de agroindústria (cadastrada com
CAE e CNAE de indústria) a alíquota é de 17%
sobre o consumo total.
Maiores informações entre em contato
pelo e-mail comercialenergia@certaja.com.
br ou 0800-541-6185.

TALÕES DESABILITADOS, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES,
SÃO AQUELES QUE POR UM LONGO PERÍODO NÃO TÊM NOTA FISCAL EMITIDA.

Jovens criam cooperativa e põem em
prática ensinamentos de curso
Ao aceitar desafio do professor, grupo de 16 alunos vivencia o cooperativismo para além da sala de aula
A turma 2017/2018 dos Jovens Aprendizes
recebeu em julho a tarefa de criar uma cooperativa na disciplina ministrada pelo professor Ricardo Lermen, da COEDUCARS. Após
aprenderem sobre os diversos ramos do coo-

Aprendizes 2017/2018

perativismo, escolheram o de produção para
aplicar o desafio recebido em sala de aula.
Batizada de COPAAT (Cooperativa de Produção Alimentícia dos Aprendizes Cooperativos
de Taquari) a cooperativa funciona dentro
de todos os requisitos fundamentais, com
estatuto social, fichas de cooperados, organograma com
presidente, secretária, ata
de assembleia. Os 16 estudantes e o professor
são cooperados.
A ideia é colocar em
prática os conhecimentos e diminuir os gastos
com a compra de lanches.
Iniciou-se a produção de

bolo de pote, depois sanduíches e enroladinhos. Outras variedades surgirão com o passar do tempo. A produção acontece à noite
ou de manhã na casa de algum dos colegas,
com revezamento para que, a cada semana,
um grupo de em torno de quatro pessoas
faça a produção dos alimentos. Para o futuro
existe a possibilidade de comercializar para
os colaboradores da CERTAJA, com a permissão do presidente da Energia, Renato Martins. As sobras em dinheiro serão distribuídas
entre os cooperados.
Para os estudantes a experiência tem mostrado como funciona uma cooperativa na
realidade, com seus desafios e rotinas, além
de ter sempre em mente os direitos e deveres
dos cooperados.
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CERTAJA Saúde
Parceria da CERTAJA Desenvolvimento com Centro Clínico Gaúcho atrai cooperados

N

o início deste ano a CERTAJA
Desenvolvimento firmou parceria com o CENTRO CLÍNICO
GAÚCHO (CCG), oferecendo ao seu
cooperado Planos de Saúde regulamentados pela ANS (Agência Nacional
de Saúde). Em entrevista concedida
especialmente ao Certajano, Gislaine
Bueno, Gerente Operacional do CCG,
dá informações práticas da usabilidade dos Planos, da Clínica construída
em Taquari no Supercentro CERTAJA e
das demais Unidades de Saúde à disposição
do cooperado que adere ao plano.
1- Desde quando a clínica de Taquari
está em funcionamento?
A Clínica do CCG de Taquari inaugurou no
dia 03 de abril de 2017.
2 - Qual o horário de atendimento?
Segunda à quinta-feira, das 8h às 12h e
das 13:30h às 18h.
Sexta-feira das 8h às 17h. O telefone é (51)
3653-1218
Os atendimentos médicos são realizados
até às 17h, de segunda a sexta-feira.
3- Quais são as especialidades médicas
na clínica de Taquari à disposição do cooperado da CERTAJA?
Atualmente o CCG oferece as especialidades de Clínica Médica agendada, Pediatria,
Ginecologia e Traumatologia na clínica de

Unidade CCG Taquari

Taquari.
4- Como o usuário do plano marca horário para consultas?
Ele pode agendar as consultas através dos
canais de atendimento que o CCG oferece:
- Portal do usuário: http://agendaweb.centroclinicogaucho.com.br/
- Totem de autoatendimento em uma de
nossas Unidades, inclusive em Taquari
- Central de marcação 3287-9220
- Cooperados de Taquari e região podem
agendar na própria Clínica no Supercentro
CERTAJA ou pelo fone 3653-1218
5- Quanto custa uma consulta com um
Clínico Geral? E com um especialista?
O valor da coparticipação na consulta
para o usuário da CERTAJA tem o valor de R$
25,00 com direito a reconsulta num prazo de
15 dias sem custos.
6- Quanto custam os exames que os
médicos solicitam na consulta (laboratoriais, imagens, etc)?
Nada. O custo é zero. Não existe nenhuma
coparticipação em exames de baixa, média
ou alta complexidade, tão pouco nos casos
de Internação, Cirurgias e Anestesistas.
7 - Como está o movimento na clínica
de Taquari?
O movimento está crescendo a cada semana, visto que o CCG tem firmado convênios
com diversas empresas da região, além da
CERTAJA Desenvolvimento.
8- Além desta clínica, onde o cooperado
pode ser atendido?
O CCG tem 19 unidades próprias de atendimento nas cidades de Taquari, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba, Gravataí,
Cachoeirinha, Alvorada e Viamão. Tem, também, Rede Compartilhada com a Multiclínicas, onde há atendimento nas cidades de

