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O Ano do Cinquentenário
Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia
O ano era 1969! O dia era 17 de
outubro. O presidente da República
era o Marechal Artur da Costa e Silva, ilustre filho da terra de Taquari. O
homem do campo vivia à luz de vela
ou de lampião. Eis então que é fundada uma Cooperativa, que
tinha como missão levar energia elétrica ao homem do campo. O
tempo passou. Estamos começando um novo ano, 2019, quando em nosso estado temos um novo governador, o país um novo
presidente e, para completar, o ano em que “Nossa Cooperativa”
completa 50 anos. É um longo caminho que foi percorrido com muito esforço, mas também com inúmeras glórias e coisas positivas.
Hoje, estamos presentes em mais de 25 mil propriedades, em 19
municípios, levando energia para o bem-estar de uma população
que, com certeza, ultrapassa a casa das 100 mil pessoas, bem como
servindo de alavanca para o desenvolvimento da região, fornecendo
energia elétrica, insumo que movimenta grandes indústrias, o comércio, casas de saúde, bem como toda a nossa produção primária.
Isso é a força do Cooperativismo, e a CERTAJA é um exemplo vivo
dessa potência. Orgulhamo-nos de fazer parte dessa entidade. É
com esse sentimento que vamos referendar esse ano de 2019 como
um marco de nossa história.

ASSEMBLEIA GERAL - Pretendemos criar momentos, ao longo
desse ano, para destacar esse feito. E o primeiro momento vai ser a
nossa Assembleia Geral de Prestação de Contas, marcada para dia
27 de março. Nesse dia teremos a oportunidade de partilhar com
nosso cooperado o momento que vive nossa Cooperativa. É a hora
de compartilharmos um pouco da nossa história. Queremos nesse
dia mostrar o estágio que nossa Cooperativa atingiu ao longo desses 50 anos, os números que movimentamos no último exercício,
os investimentos realizados e os que pretendemos fazer para o futuro, bem como o comportamento dos indicadores de qualidade
estabelecidos pela Agência Regulatória-ANEEL. Enfim, é um ótimo
momento para partilharmos todas essas informações e ouvir sua
opinião sobre os serviços prestados pela Cooperativa.
Estamos aqui, juntamente com uma equipe de colaboradores,
procurando sempre fazer o melhor para nosso cooperado. Mas,
como não somos perfeitos e nem os donos da verdade, é sempre
bom ouvir a sua opinião. Venha! Participe! Sua presença é importante para todos nós, e principalmente para a continuidade dessa
trajetória. O 2019 é um ano especial para a família certajana, afinal
de contas, trata-se do ano do nosso Cinquentenário.
Grande abraço e que o 2019 seja um ano de muitas glórias para
todos nós.

A Busca de Alternativas
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
Em 1993 a Certaja, cooperativa de Eletrificação Rural, incorporou a então cooperativa mista de Taquari - a COMITAL. Na época a
COMITAL passava por sérias dificuldades financeiras, causadas, principalmente, assim como ainda é hoje, pelas variações do preço de
mercado do arroz que, muitas vezes, fica inferior ao custo da lavoura. Este comportamento imprevisível e, muitas vezes contraditório,
do preço do arroz, acontecendo, muitas vezes, que o produto perca
valor na entre-safra, é motivo de muita preocupação e de perdas financeiras principalmente para cooperativas de pequeno porte como
era o caso da COMITAL e é agora o da Certaja Desenvolvimento, que
dela se originou.
Criada em 2008, pelo desmembramento da Certaja Energia, a nossa Certaja Desenvolvimento, a exemplo da COMITAL, é uma cooperativa de pequeno porte atuando em um mercado que, cada vez mais,
dificulta a vida dos pequenos em detrimento das grandes organizações que operam com escala suficiente para obter sobras mesmo nas
situações de mercado mais difíceis.
Para piorar a situação, nossos projetos de geração de energia que
prometiam ser, literalmente, a “salvação da lavoura”, apresentaram
enormes problemas, transformando-se numa fonte de descapitalização da cooperativa. Somando perdas e ganhos, esses projetos implicaram em um prejuízo de aproximadamente 12 milhões de reais,
terminando com o capital de giro da cooperativa. A partir de então

CERTAJANO

passamos a financiar nossos produtores associados com dinheiro dos bancos e dos fornecedores de insumos. A manutenção deste
modo de atuar no mercado é inviável, pois
os juros que pagamos são muito altos.
A solução mais evidente para o atual estado de coisas seria, a nosso ver, a venda do prédio do SuperCentro
que, pelas nossas estimativas gerariam uma receita suficiente para
repor o nosso capital de giro a um nível que nos permitiria operar
novamente com sobras. Com esta solução a questão do baixo capital
de giro estaria praticamente resolvida. Mas aí se coloca outra questão. Mesmo com um capital de giro suficiente para o nosso nível de
atuação atual, continuaríamos sendo uma cooperativa de pequeno
porte atuando em um ambiente favorável apenas para os grandes.
Como resolver isto? No nosso entender seria avaliando outra alternativa: a fusão com uma cooperativa de grande porte. Um processo
semelhante ao que aconteceu com a COMITAL em 1993, quando foi
incorporada pela Certaja Energia. Devemos avaliar com bastante cuidado esta alternativa, pois, apesar de ser mais difícil de colocar em
execução, pode ser a melhor solução principalmente para os nossos
associados produtores de arroz.
Saudações cooperativistas!

