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Um momento inusitado
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

As cooperativas, por uma questão legal, precisam, 24 km, com uma subestação rebaixadora a um custo estimado
quando encerrado o exercício fiscal e dentro de um pra- em R$22 milhões.
zo máximo de 90 dias, reunir seus associados para fazer
Devemos apontar um fato importante e que vai propora prestação de contas do exercício findo, dentre outras cionar um efeito positivo para nosso cooperado. Trata-se do
coisas. Isso é praxe aqui na CERTAJA também. Entre- processo desencadeado pela direção da Cooperativa, com a
tanto esse ano, apesar de termos nos programado para participação efetiva de nossos conselheiros, e concretizado no
cumprir o que determina a Legislação, isso não foi pos- início deste ano, que foi a compra, através de um leilão, da
sível em virtude de recomendação dos órgãos de saúde energia que distribuímos por um preço bem inferior àquele
de nosso país pelo problema que enfrentamos causado pago atualmente. Os resultados desta operação reverterão em
pela pandemia do novo Coronavírus, o Covid-19.
benefício de todos os cooperados já nos próximos reajustes.
Estávamos com toda programação pronta: edital
publicado, cooperados convocados/mobiELEIÇÕES - Outro ponto relevante de
lizados, meios de transportes contratados,
nossa Assembleia foi a eleição do Conseenfim, todas as providências tomadas e, de
lho de Administração e da diretoria, com a
última hora, precisamos suspender a Assemrenovação de 1/4 de nossos conselheiros,
bleia Geral Ordinária - AGO. A decisão procudentre eles o cargo de vice-presidente: o
rou preservar a saúde e a integridade física
dedicado e benemérito atual vice, senhor
Vivenciamos uma
de nossos cooperados. Foi bastante frusGilberto Coutinho, depois de mais de 20
situação bem
trante para nós, pois tínhamos a expectatianos nos acompanhando, deixou o cargo
va de reunir grande número de cooperados
para se dedicar à coirmã CERTAJA Desendiferente daquilo
para confraternizarmos e comemorarmos os
volvimento. Gilberto foi substituído pelo
que era nosso desejo.
ótimos resultados obtidos no exercício pascooperado Ederson Madruga. Com forContamos com um
sado. Precisando dar uma trégua e seguindo
mação acadêmica, doutor em Engenharia
as orientações dos órgãos superiores, agene nos acompanhando há mais de 20 anos
número reduzidíssimo
damos uma nova dada, o dia 24 de junho
na condição de colaborador, Ederson com
de associados
de 2020, quando realizamos a AGO. Vivencerteza terá muito para contribuir com a
na AGO.”
ciamos uma situação bem diferente daquilo
Cooperativa, agora na condição de viceque era nosso desejo. Contamos com um
-presidente. Nós, com grande orgulho, fonúmero reduzidíssimo de cooperados, não
mos reconduzidos para mais um mandato
pudemos realizar nossa confraternização,
na condição de presidente. A responsabimas apenas cumprir com as questões legais.
lidade também é grande, mas com certeza, com o apoio de
Fizemos a prestação de contas, mostramos o excelente re- nossos conselheiros (confira a nominata completa na página
sultado obtido no último ano, na ordem de R$16 milhões, 08) e de nossa equipe de colaboradores, haveremos de dar
bem como o montante investido na melhoria de nosso siste- continuidade aos trabalhos até aqui desenvolvidos.
ma elétrico, na ordem de R$15.900.000,00. Listamos, ainda,
Vida que segue com esse momento inusitado que todos esas obras previstas para o ano corrente e para o ano vindouro, tamos vivendo com a dolorosa pandemia do Coronavírus, que
