EDIÇÃO 166/ABRIL DE 2019

Assembleias mobilizam cooperados
Página 06 e 07

DIA C – Atitudes
simples movem
o mundo
Página 08

MODO DE VER

02

EDIÇÃO 166/ABRIL DE 2019

Sonhos nas nuvens e pés no chão:
celebrando os 50 anos
Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia
O ano de 2019 ficará marcado na
história da CERTAJA como aquele em
que completamos meio século de
existência. Foram décadas de trabalho duro, de investimento, de sonhos nas alturas com os pés
calcados na realidade e na competência de nossos colaboradores e no comprometimento de nosso quadro social. Temos
motivos honrosos, e de sobra, para celebrar.
Foi com esse espírito que realizamos em 27 de março a Assembleia Geral Ordinária – AGO para um público recorde, de cerca
de 300 associados, na ACERTA, em Taquari. Diante desse grupo
representativo, compartilhamos a Prestação de Contas relativa ao
ano de 2018 e expusemos as boas notícias que se concretizaram.
Hoje contamos com 3.921 km de rede, em 19 municípios, com
uma potência instalada de 118 mil kVA. Um feito marcante é que
no ano que passou o índice de tempo médio sem energia foi de
20,39 horas, o menor da história da Cooperativa. Esse índice não
é um acaso, mas resultado de muito empenho de nossa equipe
técnica e de investimentos em subestações e na automação de
equipamentos, que fizeram com que esse indicador diminuísse.
Também investimos na modernização dos veículos e equipamentos dos plantões para atuar em toda a área da CERTAJA, a fim de
resolver com a maior rapidez os chamados dos cooperados.
E continuamos ousando, mas agindo com cautela e embasamento técnico: em 2018 iniciamos uma obra de expressão, que
foi a troca do transformador fixo da subestação de Taquari por um

de maior potência. Também adquirimos um transformador móvel,
que opera como reserva para quaisquer subestações da CERTAJA,
oferecendo tranquilidade para normalizar a distribuição da energia elétrica. Este investimento foi de R$4.300 milhões.
RAPIDEZ E SATISFAÇÃO – De toda a energia elétrica distribuída
pela CERTAJA, 40% atende o público rural, e um de nossos objetivos é oferecer presteza nos atendimentos. Assim, no ano que
passou um total de 85% das ligações do 0800 foram atendidas
em até 30 segundos. A pesquisa IASC de satisfação do consumidor
mostra que estamos no caminho certo, com um índice de 74% de
satisfação entre os associados, na 22ª posição entre as cooperativas brasileiras.
Junto desse cenário positivo, fechamos o exercício de 2018 com
um aumento do ativo que ultrapassa os R$121 milhões. As sobras
líquidas à disposição da Assembleia chegaram a R$ 1,864 milhões
e foram destinadas integralmente ao fundo de manutenção e expansão.
Nossa fórmula para esses resultados se baseia na honestidade,
na transparência, na qualificação técnica e na obsessão pela qualidade na prestação de nossos serviços. Uma cooperativa é uma
empresa que preza pelo bem comum, pela qualidade de vida das
pessoas, e você, cooperado, é a nossa maior preocupação, a nossa
razão de ser. Que 2019 seja marcado por mais conquistas e um
horizonte promissor, de desenvolvimento, dignidade e bem estar
para todos nós.

A razão de ser de uma cooperativa
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
Diferente de uma empresa comercial comum, uma cooperativa
nunca é criada com o objetivo de gerar lucros para investidores capitalistas. Ao invés disso, sua existência se justifica pela criação de
algum tipo de serviço para os seus associados. Um tipo de serviço
que eles não teriam à disposição caso a cooperativa não existisse.
Assim foi quando um grupo de pessoas se uniu para criar a CERTAJA em 1969. Não havia energia elétrica no interior de Taquari e
cidades vizinhas, e a cooperativa surgiu para suprir esta falta.
Mais tarde, em 1993, como a Cooperativa Mista de Taquari (COMITAL), que tinha sua justificativa por disponibilizar silos e engenho para receber, armazenar, beneficiar e comercializar o arroz dos
produtores da nossa região estava passando por sérias dificuldades
financeiras e seus associados não podiam abrir mão deste serviço, a
CERTAJA incorporou a COMITAL. Esta incorporação aconteceu não
para gerar lucros para a CERTAJA, e sim para continuar mantendo
o serviço tão necessário para os antigos associados da COMITAL.
Em 2008, por força da legislação federal, a CERTAJA teve que ser
desmembrada em duas cooperativas: a CERTAJA Energia ficou encarregada da distribuição da energia elétrica e a CERTAJA Desenvolvimento ficou encarregada das atividades agropecuárias.