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, Gelson Luis de Souza Muller, José Carvalho dos Santos, Lauro Roberto Bayer, Natiela Godoy Lopes, Neuri Valdir
Nied, Severino Aloísio Lehmen, Paulo Otto Ost. | Suplentes: Marcelo Santos de Souza, Maria Oliveira de Paula, Silvio Luís da Rosa Lopes. Conselho Fiscal: João Paula de Oliveira, Sandro Luiz Essvein,
Carlos Roberto Atkinson. | Suplentes: Vilso José Garcia Faleiro, Evanir Gonçalves Azevedo, Armando Ari 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: Antônio Carlos da Silva
Tedesco, Flávio Palagi, Paulo Sebastião Lopes das Neves, Delcino Magalhães, Auri Rosa da Silva, Luis Carlos 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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Conhecida como a “Terra da Laranja”, o município de Taquari já foi
referência em pesquisa, produção e tecnologia em citrus

L

onge das divisas do município, quando se fala de Taquari quase sempre
surge em pauta a cultura da laranja.
A referência não é em vão. Desde o pórtico
de entrada até o inicio da cidade, belas laranjeiras repletas de frutas acompanhavam
o caminho do visitante. Extensos pomares
com plantas bem alinhadas e bem cuidadas dividiam a paisagem com os campos de
gado. A Festa da Laranja atraía multidões ao
pavilhão Costa e Silva, também conhecido
como “Pavilhão da Laranja”. Produtores de
diversos estados e também outros países visitavam a Estação Experimental em busca de
aprendizado técnico para a sua produção.
Mas atualmente o cenário do município é
outro. Florestas de eucalipto tomaram o lugar dos pomares e o plantio da laranja saiu
dos campos para entrar na história.

Início e auge da cultura em Taquari
Em meados de 1760, os colonizadores
açorianos trouxeram as primeiras sementes
de laranja da Europa e iniciaram os plantios
nas margens férteis do Rio Taquari. As condições favoráveis de clima e solo da região
permitiram a produção de frutas de alta
qualidade, que em pouco tempo despertaram o interesse do comércio. No início dos
anos 1900, Emilio Schenk traz dos Estados
Unidos as primeiras mudas da variedade Valência, e na década de 1920 já eram exportadas frutas para a Europa. Entre as décadas
de 1950 e 1970 o município atinge uma área
de mais de 1.000 hectares de pomares em
produção. Muitos pomares eram de propriedade de agrônomos e pesquisadores, que os
conduziam com excelente manejo. As produtividades e a rentabilidade eram altas. A

Cancro cítrico e a larva minadora
Segundo Elisabeth Souza, o Cancro Cítrico chegou na região na década de 1980. Trata-se de uma
doença causada por uma bactéria, que forma lesões
nas folhas e frutos, depreciando o valor comercial.
Diversas medidas de controle foram tomadas, inclusive o corte total de pomares infectados. Mas na
década de 1990
com a entrada da
mosca minadora
dos citrus as coisas
pioraram. A mosca
causava uma lesão
nas folhas, que era
o que o cancro precisava para infectar
a planta. Os custos
para o controle das
duas pragas juntas
se tornaram altos e
a rentabilidade da
cultura despencou.
Elizabeth: pomares
Era o início do fim.
infectados foram cortados

Cancro cítrico e larva minadora predaram
os pomares taquarienses

AGRONOTÍCIAS

Da riqueza ao abandono
Breve memória da citricultura de Taquari
cultura vive seu auge.

Pesquisa e desenvolvimento em Taquari
Em 1929 é fundada a Estação Experimental de Pomicultura. Taquari produzia frutos
de alta qualidade e também vasto material
de pesquisa sobre a cultura. Pesquisadores,
produtores e estudantes de todo país e exterior dirigiam-se à Estação Experimental em
busca de conhecimento sobre o cultivo das
laranjas. Segundo a engenheira agrônoma e
pesquisadora Elisabeth Saldanha Souza, da
Fepagro de Taquari, 90% de toda a tecnologia existente sobre a cultura dos citrus é
fruto das pesquisas realizadas em Taquari.
Atualmente, Elisabeth é responsável pelo
Banco de Germoplasma de citrus da Fepagro, que possui 130 cultivares diferentes de
citrus para pesquisa e melhoramento.

O declínio da produção
Nos anos de 1990 os preços de
mercado não acompanhavam os
custos crescentes de produção. A
idade avançada dos pomares e os
problemas fitossanitários causavam
uma redução de produtividade. Não
se observou em Taquari o fenômeno
da sucessão familiar na citricultura.
Os filhos de produtores seguiram
outras carreiras e os extensos pomares foram dando lugar ao eucalipto.
O empresário Leodônio Francisco
Schroeder foi um dos últimos produtores de laranja em Taquari. Ele conta que chegou a possuir uma área de
60 hectares na localidade de Carapuça. Segundo Schroeder, a produção
se tornou inviável economicamente
devido ao alto custo para controle
de pragas e mão de obra. “Tínhamos
que pulverizar o pomar toda semana
contra as pragas e no auge da safra
15 pessoas trabalhavam na colheita. O preço pago pela laranja não
remunerava o suficiente e tivemos
que encerrar as atividades”, conta.
No ano de 2008 ele arrancou os pés
de laranjeiras e plantou em seu lugar
uma floresta de eucalipto.
Atualmente Taquari conta com
pouco mais de 10 hectares de laranja a nível comercial. Porém, segundo a agrônoma Elisabeth Saldanha,
o município nunca deixará de ser a
Terra da Laranja. “Isso por todo conhecimento gerado em Taquari, pela
adaptação da cultura no município e