destacando a linha de 69 kV que sairá de Venâncio Aires até está ceifando muitas vidas, mas que, com a proteção divina,
o município de Vale Verde, em uma extensão aproximada de iremos vencer mais esse obstáculo. Saúde e paz a todos vocês.
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
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Recebi muitas felicitações e manifestações de apoio por par- aumento das dívidas.
te dos amigos em consideração ao cargo de presidente, que
assumi na última assembleia da CERTAJA Desenvolvimento.
MEDIDAS DURAS - Todos esses fatos foram apresenFica aqui meu agradecimento aos amigos e a todas as pessoas tados e amplamente discutidos em nossas reuniões com
que torcem por mim e, principalmente, pela nossa Coopera- os associados pelo até então presidente Pedro Maia. Fetiva.
lizmente conseguimos superar esta situação, fazendo
Assumir a presidência é uma satisfação e, ao mesmo tempo, nosso dever de casa com medidas duras, mas necessáum desafio enorme por tudo que este nome CERTAJA repre- rias, como a venda de ativos, revisão de contratos com
senta nas comunidades onde atua. Costumo dizer que tudo prestadores de serviços e redução de estrutura, cortano que aprendi e conquistei na vida foi grado na carne, como se diz costumeiças a essa Cooperativa, por isso sou muito
ramente. Tivemos ajuda da CERTAagradecido e me sinto no compromisso em
JA Energia e da Cooperativa Sicredi
dar o melhor sempre. Sou consciente dos
Ouro Branco, o que foi fundamental para
desafios dessa nova função, e acredito que
resolver a situação e nos colocar em um
trabalhando com humildade e parceria vapatamar mais consistente e seguro.
(...) junto com
mos superá-los, garantindo um serviço de
Nesses próximos quatro anos, junto com
nosso conselho de
qualidade ao nosso associado, contribuindo
nosso conselho de administração, conseadministração,
para o desenvolvimento do agronegócio em
lho fiscal e equipe de colaboradores, espenossa região.
ramos tornar essa Cooperativa mais sólida
conselho fiscal e equipe
Cheguei na CERTAJA em 1981, com apeainda, aumentar o faturamento e o resulde colaboradores,
nas 16 anos. Fui demitido em 1983, retortado dos negócios atuais, buscar parcerias
esperamos tornar essa
nando em 1989 na função de servente na
para investimentos e melhorar os serviços
construção de redes elétricas. Passei por
prestados aos nossos associados e clientes.
Cooperativa mais
praticamente todos os setores da empresa,
Para alcançarmos esses objetivos é de exsólida ainda.”
até assumir em 1996 a gerência do setor de
trema importância a participação do nosinsumos agropecuários. Em 2016 me desliso associado e cliente, dando preferência
guei do quadro de funcionários para conaos nossos serviços e produtos, adquirindo
correr ao Conselho de Administração no cargo de vice-presi- seus insumos para lavoura e para a propriedade em nossas
dente na chapa que tinha como presidente o Sr. Pedro Maia. lojas Agropecuárias, armazenando arroz e milho em nossa
Foram quatro anos de muita angústia e incerteza: tivemos sé- Agroindústria, e deixando sua opinião e sugestão sempre que
rios problemas em nossos projetos de geração de energia, o entender necessário. Com trabalho e cooperação chegaremos
que nos levou a uma relevante descapitalização, tendo que lá.
nos alavancar nos fornecedores e recorrer aos bancos tomando empréstimos de curto prazo e juros altos, o que resultou no
Abraço a todos!