Futura unidade CCG em Montenegro

Novo Hamburgo e Campo Bom, assim como
toda a rede credenciada em Taquari, Triunfo
e Montenegro.
7 - Como posso aderir ao Plano de Saúde CCG? Quanto custa?
Dirija-se às centrais de atendimento da
CERTAJA na Loja da Vendinha e em Taquari
para fazer sua adesão. Para maiores informações ligue para (51) 3653-6608 / 3653- 6607
/ 986379834.
Em relação aos preços, depende do que
você escolher, pois oferecemos dois tipos de
plano: Ambulatorial e Hospitalar. O valor do
plano é individual por cooperado e varia conforme a faixa etária. O Plano Ambulatorial
custa a partir de R$ 66,00 e o Hospitalar a
partir de R$ 101,92.
8- Alguma outra questão que você gostaria de acrescentar?
Temos a previsão de, no mês de outubro,
inaugurarmos a Unidade na Cidade de Montenegro, na Rua Buarque de Macedo, 145 Centro, que oferecerá diversas especialidades
médicas. No local também estará instalado
o Laboratório Marques D’Almeida (central de
coleta).
Acesse o site do CCG e conheça toda estrutura a sua disposição!
https://www.centroclinicogaucho.com.br/

Confira os depoimentos de cooperados que estão utilizando os planos de saúde oferecidos:
Aos 62 anos,
Neida
Terezinha
Ávila da Silva e
José Evanilo da
Silva, residentes na
Vendinha, Montenegro, são cooperados desde 7 de
maio de 2013 e
aderiram ao plano do Centro Clínico
Gaúcho - CCG no modelo ambulatorial. Em junho deste ano uma forte
gripe fez com que precisassem dos
serviços de saúde, com consultas em
médico credenciado e exames realizados no Centro de Diagnóstico do
CCG em Porto Alegre e Canoas. “O
atendimento foi muito bom, e os
exames saíram mais rápido que esperávamos”, comemoram.

João Carlos Moura dos Santos e
Maria Teresinha dos Santos, aos 54
e 48 anos, são cooperados da CERTAJA desde 10 de outubro de 2013.
Moradores do Rincão dos Costas,
em Taquari, aderiram ao CCG em
abril de 2017 por meio da modalidade hospitalar. Uma isquemia abdominal em João Carlos fez com que
utilizassem os serviços com encaminhamento para o
pronto atendimento da Avenida do Forte em Porto
Alegre, onde fez vários exames, com transporte da
ambulância do CCG. O primeiro auxílio foi prestado
em Taquari, e em seguida houve o redirecionamento
para Porto Alegre, e a seguir para o hospital da Ulbra,
em Canoas. “Considero o atendimento muito bom e
não gastei um centavo, sendo que fiz vários exames
do mais simples até aqueles de alta complexidade. E
continuo sendo acompanhado pela equipe médica”,
observa João Carlos.

Para Ângela Maria
Pereira Porn e Paulo
Roberto Silva Porn,
com 58 e 60 anos, respectivamente, também
moradores da Vendinha, Triunfo, o plano do
CCG trouxe bom suporte para suas demandas.
Para ela através do modelo hospitalar, e
para ele pelo ambulatorial contratados em
abril de 2017. Um problema no calcanhar
de Ângela demonstrou a necessidade de
consultar um traumatologista, um clínico
geral e cirurgião vascular. As consultas foram agendadas via internet, no portal do
CCG. “O atendimento foi ótimo. Fomos
muito bem recebidos pelos profissionais.”
E completam: “Este plano foi uma rica invenção da CERTAJA”.
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Média tensão

Brigada de incêndio
CURSOS

Os certajanos Adroaldo da
Silva Gomes, Karine Pessi Kern
e Marcos Oliveira de Andrade
participaram em Teutônia, de
19 a 30 de junho, do Módulo para Ligação de Unidade
Consumidora em Média Ten-

são, com um total de 80 horas
aula. O objetivo foi qualificar/
reciclar os profissionais que
exercem as atividades relacionadas a grandes clientes, ligações indiretas em BT (Baixa
Tensão) e MT (Média Tensão).