Laranjas continuam no
imaginário taquariense,
como no pórtico de entrada

a história, que afirmam isso.”
A CERTAJA e a citricultura de Taquari
Após assumir as atividades da
extinta COMITAL, a CERTAJA atuou
junto aos citricultores da região no
fornecimento de insumos e assistência técnica. Segundo Luís Granja, vice-presidente da CERTAJA Desenvolvimento e gerente na época,
a primeira reunião com produtores
realizada pela recém-criada Agroveterinária CERTAJA foi com os citricultores. Esta reunião foi realizada
na antiga sede da COMITAL e contou com a presença de produtores
tradicionais como Orlando Guterres
Gonçalves, Homero Laranjeira Martins, Gênis Muxfeldt, Osvaldo Porto,
entre outros.
Por Israel Rosa, Engº Agrônomo da
CERTAJA Desenvolvimento

CERTAJA & CCG.
Uma parceria que já cuida
de mais de 550 cooperados.
Em 2018, o CCG aproximou ainda mais saúde e bem-estar
para a vida das pessoas. Tudo isso graças à confiança de
diversos cooperados em nosso trabalho.
Confira os resultados do último ano:

3.653 6.402 1.019

295

CONSULTAS

EXAMES
LABORATORIAIS

RAIO X
E ECOGRAFIAS

TOMOGRAFIAS
E RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

141

1097

1191

147

HOSPITALIZAÇÕES

PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS

Mais informações: (51) 3653-6608 | centroclinicogaucho.com.br

FISIOTERAPIAS

CIRURGIAS
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Na madrugada do dia 24/01/2019,
houve a interrupção do fornecimento
na Subestação CERTAJA II, localizada
em Vendinha, Triunfo. Essa interrupção,
com início às 00h29min e término às
02h55min, ocasionou a falta de energia
elétrica para 6.642 cooperados.
A causa da anomalia foi um curto circuito entre as chaves facas do religador
transferência, provocado por um animal
silvestre (gambá). O restabelecimento
ocorreu após o rearme dos relés de proteção e a energização do transformador
principal sem carga, com a inclusão dos
alimentadores de forma sequencial até o
restabelecimento total do fornecimento.
Esse tipo de anomalia é atípico, porém
com consequências muito severas à continuidade do fornecimento, uma vez que
as ações para evitar o acesso de animais
silvestres nas dependências das subestações são muito restritas e pouco eficazes.

Confraternização
de Conselheiros
Na manhã de 14 de dezembro os
conselheiros da CERTAJA Desenvolvimento reuniram-se para tratar de
assuntos de interesse da Cooperativa. A seguir foi servido um almoço na Acerta para confraternizar o
encerramento do ano.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Gambá causa interrupção
do fornecimento na
Subestação CERTAJA II

No dia 20 de dezembro aconteceu a última reunião do ano dos
conselheiros da CERTAJA Energia.
Já é tradicional que as esposas venham junto para confraternizarem
no almoço e, enquanto os conselheiros estavam em reunião, as senhoras foram recepcionadas e acompanhadas pelo Núcleo de Comunicação e pela secretária Luciana. Em seguida,
se dirigiram à ACERTA para o almoço. Ao final, os conselheiros fizeram um amigo secreto e
receberam suas lembranças de Natal da Cooperativa.
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Conheça seu
leiturista

O trabalho dos leituristas vai além da coleta da leitura no medidor. Atualmente, com a
emissão instantânea da
fatura (EFI), são eles os
responsáveis pela entrega da conta na casa do
cooperado.
Sempre
atentos e dispostos a colaborar, visitam mensalmente os cooperados,
quando coletam
as informações de
consumo de energia elétrica e também fazem amizades e colecionam
histórias.
Todos os anos a
CERTAJA promove
uma reunião com
este pessoal (terceirizado), e oferece um treinamento
para que, cada vez

mais, melhorem o atendimento aos cooperados. Na mesma
oportunidade, a Cooperativa
solicita que contem a respeito
das dificuldades que encontram
no dia a dia de seu trabalho,
para buscar a melhoria do processo.

Como funciona a emissão
instantânea da fatura?
1 – Na data prevista para o faturamento, o leiturista que utiliza
uniforme identificando que está A SERVIÇO DA CERTAJA, vai até a
sua residência para coletar a leitura referente ao último mês.
2 – Ao chegar, ele verifica o número do medidor.

Desligamento
Programado
A CERTAJA Energia solicita
que, sempre que alguma comunidade, associação, CTG
ou outra entidade organize
algum evento (festa, baile,
fandango), comunique a Cooperativa com a máxima urgência, pelo e-mail comercialenergia@certaja.com.br.
Desta forma, a CERTAJA
evita o agendamento de manutenções e/ou melhorias nas
datas de eventos. Sempre que

os desligamentos são programados, é praticamente impossível o cancelamento dos mesmos devido aos altos custos
operacionais envolvidos nestas atividades.