CERTAJANO

Algumas pessoas, sabendo das dificuldades financeiras que a CERTAJA Desenvolvimento passa no momento, me perguntam
se ela será vendida. Respondo, naturalmente, que não. Não se vende uma cooperativa,
pois, como disse acima, ela não é simplesmente uma empresa comercial que pode ser vendida a qualquer
momento. O serviço que a nossa cooperativa presta é muito importante para os seus associados, principalmente os produtores de arroz da região. O que pode acontecer é que, assim como aconteceu
com a COMITAL em 1993, a CERTAJA Desenvolvimento seja incorporada por outra cooperativa maior que atue no mesmo ramo que
nós, dando, assim continuidade aos serviços prestados atualmente
e até agregando outras atividades que poderão ser úteis aos produtores da nossa região. Mas esta é apenas uma possibilidade entre
as muitas que estamos estudando, pensando sempre na melhor solução para o atendimento das necessidades dos nossos associados.
Saudações cooperativistas!
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Preparação para instalação de poste

Postes eram erguidos com forquilhas

Instalação de transformador

CINQUENTINHA

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 nesta edição imagens
que ilustram como era o trabalho no campo.
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CURSOS

Tortas e docinhos
Em 12 de fevereiro os
gerentes Ederson Madruga e João Ederson Pacheco participaram do encerramento do curso Tortas
e Docinhos Caseiros, realizado em parceria com o
SENAR, na localidade de
Boa Vista, Triunfo. Treze
cooperadas acompanharam as aulas.

Panificação caseira
De 6 a 8 de março a CERTAJA,
em parceria com o SENAR, promoveu mais um curso de Panificação Caseira. Doze cooperadas, moradoras da Fazenda
Quadros, em Triunfo, participaram. O gerente de distribuição
Ederson Madruga conferiu de
perto o encerramento do curso,
representando o presidente Renato Martins.

Empreendedoras no campo
Uma parceria entre CERTAJA, SENAR e Sindicato Rural de Taquari através do Programa Mulheres em Campo proporciona o desenvolvimento
de competências de empreendedorismo e gestão,
visando o desenvolvimento pessoal e da propriedade rural. A instrutora Vânia Reis dos Santos, do
SENAR, ministrou o módulo 1, sobre diagnóstico
e empreendedorismo, em 26 de março, no Cara-

puça, em Taquari, para um público de 11 inscritas.
Confira as próximas etapas, cada uma delas de 8
horas aula cada.
Módulo 2 - Planejamento - 8h
Módulo 3 - Custos de produção - 8h
Módulo 4 - Indicadores de viabilidade e comercialização - 8h
Módulo 5 - Desenvolvimento pessoal - 8h
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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.

APLICATIVO
CERTAJA!
Em operação desde maio
de 2018, o aplicativo pode
ser baixado gratuitamente.
Não conhece ainda esta facilidade? Acesse a loja virtual
de seu smartphone, procure
por CERTAJA Energia e baixe o
aplicativo. É rápido! É seguro!
É mais fácil do que parece!

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.

NA REDE

Desligamento
Programado
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CERTAJA Energia consolida saúde
financeira ao completar 50 anos
Patrimônio líquido cresceu, sobras foram reinvestidas e melhorias em redes
garantem qualidade na distribuição de energia elétrica