NA REDE
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CERTAJA tem reajuste médio
negativo nas tarifas de energia

Cooperados de baixa renda terão redução de -6,82% nas contas de luz

Receba
a sua fatura
por e-mail

Buscando proporcionar ao cooperado
uma maior comodidade e agilidade, a
CERTAJA Energia disponibiliza o recebimento da fatura mensal de energia elétrica por e-mail.
Este serviço, o qual não possui nenhum
custo, possibilitará o recebimento da fatura através de um e-mail previamente
cadastrado pelo cooperado e sob sua responsabilidade.

As tarifas de energia elétrica dos cooperados atendidos pela CERTAJA Energia terão seu reajuste anual a partir de 30
de julho de 2020, na revisão tarifária homologada pela ANEEL no dia 28 de julho.
O efeito tarifário médio a ser percebido
pelos cooperados será uma redução de
4,62%. Para os cooperados atendidos em
Alta Tensão (Grupo A) o efeito médio a ser
percebido é negativo em 10,98% e para
os atendidos em Baixa Tensão (Grupo B)
é negativo em 2,12%.
Os cooperados de baixa renda terão
uma redução de -6,82%. Os demais integrantes da classe residencial, um reajuste
de -5,31%; já para a classe rural, o efeito
para o cooperado será de +2,22%, em
vista da retirada de 20% dos descontos,
prevista em Decreto Federal.
O principal fator de redução é o preço
da energia adquirida pela Cooperativa
em leilão realizado no ACL – Ambiente de
Contratação Livre que, apesar de influenciar os custos somente em seis meses de
2021, levou a uma redução de 31% nos
custos deste insumo.

IMPORTANTE: É responsabilidade do
cooperado manter ativa o endereço de
e-mail cadastrado para recebimento
da fatura e manter espaço na caixa de
mensagens para recebimento do e-mail.
Para aderir a esta facilidade entre em
contato por email: comercialenergia@
certaja.com.br pelo telefone 0800-5416185 ou em um posto de atendimento da
CERTAJA Energia.
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Investimento beneficia cooperados e aumenta disponibilidade de carga nas redes

A

s obras de manutenção
nas subestações Vendinha e Taquari foram
finalizadas. Os trabalhos contemplaram a troca do transformador de força da Subestação
Taquari de 10 MVA para 25
MVA, aumentando significativamente a disponibilidade de carga na mesma. Este investimento
realizado pela CERTAJA beneficiou principalmente as regiões
de Montenegro, Triunfo, Tabaí,
Paverama, Bom Retiro do Sul,
Taquari e General Câmara.
Outra atividade importante
foi a adaptação de ambas as subestações para possibilitar a conexão do transformador móvel
(montado sobre uma carreta),

com potência de 25 MVA, que
tem a finalidade de manter o suprimento de energia em quaisquer das subestações, em caso
de manutenção ou avaria dos
transformadores principais. Com
esta aquisição, a Cooperativa
trouxe realmente um diferencial
ao cooperado, pois possibilita a
rápida troca de transformador,
em caso de necessidade.
O gerente de Distribuição
Eleandro Marques destaca e
agradece o empenho de todo
corpo de colaboradores, em especial dos setores de Engenharia, SOD, COD, Atendimento,
Frotas, Compras e Contratação e
Contabilidade, que muito se dedicaram sempre que solicitados.

Subestações
recebem novos nomes
As subestações da CERTAJA receberam novos
nomes: Subestação Vendinha, Subestação Taquari e Subestação Vale
Verde. Esta iniciativa tem

como objetivo facilitar a
comunicação e melhorar
o entendimento da localização das mesmas, tanto
para cooperados, quanto
para colaboradores.

Subestações agora podem ser conectadas
a transformadores móveis

Subestação Vale Verde
As obras de melhorias
relacionadas a Subestação
Vale Verde estão tomando forma e dizem respeito aos alimentadores para
conexão. Quem passar
pelo local já pode notar
a nova rede, que chama
atenção por ser compac-

ta com cabo protegido,
onde é possível ter vários
alimentadores em um pequeno espaço aéreo. Isso
traz alguns benefícios,
como a menor intervenção por pássaros, ou toque de árvore na rede, entre outros aspectos.