NÃO ESPERE RECEBER O
COMUNICADO DE DESLIGAMENTO PARA PEDIR ALTERAÇÃO DO MESMO. ASSIM
QUE TIVER A DATA DE SEU
EVENTO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Estado cobra ICMS
sobre subsídios
Desde janeiro há tributação do ICMS sobre parcela do benefício tarifário
Até dezembro de 2018 a parcela referente ao Benefício Tarifário (Rural e Serviço Público), fundamentado na legislação nacional
através do Decreto n° 7.081/2013, não estava sendo tributada pela
CERTAJA. Diante de esclarecimentos junto a Secretaria da Fazenda,
nas faturas emitidas a partir de janeiro do corrente ano está sendo
tributado o ICMS sobre a parcela do Benefício Tarifário.
Outra alteração tributária ocorre a partir de mudança na legislação estadual, Decreto nº 54.450/2018 que modifica a incidência de
ICMS sobre o desconto da subclasse Residencial Baixa Renda. Desta
forma, todas as unidades consumidoras classificadas com algum
Benefício Tarifário passarão a ter a tributação sobre a tarifa cheia
(sem subsídio).
No caso das unidades consumidoras de baixa tensão, Grupo B,
a base de cálculo do ICMS é a B1 Residencial. Já para conexões em
A4, Grupo A, se tributa a partir da tarifa cheia das modalidades
Azul ou Verde. Como exemplo para Baixa Tensão, temos:

3 – Conferido, coleta a leitura e lança no coletor, que é enviado
automaticamente para o sistema, onde ficam armazenados todos
os dados.
4 – Feito isso, a fatura é impressa e entregue na unidade consumidora.
5 – Mas não acaba por aí: após o processo, a área de faturamento
na CERTAJA faz uma auditoria do processo, garantindo o cumprimento das normas e a qualidade do serviço.
Seja nosso parceiro e evite o faturamento estimado ou a suspensão do fornecimento!
•É dever do consumidor manter o livre acesso de empregados
e representantes da distribuidora às instalações de medição e proteção para fins de
inspeção e leitura.
•Não deixe seus cães soltos, impedindo o acesso à
medição.
•Mantenha limpo o acesso
à medição, livre de mato e insetos.
•Em área alagadiça (balneários, beira de rio) como
as caixinhas são mais altas, é
preciso que tenha escada anexa ao poste para possibilitar a
coleta da leitura.

As tarifas aplicadas às classes não mudam, mas sim a tarifa
da base de cálculo do ICMS.

Informações podem ser obtidas através
de nossos canais de atendimento:
Disque-energia: 0800-5416185
Postos de atendimento presenciais
E-mail: comercialenergia@certaja.com.br
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Contato rápido, eficaz e gratuito preza pela qualidade dos serviços oferecidos
e expressa um dos aspectos da Missão da Cooperativa

E

ntrar em contato rápido e eficaz com a
CERTAJA. Esse é o objetivo dos diversos
canais de atendimento disponibilizados aos cooperados a partir de inúmeras plataformas, como o Disque Energia, mensagens
de SMS, aplicativo para telefone celular, site
da CERTAJA e também os tradicionais postos
de atendimento. A ideia é que seja possível
acessar a Cooperativa com agilidade e facilidade, comenta Enoque Dutra Garcia, gerente
comercial. O que norteia esse desejo de uma
comunicação que realmente estabeleça uma
base de diálogo verdadeira e que preze pelas
necessidades do cooperado é o cumprimento tanto da Política da Qualidade, quanto da
Missão da CERTAJA: “Fornecer energia confiável, de forma sustentável, valorizando o
relacionamento e a melhoria da qualidade de
vida do cooperado.” Sem um verdadeiro esforço de ouvir nosso corpo social, isso não é
possível, complementa Enoque.
O Disque Energia pode ser acessado gratuitamente através do 0800 541 6185. Atendentes especializadas nas demandas da Coope-

rativa registram as ocorrências e repassam as
informações para as áreas correspondentes.
No site www.certaja.com.br também é
possível consultar a segunda via da fatura, os
desligamentos programados, prazos de serviços comerciais, solicitação de análise de projetos, além de requerer a fatura por e-mail,
entre outras informações. O site possui uma
organização clara e de fácil acessibilidade
para os internautas.
APP CERTAJA
Uma das inovações na comunicação entre
a CERTAJA e seus cooperados surgiu com o
aplicativo desenvolvido especialmente para
telefones celulares e que concentra inúmeros
serviços e consultas: histórico de consumo,
informações da fatura, cadastro, débitos, entre outros. O APP CERTAJA pode ser baixado
gratuitamente no Google Play ou no App Store. Todas as operações realizadas via aplicativo ficam protocoladas e encaminhadas para
atendimento o mais rápido possível.
Também por celular é possível enviar mensagens de texto, conhecidas como SMS, infor-
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Variedade de canais facilita comunicação
entre cooperados e CERTAJA

mando ao número 27800 sobre a falta de energia elétrica. Para isso, basta
digitar #falta e o número da Unidade
Consumidora (UC), sem espaço. Para
o mesmo 27800 podem ser enviados
pedidos para saber o valor da fatura,
digitando #divida e o número da Unidade Consumidora (UC), sem espaço
e até mesmo seu número do código de barras, digitando #barra e o número da Unidade
Consumidora (UC), sem espaço. Por essa razão, lembra Enoque, é preciso manter sempre em dia o cadastro de informações com o
número de telefone junto à Cooperativa.
Nos tradicionais postos de atendimento da
CERTAJA há possibilidade de pagar faturas de
energia, consultar e encaminhar solicitações
diversas. Tudo para garantir a satisfação do
cooperado e sua qualidade de vida, complementa Enoque.