Nos dias 13 e 20 de junho
cerca de 60 funcionários dos
diversos setores das Cooperativas de Energia e Desenvolvimento participaram do curso
NR23 – Brigada de Incêndios.
O curso tem como objetivo capacitar os colaboradores para
o combate de princípios de incêndios, bem como adequar-

se às exigências legais para
obtenção do alvará de proteção e prevenção de combate
de fogo. O facilitador foi Marco Antônio Becker, da COEDUCARS, que abordou a teoria e
a prática através do manuseio
de hidrantes e extintores. O
evento teve o apoio do Sescoop/RS.

Inteligência emocional
No dia 16 de junho a equipe
do Disque Energia realizou um
treinamento sobre Inteligência Emocional para despertar a
consciência quanto ao domínio
das emoções e utilização da inteligência emocional no dia a
dia, reduzindo reflexos prejudiciais à equipe e ao atendimento. A atividade com duração de
quatro horas teve como faci-

litadora a gestora do setor de
RH, Fátima Silva. Conforme Ana
Paula, líder da equipe, haverá
um segundo encontro para avaliar as melhorias após a ação.
“Isso será muito importante
para desenvolver a empatia e
cultivar um bom relacionamento entre as colegas/atendentes.
Isso se reflete no atendimento
ao cooperado.”

Tecnologia permite captação de sinal em
áreas de baixa ou nula cobertura de sinal
Cooperado! Caso você tenha dificuldades de sinal de celular,
a CERTAJA Desenvolvimento tem a indicação de solução para você!
Informe-se através do fone (51) 3653-6608 e (51) 98637.9834
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CURSOS

CURSOS PARA COOPERADOS
Comprometida em levar conhecimento aos seus cooperados e capacitá-los para novas oportunidades em suas rotinas, a CERTAJA
realizou várias atividades junto a diversas comunidades que atende. Confira as iniciativas, que contaram com o apoio do SENAR e Sindicato Rural:

Panificação caseira
De 12 a 14 de junho aconteceu um
curso de Panificação Caseira na comunidade de Arroio do Capivara, em Taquari.
A atividade teve participação de 10 cooperadas, tendo como instrutora a nutricionista Graziela de Napoli. A atividade
foi organizada pelo Sindicato Rural de
Taquari, com parceria do SENAR e CERTAJA.

Inclusão Digital
Em 19 e 20 de junho aconteceu um curso de
Inclusão Digital para a comunidade de Arroio
do Potreiro, em Taquari. O curso foi organizado pelo SENAR e Sindicato Rural de Taquari em
parceria com a CERTAJA para proporcionar aos
cooperados o conhecimento de novas tecnologias e ensinar noções básicas de informática.

Costura e transformação
De 03 a 06 de julho, a comunidade de
Arroio do Capivara, em Taquari, recebeu o
curso de introdução à costura e transformação das peças do vestuário. A artista
plástica Elizete Mognon coordenou a atividade, demonstrando o funcionamento
da máquina de costura, reaproveitamento de peças, bainhas e ajustes. Com nove
participantes, o grupo teve duas alunas
que não tinham nenhum conhecimento
na área. Dona Alaídes, uma dessas alunas
para quem tudo era novidade, disse que
irá aplicar as ideias em seu cotidiano. Dona Ana já sabia costurar, mas revela que teve muitas
ideias novas, como porta sapatos em calça jeans, bolsas e puxa saco.

Plantas
Em 06 e 07 de julho a professora Lucimara Fanfa Corvello apresentou para 12
participantes na localidade Arroio das Pedras, Taquari, noções básicas sobre plantas medicinais, condimentares e aromáticas. Os conteúdos incluíram identificação
de espécies espontâneas com uso medicinal e comestíveis (medicina preventiva),
propagação de mudas por estaquia e semeadura, confecção de canteiros e informações sobre solos, com a manutenção
das plantas e adubação. Outras temáticas
foram o controle de pragas e doenças, manejo e produção de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, infraestrutura para produção e dicas sobre colheita, secagem e armazenamento.