Enchentes e atendimentos emergenciais
Algumas localidades da área de atuação da CERTAJA Energia como Caramujo, Rincão São José e General Neto
foram atingidas em julho pelas cheias
dos rios Taquari a Jacuí. Com a enchente, muitas propriedades de cooperados
ficaram isoladas por conta das inundações, dificultando o acesso das equipes
quando se fazia necessário algum tipo
de atendimento de emergência. Mesmo
com as dificuldades encontradas, a CERTAJA Energia seguiu os atendimentos
aos cooperados, sempre que possível,

contanto com o empenho de suas equipes de atendimento de emergência, manutenção e equipes de construção e manutenção da CERTAJA Desenvolvimento.
Em atividades nas quais é necessária a
utilização de embarcações para os atendimentos, os técnicos de segurança do
trabalho da Cooperativa atuam juntamente com as equipes na avaliação
dos riscos envolvidos. Isso proporciona,
mesmo que em situações adversas, toda
segurança necessária para a realização
das atividades de caráter emergencial.

NA REDE

CERTAJA finaliza obras nas subestações

NA REDE
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Temporais
Fortes ventanias acompanhadas de chuva atingiram todo o estado do
RS no dia 1º de julho, por
ocasião do Ciclone Bomba. Na área de atuação
da CERTAJA, o município
de Barão do Triunfo foi o
mais atingido, e nos demais as faltas de energia

ocorreram de forma isolada, devido à persistência
do mau tempo. As equipes
da CERTAJA trabalharam
para que a energia fosse
restaurada o mais rápido
possível, de modo que no
dia seguinte, 2 de julho,
todas as ligações estavam
restabelecidas.

Novo loteamento
em Paverama

Durante a manhã do dia Bonito. Com esta obra, mais
14 de julho, na sede da CER- de 50 famílias serão atendiTAJA Energia, ocorreu uma das.
reunião entre a administração municipal de
Paverama e a direção da
Cooperativa. A pauta foi
instalação de uma rede
de energia no Loteamento Morada Bonita,
na localidade de Morro

Linha Viva

A equipe do Móvel 40, atividades continuaram senmais conhecida como Linha do desenvolvidas dentro da
Viva, recebeu elogios de indústria.
um cooperado por
não desligar a rede
para manutenção.
O cooperado é proprietário da Serraria
Motta, na localidade
de Costa do Cadeia,
Triunfo. Enquanto a
equipe fazia a manutenção no poste que
atende a serraria, as

Troca de
poste
As equipes de construção da SSE
e CERTAJA Energia seguem com
suas atividades diárias em pleno
andamento. Aqui está o registro
de um serviço de troca de poste
com auxílio da Linha Viva na localidade de Lagoa Formosa, município
de Rio Pardo.
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Assembleia ocorreu em 24 de junho com distanciamento entre cooperados em função
da Covid-19; prestação de contas está disponível no site e foi entregue impressa