Na contracapa você encontra todas as informações de como acessar todos os canais
de atendimento. Confira!

Unidades consumidoras com benefícios
tarifários devem ser recadastradas
Todos os cooperados que utilizam benefícios devem atualizar dados junto à CERTAJA
A regulamentação (confira informações no
box nesta reportagem) do setor elétrico prevê
o controle dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. Desta forma, todos
os cooperados que possuem algum Benefício
Tarifário (Rural, Baixa Renda e Serviço Público),

deverão realizar atualização cadastral de suas
Unidades Consumidoras.
Com relação aos consumidores rurais, a atividade será iniciada pelos municípios de Taquari, Tabai e Paverama. A Cooperativa enviará
comunicados via jornal Certajano, mensagens

Resolução Normativa ANEEL 800/2017 e Resolução Normativa ANEEL 414/2010
Art. 53-X A perda do benefício tarifário e a reclassificação da unidade consumidora ocorrerão:
I – pela verificação do não atendimento aos critérios exigíveis para o recebimento
do Benefício tarifário;
II – pela repercussão no benefício motivada pela situação cadastral da família ser
Incompatível com sua permanência na TSEE, conforme procedimentos do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS e ANEEL; e
III – pela ação de revisão cadastral realizada pela distribuidora.

e SMS aos cooperados, de acordo com as regiões em recadastramento. Para o recadastramento são necessários os seguintes documentos: Talão de Produtor, ITR atualizado, CPF,
Identidade, Número do Benefício de Aposentadoria Rural atualizado (aposentados rurais).
Informações podem ser obtidas através de
nossos canais de relacionamento:
Disque-energia:
0800-5416185
Postos de atendimento presenciais
E-mail:
comercialenergia@certaja.com.br

Mantenha seu e-mail e celular atualizados e receba todos os comunicados importantes da cooperativa.
Ligue 0800 641 6185 ou
acesse o site da Cooperativa.

PRÊMIOS 2018
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Prêmios e certificação ISO marcam
o 2018 da CERTAJA
Reconhecimentos comprovam a excelência da Cooperativa de
Energia e o empenho de seus colaboradores
O ano de 2018 foi motivo de celebração e orgulho para a
CERTAJA Energia. Isso porque nada menos do que três prêmios
e uma certificação ISO foram conferidas à Cooperativa, provas
incontestes de seu compromisso com a Missão que a norteia:
“Fornecer energia confiável, de forma sustentável, valorizando
o relacionamento e a melhoria da qualidade de vida do coopePRÊMIO SEGURANÇA “PARCERIA PELA VIDA”
- CERTAJA foi vencedora estadual na categoria
“case de sucesso de prevenção de acidentes
no trabalho em altura” e também foi reconhecida como empresa mais engajada do RS, em
concurso realizado pelo fornecedor de equipamentos de segurança LEAL.

A CERTAJA ENERGIA RECEBEU O PRÊMIO DE 1. LUGAR DE
MELHORES
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, A NÍVEL NACIONAL
- No período de 24 a 28 de novembro, em Atibaia, São Paulo,
foi realizado o XXXIV Enconsel
(Encontro dos Contadores do
Setor Elétrico), promovido pela
ABRACONEE (Associação Brasileira dos Contadores do Setor de
Energia Elétrica). Marcus França,
gerente financeiro, e Felipe Jesus da Silva, da Contabilidade,
representaram a Cooperativa.
Um dos destaques do evento é
a premiação das Melhores Demonstrações Contábeis, e neste
ano a CERTAJA Energia obteve
o 1º lugar. Importante ressaltar
que os critérios de avaliação se
baseiam no atendimento de aspectos técnicos envolvidos e no
nível de transparência contábil
das empresas ligadas ao setor
elétrico brasileiro.

rado”. As deferências também são um reflexo dos valores que
estão constantemente orientando o cotidiano certajano: cooperação, segurança, comprometimento, competência, ética e
relacionamento. Conheça a seguir maiores detalhes sobre as
distinções conquistadas pela CERTAJA.

ISO - Nos dias 14 e 15 de junho de 2018 a CERTAJA Energia recebeu uma auditoria externa de monitoramento em seu Sistema de Gestão da Qualidade. Os
processos foram auditados de acordo com as normas ABNT ISO 9001:2015 e ISO
10.002:2005. A empresa BRTÜV, representada por Elias Roscheski foi a responsável pelo monitoramento da certificação e entregou o relatório, que apontou
que os processos estão adequados com as diretrizes das normas ABNT ISO e às
exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