Informática básica/
Gestão rural
O professor Wolney Vitor Luersen abordou
noções básicas de informática e editor de textos na localidade Morro do Pedro Rosa, Tabaí,
no período de 03 a 06 de julho. Os conteúdos
incluíram noções de hardware e software, conhecimento da área de trabalho, conhecendo
as ferramentas e suas aplicações, noções do
Word e edição e revisão de textos. Outros temas que entraram no programa do curso foram formatação de documentos, construção
de tabelas, inserção de elementos gráficos,
edição de estilos, internet e noções de Excel
básico, com criação de planilhas eletrônicas.

Tortas e doces
Nos dias 24 e 25 de julho aconteceu o curso
de “Tortas e doces”, na localidade de Boa Vista,
em Triunfo. O evento contou com a parceria da
CERTAJA, do Sindicato Rural de Triunfo e foi ministrado pela nutricionista Ana Paula Camatte,
do SENAR. Participaram 12 cooperadas.
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CLASSIFICADOS
VENDE-SE CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1516 - Ano 1978, truck graneleira, motor
e diferencial recentemente feito, calçado de pneu. Tratar com Jair, fone 99609 0966.
VENDE-SE TERRENO EM TABAÍ – Terreno com casa, medindo 13x40 de comprimento, com água de poço artesiano. Valor R$43 mil, aceitando também carro no
negócio. Interessados falar com Sandra pelo telefone 99540 0173.
VENDE-SE GOL ANO 1990 – Documentação em dia, no valor de R$3.000,00. Interessados falar com Sandra ou Jocel pelos telefones 99578 8834 ou 99540 0173.
VENDE-SE TERRENO EM PORTO BATISTA, TRIUNFO – Localizado na Av. Bento Gonçalves, medindo 10x30 e com escritura. Valor R$ 50 mil. Interessados devem contatar com Carlos ou Luci pelos fones 99643 1915 ou 99918 3872.
VENDE-SE CASA NA ESQUINA DA SORTE – Localizada ao lado do mercado TC, a
50m da TF10. Possui 3 quartos, 1 sala grande, cozinha, área, piscina, salão de festas,
açude e garagem para 2 carros. Interessados falar com Eva pelo telefone 99847
4621.
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$ 65 mil. Tratar pelos
fones (51) 99872 2772 ou 99710 9186 com Marinara.
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e galpão, medindo
14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do mercado Bom Sucesso). Contatos com Ana, pelo telefone 99812 4357.
VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Compras, a
500m da BR 386, medindo 2.500m². Interessados contatar com Sérgio, pelo fone
99546 3544.
VENDE-SE CHÁCARA NO 6º DISTRITO DE RIO PARDO - Casa de alvenaria, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, galpão para criação de ovelhas. Terreno de esquina medindo
6.300m², próximo a Igreja Santa Teresinha em João Rodrigues. Interessados contatar
com Artur pelo fone 99782 3281.
VENDE-SE SITIO EM TABAI – RS 287, 8 hectares (2 matrículas de 4 ha – podendo ser
comprado somente 4 ha, conforme o interesse). Interessados contatar com Estela
pelo fone (51) 99645 6949.
VENDE-SE: Grade niveladora 28 D Tatu, arado 32 reversível, pulverizador de 605
litros, semeadeira de adubo, ureia, sementes, reboque, guincho 2 toneladas, distribuidor de sementes e calcário, plantadeira SEE – LIZE 3 705l. Interessados ligar (51)
99912 1749 (Paulo).
VENDE-SE OU TROCA-SE CASA EM BARRETO – Próximo a pecuária São Francisco.
Casa meia aba de madeira com terreno medindo 128m². Contém 1 quarto, 1 banheiro, 1 área grande com pátio fechado. Localizada na rua General Bento Gonçalves,
522 – Barreto, Vila São Francisco. Valor: R$ 35.000,00. Interessados contatar com
Rosana pelo telefone 99837 7428.
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 x 30 valor
R$ 25 mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo telefone 99975 0542.