ASSEMBLEIAS

CERTAJA Energia presta contas,
atesta saúde econômico-financeira
sólida e elege nova diretoria
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excelente índice, são sete pontos
percentuais a mais do que o registrado no ano anterior e a melhor
nota obtida pela Cooperativa desde a criação da pesquisa em 2014”, comemora.
Sobre as ações previstas para o ano
de 2020, o engenheiro acrescentou
que a Cooperativa realizou aquisição de
energia no ambiente de contratação livre, adquirindo 9 megawatts médios
de energia até 2037 por um preço bem
inferior ao hoje praticado no ambiente
regulado. Este benefício será transferido
aos cooperados já nesta revisão tarifária, com redução nas tarifas de energia.
Esse efeito será percebido também anos
seguintes. Foi apresentada a implantação do novo canal de atendimento via
WhatsApp, com o mesmo número do
tele atendimento, o 0800 541 6185, disponível desde 1º de junho, por meio do
qual o cooperado pode solicitar segunda
via de fatura, consultar débitos e inforDistanciamento por precaução de saúde e empenho na prestação de contas
mar falta de energia com o atendimento
tendendo a determinação da Le- te da área de distribuição da CERTAJA, de uma assistente virtual. Por este canal
gislação e o Estatuto Social da Eleandro Marques, listou as melhorias é igualmente possível trocar mensagens
CERTAJA Energia aconteceu em que estão ocorrendo com a ampliação com as atendentes do Disque Energia.
24 de junho a Assembleia Geral Ordinária da subestação Taquari e adaptação da
REINVESTIR – O presidente da CERTAde prestação de contas relativa ao exercí- Subestação Vendinha, a primeira para
cio de 2019, apresentando os principais receber um novo transformador, de JA Energia, Renato Martins, enfatizou o
fatos ocorridos e toda a movimentação maior potência, bem como fazer as mo- excelente desempenho econômico e fieconômica e financeira do ano encerra- dificações necessárias para receber um nanceiro do empreendimento, fechando
do. O encontro aconteceu no ginásio de transformador móvel recentemente ad- o ano com uma sobra líquida da ordem
esportes da ACERTA com distanciamen- quirido, a ser utilizado quando necessá- de R$16.948.452,55. Após as destinato entre as cadeiras e o uso obrigatório rio para manutenção, ou por avaria dos ções legais e estatutárias restaram à disde máscaras de proteção, tendo em vista transformadores fixos. O gestor comen- posição da Assembleia R$2.403.854,56.
os cuidados fundamentais em razão da tou, também, sobre a geração distribuí- Por decisão ratificada pelos presentes, o
pandemia de Covid-19. Três profissionais da, atendimentos técnicos e comerciais valor foi retido no Fundo de Manutenda Secretaria Municipal de Saúde de Ta- realizados em 2019, assim como os in- ção e Expansão para fazer frente aos
quari mediram a temperatura dos coo- vestimentos realizados em obras, acen- altos índices de investimento que preciperados logo na chegada. Em todos os tuando para o ano de 2020 a constru- sam ocorrer. Para se ter uma ideia, só em
ambientes havia álcool em gel disponível ção da subestação Vale Verde, oriunda 2019 os recursos aportados chegaram
para higienização das mãos.
de Venâncio Aires, com uma linha de perto de R$ 16 milhões, incluindo mePara o presidente Renato Martins, as 69kV de 25km. A obra está estimada em lhorias no sistema elétrico, infraestrutumedidas adotadas na Assembleia 2020 aproximadamente R$25 milhões, além ra e aquisição, da CERTAJA Desenvolviforam imprescindíveis para proteger a dos demais investimentos em melhorias, mento, de um terreno de 1,5 hectares e
saúde dos associados dos 19 municí- expansão e renovação de ativos, que se- os prédios nele edificados, onde opera o
almoxarifado de redes, em um total de
pios atendidos pela CERTAJA: “Zelamos guem na Cooperativa.
pela vida de nossos cooperados, e por
O engenheiro eletricista Ederson Ma- R$ 3 milhões.
A gestora do setor Contábil, Maria
isso o momento pede prudência na pre- druga, responsável pela Área Comerservação da saúde de todos e todas. ” cial, apresentou a evolução da energia Elena Gomes, apresentou as DemonstraO dirigente acentua que o caderno de distribuída aos cooperados, bem como ções Contábeis Societárias referentes ao
prestação de contas está disponível a receita obtida por classes de consu- exercício de 2019, enfatizando os grupara consulta no site www.certaja.com. mo. Demonstrou os resultados obtidos pos de contas com saldos mais significabr, além de ter sido entregue impresso na pesquisa IASC/2019, aplicada pela tivos e os que apresentam maiores variaàqueles que compareceram ao encon- ANEEL – Agência Nacional de Energia ções. Com a inexistência de ressalvas por
tro. Este caderno também está encarta- Elétrica a todas concessionárias e per- parte da auditoria externa, representada
do nesta edição do Certajano.
missionárias do país, destacando que a por Aderbal Hoppe, da TATICCA – AudiCERTAJA Energia obteve índice de satis- tores Independentes S.S., o relatório de
MELHORIAS NA ENERGIA – O geren- fação do consumidor de 81,30%. “É um prestação de contas foi aprovado.