N

o ano em que completa seu
cinquentenário, a CERTAJA
Energia teve a maior Assembleia Geral Ordinária – AGO de sua
história. Cerca de 300 pessoas compareceram ao encontro na manhã de
27 de março, na ACERTA, em Taquari. “Aqui
está representado nosso universo de cerca
de 25 mil cooperados. E queremos que essa
representatividade cresça cada vez mais”,
afirmou o presidente Renato Martins na
abertura da análise da Prestação de Contas
referente ao exercício de 2018. Com uma
situação econômico-financeira equilibrada,
a Cooperativa persegue diariamente a concretização de sua Missão: “Fornecer energia
confiável, de forma sustentável, valorizando
o relacionamento e a melhoria da qualidade
de vida do cooperado. ”
Segundo o gerente da área de Distribuição, Ederson Madruga, a Cooperativa possui 3.921km de rede em 19 municípios, com
uma potência instalada de 118 mil kVA. Em
2018 o índice de tempo médio sem energia
foi de 20,39 horas, o menor indicador de
falta de energia da história da Cooperativa.
Isso é fruto de investimento maciço em subestações, bem como automação com equipamentos inteligentes que diminuem custos
e falta de energia. Plantões espalhados pela
área da Cooperativa garantem resolução rápida às emergências registradas, com um
tempo médio de atendimento de 132 minutos, uma das cooperativas do RS mais ágeis
na solução das dificuldades de seus cooperados. “Uma das quatro causas que mais
ocasiona interrupções no fornecimento de
energia é a vegetação em contado com as
redes, tendo em vista que a área de atuação
da CERTAJA possui muitas florestas de eucalipto”, explica Ederson. Equipamentos de
proteção para os cabos foram adquiridos,
mas também é importante que seja respei-

Presença maciça de cooperados foi destaque: notícias positivas entusiasmaram

tada a distância para plantio de árvores em
relação às redes. Uma obra em curso iniciada
em 2018 foi a substituição de transformador
da subestação de Taquari. Além disso, foi adquirido um transformador móvel, que serve
como reserva para quaisquer subestações
da CERTAJA. Isso oferece tranquilidade para
normalizar a distribuição da energia elétrica, um investimento da ordem de R$4.300

Prestação de contas de 2018 foi apresentada

milhões.
RAPIDEZ NO ATENDIMENTO
O consumo rural representa 40% da energia distribuída pela CERTAJA, sua maior parte, conta o gerente comercial Enoque Garcia,
e junto com outras categorias alcança 360
atendimentos por dia. Em 2018 um total de
85% das ligações do 0800 foram atendidas
em até 30 segundos. “Lembramos que também é possível fazer contato via SMS e site
para informar problemas. Inovações como
100% de emissão instantânea, APP CERTAJA,
notificações por SMS e um projeto piloto de
Whatsapp no Disque Energia foram conquistas do ano que passou. ” A pesquisa IASC de
satisfação do consumidor apontou um índice de 74% de satisfação entre os associados,
22ª posição entre as cooperativas brasileiras.
O gerente financeiro Marcus França apresentou o balanço patrimonial da CERTAJA,
destacando o aumento expressivo do ativo,
que em 2018 ultrapassou R$ 121 milhões.
O patrimônio líquido teve um acréscimo de
17%, passando a R$ 83 milhões. As sobras líquidas à disposição da assembleia foram de
R$ 1,864 milhões e por decisão colegiada foram destinadas integralmente no fundo de
expansão e manutenção das redes. Houve,
ainda, a renovação de dois terços do Conselho Fiscal para o mandato de 2019/2020,
cuja nominata ficou assim constituída: Carlos Roberto Atkinson, João Paula de Oliveira,
Luiz Ricardo Kochem, Florinaldo dos Santos
Machado, Júlio Jurandir Pereira Faleiro e Vilmar Campos da Silva.
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Possibilidades de venda do Supercentro e incorporação por outra cooperativa são analisadas