TOP 100 - Os destaques empresariais e as personalidades do
ano foram premiados na primeira edição do TOP 100. O evento
ocorreu na noite de 16 de outubro de 2018, no Clube Tiro e
Caça, em Lajeado, com presença
de aproximadamente 600 pessoas. Com o propósito de reconhecer a importância das marcas
e dos líderes para o desenvolvimento regional, a promoção
homenageou os mais lembrados
pela comunidade local. A pesquisa ouviu 1.500 mil pessoas nas
microrregiões de Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, Teutônia,
Estrela e Taquari. O presidente
Renato Martins e o gerente de
Distribuição Ederson Madruga
representaram a CERTAJA, quando a Cooperativa recebeu o destaque na categoria “Distribuidora de Energia Elétrica”.
Fonte: Jornal A Hora,
16 de outubro – adaptado
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PROJETOS SOCIAIS 2018

Projetos sociais fortalecem
laços com cooperados
Sementes do Cooperativismo, PIA e cursos de capacitação construíram
conhecimento e aproximaram comunidades
Fortalecer o relacionamento com as comunidades atendidas pela CERTAJA é um dos principais objetivos dos projetos sociais
mantidos pela Cooperativa. Assim, um calendário intenso de atividades do Projeto Sementes do Cooperativismo, do Projeto PIA e
cursos de capacitação movimentaram cooperados dos mais diferentes rincões certajanos. No total, 1.793 cooperados e familiares
participaram das atividades oferecidas conforme o cronograma desenvolvido ao longo do ano.
Voltado a estudantes do ensino fundamental
com desafios culturais focados na cooperação, o
Projeto Sementes do Cooperativismo realizou 14
eventos em 2018, atingindo um público de 800
alunos em seis municípios: Vale Verde, Passo do
Sobrado, Taquari, Triunfo, General Câmara e Barão
do Triunfo. Confira as datas dos encontros realizados nas escolas:

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

12

10

13

1. Escola Nero de Freitas – Vale Verde – 10/05
2. Escola Oswaldo Aranha – Triunfo – 15/05 (Rincão dos Pinheiros)
3. Escola Pedro Pereira– Taquari (Amoras) – 15/05
4. Desafio Cultural – 27/06 (com as três escolas acima)
5. Escola Farroupilha – Triunfo – 19/06
6. Escola Eurico Altair da Motta – Triunfo (Catupi) - 20/06
7. Escola Júlio de Castilhos – Taquari – 21/06
8. Escola Nestor Viana – Triunfo (Passo Raso) - 17/08
9. Sementes em Barão do Triunfo - 10/10 – 350 alunos - Teatro Zé da Luz
10. Escola Anita Moreira – Boqueirão General Câmara - 23/10
11. Escola Nossa Senhora da Saúde – Passo do Sobrado - 30/10
12. Escola Alexandrino de Alencar– Passo do Sobrado - 01/11
13. Escola Nicolau Luiz Rambor – Triunfo (Benfica) - 09/11

11

EDIÇÃO 165/FEVEREIRO DE 2019

Por sua vez, o Projeto de Integração com o Associado, o PIA, realizou cinco reuniões para um público de 400 cooperados:

Barão do Triunfo – 10/10/18
36 cooperados

Encontro com representantes do PIA 12/09/18
- 40 cooperados - Taquari

PROJETOS SOCIAIS 2018

PIA - Projeto de Integração
com o Associado

Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha
27/11/18 - Triunfo (Boa Vista) - 135 alunos

Projeto Piloto – PIA em Comunidade Amoras
29/09/18 – 129 presentes

Escola Morro Pedro Rosa – 02/10
Tabaí - 60 alunos

Aprendizado
Os cursos oferecidos pela CERTAJA em
parceria com o SENAR já tiveram suas primeiras edições realizadas em 2019. De 14 a
17 de janeiro a instrutora Neri Casagrande
ensinou em Tabaí técnicas para confeccionar

Bonecos de pano: aprendizado suave

bonecos de pano. Também de 14 a 17 de
janeiro, em Paverama, o manejo, manutenção e segurança com o uso de motosserras
foi o tema do treinamento ministrado pelo
instrutor Marco Aurélio Silva. A temática da

Motosserras: boas práticas fundamentais

inclusão digital ocupou os dias 23 e 24 de
janeiro no Morro do Pedro Rosa. O instrutor
Wolney Vitor Luersen foi o responsável por
compartilhar conhecimentos nessa área.

Inclusão digital: capacitando para o mundo

CINQUENTINHA
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Em 17 de outubro comemoramos os 50 anos da CERTAJA. Nesse meio século de vida, muitas pessoas
ajudaram a construir uma história de coragem, sucesso e empreendedorismo. Confira a partir desta edição
imagens que marcaram época.

1ª. Assembleia 1969

1º Presidente – Alcides Antunes

1º Funcionário – Alberto Lengler

1º Cooperado ligado – Otávio Azevedo
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Academia Soulfit:
Corpo saudável, uma construção diária
Empreendimento no Supercentro tem cerca de 600 alunos e
variedade de atividades com treinos específicos