VENDE-SE CAVALOS – Mansos, domados e bons para crianças. R$1.600,00 cada.
Contatos com Taís pelo telefone 98455 0180.
VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Localizada a 2 km do centro de
Tabai, medindo 2.445 m² com duas casas de alvenaria, sendo uma com 100 m² nova
e outra com 82 m², galpão com garagem, poço artesiano, com árvores frutíferas. Valor R$ 190 mil (aceito carro no negócio). Tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi.
VENDE-SE FORNO (INOX) - Com fogão a lenha acoplado, marca hidro. Assa 6 pães
ou 23 Kg de carne em uma só vez. Valor R$1.400,00 (60% do valor de um novo na
loja). Motivo da venda: falta de espaço. Interessados devem contatar com Ênio pelo
telefone 98160 6030.
VENDE-SE CASA MISTA EM MONTENEGRO- Com 2 dormitórios, banheiro, sala de
jantar e sala de visitas, terraço, parte inferior (porão), cozinha com sala de tv, quarto
pequeno e lavabo, cozinha campeira com lavanderia, quiosque com banheiro. Terreno de 16 x 30, localizado no bairro Santo Antônio, rua Getúlio Vargas, a 7 quadras
da RS 287. Aceito proposta. Interessados tratar com Dorival Pradella pelo telefone
(51) 99614 0519.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA EM MONTENEGRO - Com 3 dormitórios e dois banheiros, cozinha, sala e lavanderia com churrasqueira. Banheiro e dormitórios com
porta de 90 e banheiro com corrimões, terreno 7 x 27,5, com contrato de compra
e venda, inventário quase concluído. Interessados tratar pelo telefone (51) 99614
0519 (falar com Dorival).
VENDE-SE 4 ha TERRAS EM TABAÍ - Possui mato de eucalipto com 6 anos e localizado no Km 384 da BR 386 (distância de 1Km da BR 386). Pode ser comprado somente
um hectare, caso não haja interesse pelos quatro. Interessados devem contatar com
Maria, através do telefone 99638 9751.
VENDE-SE SILAGEM DE MILHO - Localizado em Vale Verde, próximo da divisa de
General Câmara. Interessados deverão entrar em contato pelo telefone (51) 99781
7576 ou 99577 2343, com Elivelton.
VENDE SE TERRENO EM GRAVATAI - Bem localizado, em um condomínio rural atrás
da GM a 8 minutos do centro, terreno medindo 12X50, somente contrato de compra
e venda. Torrando por R$ 45 mil (R$10 mil abaixo do valor). Aceita-se veículo como
parte do pagamento. Interessados deverão contatar com Edenir através do telefone
(51) 99937 0260.
VENDE-SE - 15ha de terra com mato de eucalipto de 1 a 5 anos de idade na localidade de Bom Jardim, Montenegro. Interessados tratar através do telefone (51) 98044
7839, com Pedro.
VENDE-SE CHOCADEIRA – Em perfeito estado de conservação, com capacidade
para 70 ovos, automática, marca “Pavão”, valor R$450,00. Interessados deverão tratar através do telefone (51) 99501 2402 ou 99723 2763 com João Carvalho.

Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar algum bem ou produto? Então, seu espaço é aqui. Ligue para o Núcleo de
Comunicação da CERTAJA através do fone (51) 3653 6645, ou escreva para Fabiana Martins – Rua Albino Pinto, 292, Taquari, RS, 95860-000. Se
preferir, envie e-mail para fabiana.martins@certaja.com.br

16

ESPECIAL ISO

EDIÇÃO 156/AGOSTO DE 2017

CERTAJA Energia conduz operações baseada
em padrões internacionais de gestão

E

m 28 e 29 de junho a CERTAJA Energia conquistou um
reconhecimento fundamental ao receber o Certificado da
Norma ISO 9001:2015, após um ano e dois meses de um
processo acompanhado atentamente pelos consultores Luís Emílio Pereira Athanasio e Renan Mezzari, da empresa RM Guidarini

Consultoria, de Criciúma (SC). O documento comprova o alto nível de
qualidade dos serviços prestados pela Cooperativa a seus cooperados
e clientes. Foi atestado que os processos que a CERTAJA adota são suficientemente seguros e corretos, gerando informações confiáveis que
refletem a realidade.

Confira os depoimentos do consultor e de lideranças da CERTAJA que se envolveram no processo!