U

m grupo expressivo e questionador
de cooperados compareceu à Assembleia Geral Ordinária – AGO da
CERTAJA Desenvolvimento na noite de 28 de
março, na ACERTA, em Taquari, a fim de conhecer a prestação de contas referente ao
exercício de 2018. Os valores dizem respeito aos setores de atendimento veterinário,
agroindústria, agroveterinária, serviços elétricos, planos de telefone e saúde.
Infelizmente, apesar de todos os esforços,
o resultado de 2018 não foi satisfatório, observou o presidente Pedro Maia. Mesmo que
a CERTAJA não vise lucro em função de ser
uma empresa cooperativista, ela deve cumprir um serviço e seus propósitos com seus
associados e se manter saudável financeiramente. “Tentamos fazer isso de todas as
formas possíveis. Contudo, em 2018 houve
perdas significativas, que não se deram devido a problemas operacionais de nossas atividades, mas sim por situações financeiras
deficitárias. ”
No formato atual, a CERTAJA Desenvolvimento iniciou suas atividades em 2008 com
o desmembramento da área de Energia. Ao
abarcar atividades como a geração de energia elétrica e a construção das Pequenas
Centrais Hidrelétricas – PCHs, essa Cooperativa adquiriu uma dívida automática. Assim,
as raízes do passivo financeiro da CERTAJA
Desenvolvimento estão nas atividades referentes às Pequenas Centrais Hidrelétricas PCHs e seus erros de projeto cometidos por
uma empresa contratada para esse serviço.
O ressarcimento está sendo reivindicado há
4 anos pela CERTAJA na justiça. Segundo Pedro, “o prejuízo com as PCHs foi de R$10 a
12 milhões, o que descapitalizou nossa Cooperativa. Isso elevou nosso custo financeiro,
o que nos fez precisar contrair financiamentos junto a instituições financeiras. ” Uma
das alternativas para reverter a situação de
custo financeiro deficitário é a venda do
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CERTAJA Desenvolvimento traça
estratégias de revitalização

Associados atentos e participativos

prédio do Supercentro, patrimônio que está
oferecido por R$12 milhões.
Outra possibilidade é uma fusão da CERTAJA Desenvolvimento com outra cooperativa do ramo agropecuário, que seja maior e
tenha uma estrutura que mantenha as operações certajanas para os cooperados. A área
de atuação da CERTAJA é um grande atrativo
para possíveis incorporações, uma vez que
se produz arroz de excelente qualidade.

Rumos da Cooperativa em debate

O gerente da área de fomento agropecuário, Luís Granja, ofereceu um panorama sobre as três lojas de suprimentos agropecuários, que nos últimos três anos vêm dando
resultado positivo, embora com diminuição
de margem em face da falta de capitalização, o que limita as negociações com os
produtores rurais. A greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, trouxe um agravante
à situação de vendas, pois foi praticamente “um mês perdido. ” O gerente comercial
do Engenho, Alexsandro Silva, falou sobre
as condições peculiares do ano que passou,
marcado pela interferência do câmbio e pela
greve dos caminhoneiros. Destacou, ainda,
a marca própria da Cooperativa, o arroz Nobre do Sul, que tem uma inserção importante dentro e fora do RS. A renovação da frota
da Agroveteriária é um diferencial concretizado, potencializando os serviços prestados.
Pedro Maia frisou a importância do setor de
Serviços Elétricos, que apresentou resultados
positivos no ano e também da parceria com o
CCG - Centro Clínico Gaúcho, e sua estrutura
sólida que possui em Montenegro, Canoas e
São Leopoldo, além de uma unidade em Taquari, no Supercentro. O Programa Saúde &
Lazer engloba o plano de saúde e o plano de
telefonia, com preços mais acessíveis.
A Auditoria e Consultoria Dickel e Maffi ofereceu seu parecer acerca do exercício
de 2018, apontando que as demonstrações
contábeis estão adequadas nos aspectos a
respeito da posição patrimonial e financeira. Flávio Palagi, representante do Conselho
Fiscal, manifestou a preocupação de seus
membros com o direcionamento das medidas que devem ser tomadas para a reorganização da situação financeira da Cooperativa.
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INFRACOOP entrega documento contra
retirada de descontos da tarifa rural
Cooperativistas querem revogar decreto de 2018, que prejudica milhares de cooperados

O presidente da Cooperativa Coprel/RS e da Confederação Nacional
das Cooperativas de Infraestrutura –
Infracoop, Jânio Vital Stefanello, juntamente com os demais presidentes
de cooperativas de eletrificação rural
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Mato Grosso do
Sul e Rio de Janeiro estão mobilizados pela
revogação do decreto nº 9.642, publicado
ao final de 2018, pelo então presidente Michel Temer, que retira os descontos das tarifas de energia elétrica rural.
O Sistema busca apoio junto aos parlamentares para revogar tal decreto. Mais
recentemente, em 11 de março, na abertura da EXPODIRETO em Não Me Toque/RS,
o presidente da Infracoop Jânio Stefanello, aproveitando a presença da ministra da
Agricultura Tereza Cristina, fez a entrega de
documento contra esta retirada dos descontos das tarifas de energia rural. Na ocasião,
vários deputados federais e senadores do RS
também receberam este documento. Esta
foi mais uma ação na defesa dos descontos
na tarifa rural. Segundo a ministra, “o tema

está sendo estudado”.

setor, ela relatou que o governo federal trabalha para oferecer um novo Programa de
Modernização da Frota de Tratores Agrícolas
e Implementos Associados e Colheitadeiras
(Moderfrota).