C

uidar da saúde e da aparência física.
Essa dobradinha tem atraído cada
vez mais frequentadores para as academias em busca de um ideal de vida saudável, como acontece com a Soulfit, localizada
há três anos no Supercentro, propriedade
de Renan Gonçalves Oliveira. Licenciado em
Educação Física pela UNISC em 2008, ele foi
sócio da Bio Femine e da Fisiovital, acumulando experiência importante nesse universo
do corpo.
Hoje a Soulfit oferece inúmeras modalidades esportivas como musculação, treinamento funcional, ritmos, GAP (glúteo, abdômen
e pernas), treinamento de circuito, capoeira, judô e muay tay. Um total de 600 alunos
compõe o público do empreendimento. “A
atividade mais procurada é a musculação,
com programas de treinamento montados
de acordo com as necessidades de cada aluno”, destaca Renan.
Uma das facilidades é aderir a pacotes específicos com determinadas atividades, bem

como convênios com empresas de Taquari. A
localização na “melhor esquina da cidade” é
outro bom motivo para frequentar a Soulfit.
“Além da academia, tem estacionamento,
conveniência e comércios como supermercado, farmácia e lojas.”
ALIMENTAÇÃO E DESCANSO
Renan acentua que há inúmeros benefícios
físicos e também mentais em praticar atividade física com frequência e sob orientação
profissional. Contudo, cada pessoa tem um
biótipo e necessidades diferentes, por isso
saber o perfil individual adequadamente é
imprescindível para fazer um programa mais
seguro e que traz mais benefícios, com a eficiência e o objetivo desejado.
Normalmente as pessoas notam resultados concretos a partir do terceiro mês, porém já a partir do primeiro mês de atividade
física é possível sentir uma melhora significativa na situação geral. Outra medida im-

Professores capacitados garantem qualidade no acompanhamento

portante é aliar aos exercícios físicos o apoio
nutricional qualificado, bem como repouso.
“Não adianta ter excesso de atividade e se
machucar: o corpo precisa descansar.” Mesmo que o cuidado com o corpo deva ser
diário, isso não significa exaustão e treinos
excessivos em frequência ou carga.
EXPANSÃO
Quando iniciou as atividades no Supercentro, a Soulfit contava com 300m². Hoje
possui o dobro do espaço e uma equipe
de consultores especializados que realizam
avaliações e treinamento com atendimento
de educadores físicos. A ideia é promover a
saúde através da equipe de 11 profissionais,
composta por educadores físicos, atendentes e professores de luta. Segundo Renan, o
ano de 2019 promete: “Organizaremos uma
campanha forte da Soulfit. Vocês irão ouvir
falar muito na nossa academia”.

Espaço amplo para as práticas esportivas

Sala de musculação, modalidade mais procurada

EMPREENDER PARA CRESCER

Confira mais um empreendimento em atuação nos espaços alugados pela CERTAJA Desenvolvimento, no
SuperCentro, em Taquari. Uma variedade de negócios atrai clientes de todas as faixas etárias, classes sociais
e localidades, alavancando a economia taquariense e fazendo desse espaço um polo de serviços fundamental para o município.
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RECEITA

Mini joelhos de presunto e queijo

7. Corte os joelhos do tamanho que preferir.
8. Leve ao forno até dourar.

Ingredientes:
1 copo de leite morno
30 g de fermento de pão
1 colher rasa de açúcar
1 colher de chá de sal
1/2 copo de óleo
1/2 kg de farinha de trigo
Recheio:
250 g queijo mussarela
250 g presunto
Modo de Preparo:
1. Dissolva o fermento no açúcar.
2. Coloque o óleo, leite e o restante dos ingredientes, misture.
3. Deixe descansar por 15 minutos.
4. Faça bolinhas pequenas.
5. Abra a massa e recheie com 1 fatia de queijo e 1 fatia de
presunto.
6. Enrole como rocambole e pincele com gema.

www.centroclinicogaucho.com.br

Central de Marcação de Consultas: 51-3287-9222 , Relacionamento com o Cliente: 0800 647 9600
Para ter acesso a estes canais de atendimento você deve ter sempre em mãos o código de beneficiário.
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CLASSIFICADOS
VENDE-SE CASA EM TAQUARI - Localizada na Rua José Farias Guimarães
Filho, nº 242, Olaria, com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e garagem. Terreno 12x15, escriturado. Valor: R$ 65mil, aceitando
também carro no negócio. Falar com Sandra pelo telefone 99540 0173.
VENDE-SE CASA NA ESQUINA DA SORTE – Localizada ao lado do mercado Super Forte, 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,
me¬dindo 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
Com¬pras, 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 (medindo 12x5). Terreno de
esquina medindo 6.300m², próximo a Igreja Santa Teresinha em João
Rodrigues. Interessados contatar com Artur pelo fone 99782 3281.
VENDE-SE: Arado 32 reversível e pulverizador de 605 litros. Interessados ligar (51) 99912 1749 (Paulo).
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 x
30 valor R$ 35 mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo
telefone 99975 0542, com Marivânia.
VENDE-SE CAVALOS – Um petiço manso no valor de R$1.500,00. Contatos com Taís pelo telefone 98455 0180.
BARBADA! VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Localizada a 2 km do centro de Tabai, medindo 2.445 m² com duas casas de
alvenaria, sendo uma com 100 m² nova e outra com 82 m², galpão
com garagem, poço artesiano, com árvores frutíferas. Valor R$ 190 mil
(aceito carro no negócio). Tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA NO FAXINAL DOS PACHECO – Possui
100m², seminova a preço de barbada no valor de R$85.000,00. Com
terreno medindo 24x24m². Interessados, tratar pelo telefone 99888
3176 com Eloi.