Por que a ISO 9001 é importante para a CERTAJA?
Luís Emílio Pereira Athanasio, consultor da empresa RM Guidarini Consultoria
Esta certificação atende uma exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e demonstra aos cooperados que a
CERTAJA conduz suas operações baseada em padrões internacionais de gestão, garantindo o atendimento aos requisitos legais
associados aos seus serviços. Além disso, a Cooperativa busca melhorar continuamente o desempenho de seus processos e
aumentar a satisfação de seus cooperados, o que leva a CERTAJA a focar sua estratégia nesse sentido. Isso leva a melhoria dos
produtos e serviços fornecidos. Nos próximos três anos a Cooperativa deverá manter os padrões e controles implementados,
acompanhar os planos de ação definidos no planejamento estratégico e na análise dos riscos. As auditorias externas que ocorrerão anualmente serão cada vez mais exigentes, principalmente no que diz respeito à melhoria do desempenho.
Renato Pereira Martins, Presidente da CERTAJA Energia
Há mais de 15 anos a CERTAJA trabalha com Planejamento Estratégico, desenvolvendo ações e
criando padrões que visam racionalizar os processos e ganhar produtividade, com o objetivo de
melhorar o grau de satisfação de seus Cooperados. Esse tem sido o foco de nossa gestão ao longo
dos anos. E, como sabemos que não somos os donos da verdade, nada melhor do que se utilizar de
ferramentas que possam, de forma isenta, avaliar se o que estamos fazendo é o correto. A implantação da Norma ISO 9001:2015 foi a ferramenta ideal para se fazer essa avaliação.
Depois de mais de um ano de trabalho de uma consultoria externa, especializada no assunto,
recebemos o Certificado de aprovação e reconhecimento de cumprimento a tudo aquilo que a Norma ISO 9001:2015 exige. Para nós, isso tem um significado de muita relevância, primeiro, por nos
mostrar que estamos no caminho certo e, segundo, que esse processo tem uma continuidade, nos
exigindo um acompanhamento de nossas ações e nossos processos, sempre na busca da melhoria
contínua. Outro ponto positivo que podemos destacar foi o reconhecimento, por parte de nosso
cooperado, quando de pesquisa aplicada pelo órgão regulador – ANEEL, em 2016, como a Cooperativa, a nível de Brasil, que mais cresceu no grau
de satisfação junto ao seu quadro de cooperados, atingindo um percentual de aprovação superior a 79%.
Sendo assim, nosso trabalho continua alicerçado nessas ferramentas, buscando sempre o melhor para nosso quadro social.

Enoque Garcia, Gerente Comercial de Energia
O relacionamento com os cooperados é um dos pilares da Cooperativa. O reconhecimento obtido no IASC 2016 e a recente
certificação pela ISO 9001 evidenciam o comprometimento da Cooperativa com a qualidade nos serviços prestados. A experiência
da CERTAJA com planejamento estratégico e gestão de indicadores é fundamental para atingir esse nível de excelência no atendimento. Os colaboradores estão engajados com o desafio de melhoria continua do desempenho, o que é excelente para todos.

Ederson Madruga, Gerente de Distribuição de Energia
A ISO 9001 vem ao encontro de uma política implementada há vários anos na CERTAJA, que é o aumento da qualidade da
energia e do atendimento aos nossos Cooperados. Esta certificação vem para, além de certificar os procedimentos, contribuir
para que cada vez mais os processos sejam melhorados e ampliados, de modo que a Cooperativa obtenha mais eficiência e satisfação do cooperado.

Michael Lima, Gestor do Núcleo da Qualidade
A Certificação ISO 9001 é como um avalista/fiador. Ela garante ao cooperado, nos processos auditados, que a gestão da CERTAJA é eficiente em planejar, prover recursos e monitorar o seu desempenho. O método aplicado da auditoria da Norma ISO 9001,
comparando o modus operandi da CERTAJA com as operações de empresas de classe mundial com excelência em gestão, nos dá
a certeza de que estamos no rumo certo, fazendo a gestão da maneira correta.
Enfim, o que temos é altamente positivo, pois a avaliação de um órgão externo, certifica que a Cooperativa é competente em
garantir a qualidade destes processos.
Para exemplificar a importância do selo ISO 9001: 2015, no ano passado o resultado da pesquisa IASC demonstrou que os
cooperados estavam satisfeitíssimos com o atendimento prestado pela Cooperativa. Pois bem, a Certificação evidenciou que o
alcance deste resultado (IASC) não foi por acaso, mas de forma consciente e planejada, e mais, garante que a CERTAJA continuará
prestando este serviço.