AGRONEGÓCIO - A abertura oficial da EXPODIRETO foi realizada no Auditório Central,
com destaque para a presença do vice-presidente da República,
Hamilton Mourão,
que parabenizou a
direção da Cotrijal
pela grandiosidade
da feira e destacou
o compromisso do
governo
federal
com o agronegócio.
A ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina,
relatou que a agricultura é uma das
atividades que mais
abrange tecnologia,
tornando-se
um
motor da economia
brasileira. Atendendo a um pedido do
Ministra da Agricultura estuda tema

Dia C – Atitudes simples movem o mundo

S

eguindo uma tradição que aos poucos vai mudando a mentalidade de
todas as pessoas envolvidas, em março a CERTAJA realizou atividades relacionadas ao DIA C - DIA DE COOPERAR 2019. A
programação local faz parte de um contexto mais amplo, organizado pela OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras),
OCERGS e SESCOOP-RS. Em 23 de março
aproximadamente 50 voluntários ajudaram
a coletar quase uma tonelada de lixo nas
margens do Rio Taquari, composta em sua

Dia C - Coleta de lixo no Rio Taquari

maioria por garrafas PET, que serão encaminhadas a uma empresa recicladora. O restante será enviado pela Prefeitura Municipal de Taquari a um aterro sanitário.
A coleta de vidro para reciclagem atingiu
100kg, a serem remetidos a uma empresa
recicladora. Os pontos de coleta localizaram-se na CERTAJA Energia, na central de
resíduos, no SSE e Depósito da Agroveterinária. A ideia geral dessas iniciativas é criar
hábitos corretos e destinação dos resíduos,
frisou o gestor de segurança e meio ambien-

te, Leandro Vargas. “Na realidade, queremos mostrar que somos responsáveis pelas
decisões e ações que tomamos no nosso dia
a dia. E o lixo, que é um passivo, deve ser
manejado de modo consciente em termos
socioambientais.” Com o passar do tempo,
aponta Leandro, percebe-se uma diminuição
na quantidade de lixo abandonada nas margens do Rio, por exemplo. O apoio de inúmeras empresas e o voluntariado crescente
são pontos a serem destacados nas atividades do Dia C em 2019.

Resíduos irão para reciclagem
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Centro Clínico Gaúcho,
cuidado com a vida
Plano de saúde tem parceria com a CERTAJA há dois anos e se expande no RS

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.

A

tuando em Taquari desde 3 de abril
de 2017, quando inaugurou uma
unidade no município em sua parceria com a CERTAJA Desenvolvimento, o Centro Clínico Gaúcho – CCG é uma operadora
de medicina de grupo de grande porte. Seu
objetivo é comercializar planos de saúde e
atendimento aos clientes destes planos, com
utilização de estrutura própria (verticalizada)
e rede credenciada. Sua fundação remonta
a 31 de abril 1991, portanto está prestes a
completar 28 anos de existência.
O CCG atua em toda a região Metropolitana de Porto Alegre, Grande Porto Alegre
e Vale dos Sinos, Vale do Caí, Região Carbonífera e Litoral Norte. Em Taquari realiza
cerca de 80 atendimentos diários, e em toda
a estrutura operacional efetua em torno de
90 mil atendimentos mensalmente. O CCG
está presente nas maiores cidades destas
localidades, desta forma facilitando o deslocamento e acesso à estrutura própria, além
da rede credenciada que complementa este
processo.
De acordo com o gerente comercial, Marco Aurélio Souza, são disponibilizados planos com cobertura ambulatorial (consultas
e exames) e planos hospitalares (consultas,
exames, internações e cirurgias), além de
plano odontológico com cobertura nacional. A Unidade de Taquari dispõe de algumas especialidades médicas como pediatria,
clínica médica, traumatologia e ginecologia,
mais as especialidades disponíveis na rede
credenciada. Serviços de apoio como laboratório e exames de imagem, além de Pronto
Atendimento no Hospital de Taquari são ou-