entra¬da de Benfica. Tratar com João Carlos, pelo telefone 51 998869326.
VENDE-SE UM TERRENO COM 5MIL METROS QUADRADOS NA BR 386 km 416,5, em frente ao mercado J.A, na rua nova, a 200m da BR. Tratar
com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326.
VENDE-SE TERRENOS EM PASSO FUNDO, TRIUNFO - Vários tamanhos,
ter¬renos planos com rede elétrica passando na frente. Localizados a
100 metros da TF 10, próximo ao Laponte.
Tratar com João 51 99866 2960.
VENDE-SE CHOCADEIRA - Em ótimo estado de conservação. Interessados deverão entrar em contato através do telefone 99501 2402, com
João.
VENDE-SE CASA PARA MORADIA E PRÉDIO COMERCIAL – Localizados
no mesmo terreno, no bairro Santa Rita, em Montenegro. Especial
para oficina ou comércio em geral. Terreno medindo 15x29,5, plano
e de esquina. Propriedade escriturada, construção em alvenaria, em
bom estado e com energia trifásica. Interessados deverão entrar em
contato através do telefone 99707 9459 ou 99707 7116, com João.
VENDE-SE OU TROCA-SE SÍTIO EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Vendo
ou troco por propriedade de menor valor, sítio localizado em General
Neto, Km 11, Triunfo. Possui ½ ha de terra com escritura, duas casas
(uma em alvenaria e outra mista), arvoredo. Interessados deverão contatar através do telefone 99783 9016 com Maria de Lourdes.
VENDE-SE CASA NA VENDINHA – Casa com 4 dormitórios e demais
peças, garagem grande, 2 banheiros, localizada na rua da caixa d´agua, nº 409. Valor R$170.000,00. Interessados deverão contatar com
Amauri pelo telefone 99262 3339.
VENDE-SE 42,9 HECTARES DE ÁREA RURAL – Área plana, própria para
arroz e outras culturas, com água potável canalizada e dois pontos
de energia elétrica, na localidade de Faxinal do Silva Jorge, a 9km do
centro de Bom Retiro do Sul, frente para estrada municipal que liga a
ERS-129 a ERS-287. Interessados deverão tratar pelo telefone 999561678 e 99624-1744.
VENDE-SE TERRENO COM CASA – Localizado no Carapuça, próximo ao
Parque Nativo, zona rural. Terreno mede 15x30m² e casa de alvenaria,
medindo 6x8m², com água encanada. BARBADA! Interessados deverão
contatar com Adroaldo pelo telefone 99972 3119.
VENDE-SE CASA NA PRAIA DE ARROIO DO SAL - Casa de alvenaria mobiliada. Valor R$180.000,00. Interessados devem contatar com Pedro,
através do telefone 99948 1545.

VENDE-SE 2 ha TERRAS EM TABAÍ - Possui mato de eucalipto com 6
anos e localizado no Km 384 da BR 386 (distância de 1Km da BR 386).
Interessados devem contatar com Maria, através do telefone 99638
9751.

VENDE-SE CASA EM VENDINHA, TRIUNFO - em ótima localização e vizinhança, atrás da Escola Gonçalves Dias, casa pré fabricada de eucalipto e duplada, com dois quartos, sala e cozinha, lavanderia e banheiro,
pátio todo cercado. Valor R$120.000,00, contato: 51 997882526.

VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS – Possui
7,5 hectares de terra. Interessados em maiores informações, tratar
através dos telefones (51) 99513 2860 ou 98058 2421 com Geni.

ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul,
ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160.

VENDE-SE CASA/OFICINA EM TAQUARI – Terreno de esquina de 12,5m
x 30m em rua asfaltada, construção comercial em alvenaria com força
trifásica, e casa residencial de madeira em bom estado. Valor R$190
mil. Tratar com Roque: 99999 0298.

VENDO OU TROCO UM TERRENÃO - 15 x 40mt (600M2), em Taquari,
rua asfaltada, arvoredo, com escritura, IPTU em dia, aceito troca por
área de terras. Se o valor da terra for maior que o do terreno, pago a
diferença à vista. Aceito também carro ou caminhonete. Interessados
entrar em contato (51)998679150.

VENDE-SE PROPRIEDADE PRÓXIMA AO TREVO DE PAVERAMA - Medindo 12 400m², possui uma casa de alvenaria, galpão e poço artesiano.
Interessados devem falar com Nei através do telefone 98595 7209.
VENDE-SE 8ha de TERRA EM PASSO DO GIL, Triunfo. Interessados devem contatar através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia.
VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Localizado
a 800m da ERS 244, com ½ ha, casa de alvenaria (tijolo à vista), 3
dormitórios, semi-mobiliado, com galpão, galinheiro, poço artesiano
e pomar. Todo terreno cercado com tela. Valor R$ 105.000,00. Aceita
imóvel no litoral de Tramandaí a Capão e carro como parte do pagamento. Interessados tratar com Cláudio, através do telefone 99715
2050.
VENDE-SE TERRENO 12X30M NA BR 386 - km 409, a 100 m da BR, na

VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio dos
Cachorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banheiro, sala
e cozinha conjugada, estufa para plantas e árvores frutíferas. Interessados deverão contatar através do telefone (51) 99646 7124 com
Adenor ou Iranilda.
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone
99868 7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais
(cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares de
pedra com porão e mezanino, 2 galpões, micro trator e ferramentas,
açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através dos telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com
Carlos.

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