Saúde em dia: especialidades diversas estão disponíveis em Taquari

tros diferenciais.
A importância desse plano para a saúde
comunitária é cuidar da saúde das pessoas,
ajudando no bem estar das famílias e no
desenvolvimento pessoas e profissional dos
seus beneficiários.
Em 1º de abril foi inaugurado em Porto
Alegre, na Av. Farrapos 1740, a Unidade
Estar Bem, com 1.000 m², totalmente voltada à saúde preventiva. “Em julho deve-

mos abrir mais uma unidade, desta vez na
Zona Sul da Capital, na Avenida Juca Batista, 4425. E estamos aumentando de forma
significativa a rede credenciada nos Vales
do Taquari nas Cidades de Estrela e Lajeado, inclusive com a parceria do Hospital de
Estrela, assim como no Vale do Caí com o
Hospital de São Sebastião do Caí e Portão,
que passaram a fazer parte da rede”, afirma
Marco Aurélio.

Aplicativo
CCG
Já está disponível o app do
CCG. Nele é possível agendar
consultas, acessar a rede credenciada, consultar taxas de
participação, uso do cartão
virtual, CCG 24h – orientação
médica, entre outros. Aproveite mais esta facilidade!
Acesse a loja virtual de seu
Smartphone, procure por CCG
e baixe o aplicativo!
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RECEITA

Pavê de Bombom
Ingredientes
1 pacote de biscoito champanhe
umedecidos no leite
25 bombons
Para decorar: Raspas de chocolate e
chantilly
Creme Branco:
500ml de leite
3 gemas
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
3 colheres (sopa) amido de milho
Creme Preto:
500ml de leite
5 colheres (sopa) de chocolate em pó

4 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) amido de milho
Modo de Preparo
Creme Branco:
Dissolver o amido em um pouco de leite. Levar todos os ingredientes ao fogo e mexer até engrossar.
Creme Preto:
Dissolver o amido em um pouco de leite. Levar todos os ingredientes ao fogo e mexer até engrossar.
Montagem:
- Em uma taça grande ou refratário de vidro alterne as camadas
com bolacha champanhe, pedaços de bombom, creme branco e
o creme de chocolate.
- Finalize com chantilly, raspas de chocolate e bombom.
- Leve à geladeira por 3 horas.
Fonte: Mais receitas
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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,
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 (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.
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 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.
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$190 mil.
Tratar com Roque: 99999 0298.
VENDE-SE PROPRIEDADE PRÓXIMA AO TREVO DE PAVERAMA - Medindo 12 400m², possui uma casa de alvenaria, galpão e poço artesiano.
Interessados devem falar com Nei através do telefone 98595 7209.
VENDE-SE 8ha de TERRA EM PASSO DO GIL, Triunfo. Interessados devem contatar através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia.
VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Localizado a 800m da ERS 244, com ½ ha, casa de alvenaria (tijolo à vista), 3
dormitórios, semi-mobiliado, com galpão, galinheiro, poço artesiano e
pomar. Todo terreno cercado com tela. Valor R$ 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 entrada 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,
terrenos 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 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 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 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$120.000,00, contato: 51 997882526.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom
Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul,
ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160.
VENDO OU TROCO UM TERRENÃO - 15 x 40mt (600M2), em Taquari,
rua asfaltada, arvoredo, com escritura, IPTU em dia, aceito troca por
área de terras. Se o valor da terra for maior que o do terreno, pago a
diferença à vista. Aceito também carro ou caminhonete. Interessados
entrar em contato (51)998679150.
VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio dos
Cachorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banheiro, sala e
cozinha conjugada, estufa para plantas e árvores frutíferas. Interessados deverão contatar através do telefone (51) 99646 7124 com Adenor
ou Iranilda.
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone
99868 7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais
(cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares de
pedra com porão e mezanino, 2 galpões, micro trator e ferramentas,
açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através dos telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com
Carlos.
VENDE-SE CASA EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Localizada próximo
ao cemitério, casa de material com 5 peças. Possui 2 quartos, fogão
campeiro, galpão, arvoredo. Valor R$ 40 mil. Aceita carro no negócio.
Interessados contatar pelo telefone/wattsapp 99837 7428 com Rosana.

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