A
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ELEIÇÃO – Outro item da pauta
foi a eleição e posse dos membros
dos Conselhos de Administração e
Fiscal. O atual presidente Renato
Martins foi reconduzido ao cargo
por mais um mandato de quatro
anos, tendo como vice-presidente
o engenheiro eletricista Ederson
Madruga, que substitui Gilberto
Coutinho Cunha em virtude deste

se desvincular da diretoria da CERTAJA Energia para somar-se à diretoria da
Cooperativa de Desenvolvimento.
Com relação a Gilberto não mais fazer
parte da diretoria executiva da CERTAJA
Energia, Renato Martins, em um pronunciamento emocionado, frisou seu alto
espírito cooperativista, agradecendo os
relevantes serviços prestados ao longo
de mais de 35 anos como conselheiro

Conselho de Administração
Presidente: Renato Pereira Martins - Taquari
Vice-presidente: Ederson Madruga - Taquari
Secretário: Carlos Gustavo Schuch* - Vale Verde
Clóvis Schenk Bavaresco (secretário substituto) - Taquari
Clênio Birke – Cerro Grande do Sul
José Carvalho dos Santos – Passo do Sobrado
Lauro Roberto Bayer – Sertão Santana
Márcio Antônio Souza de Vargas - Montenegro
Natiela Godoy Lopes – Passo do Sobrado
Neuri Valdir Nied - Paverama
Gelson Luiz de Souza Muller - Montenegro

e nos últimos 12 anos como vice-presidente. Carlos Gustavo Schuch, cooperado do município de Vale Verde e atual
prefeito desta localidade, deixou o cargo
de secretário da Energia.
Renato reconheceu, ainda, o trabalho
de todos os colaboradores e conselheiros, pontuando sua importância no cumprimento das tarefas diárias e da Missão
da CERTAJA em cada ação cotidiana.

Severino Aloisio Lehmen – Barão do Triunfo
Marcelo Santos de Souza (suplente) - Tabaí
Maria Oliveira de Paula (suplente) – Catupi, Triunfo
Silvio Luis da Rosa Lopes (suplente) – Nova Santa Rita
Conselho Fiscal
Carlos Roberto Atkinson - Taquari
João Paula de Oliveira - Tabaí
Cláudio Eleandro dos Santos Machado - Triunfo
Cledison Gilmar da Silva Ritter (suplente) - Triunfo
José Aldair Garcia Pereira (suplente) – General Câmara
Elizabete Inês Kochem (suplente) - Paverama

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

*O Secretário Carlos Gustavo Schuch somente poderá ser empossado após as eleições municipais que se realizarão em novembro de 2020, em virtude do
mesmo estar licenciado para concorrer ao pleito de prefeito do município de Vale Verde. Sendo assim, o conselheiro Clovis Schenk Bavaresco está atuando
como secretário substituto durante esse período.

CERTAJA Desenvolvimento apresenta
resultados positivos em Assembleia
Encontro em 25 de junho delineou panorama promissor com recuperação
econômico-financeira, bem como eleição de conselheiros e presidência

S

Aprovação das contas e boas notícias marcaram encontro diferenciado

eguindo todas as normas e protocolos de precaução contra o
Covid-19, a CERTAJA Desenvolvimento realizou em 25 de junho, às
19h, a Assembleia Geral Ordinária para
prestação de contas referente ao exercício de 2019. Um grupo de associados
compareceu no ginásio de esportes da
ACERTA, distanciados entre si e com
mensuração de temperatura na chegada, conduzida por uma equipe de
profissionais cedida pela Prefeitura Municipal de Taquari. Álcool em gel para
higienização das mãos foi oferecido em
diferentes espaços. A mesa de autoridades da Assembleia foi composta pelo
então presidente da CERTAJA Desenvolvimento, Pedro Maia, o vice-presidente
Luís Carlos Granja Rocha, bem como
pelo coordenador do Conselho Fiscal,
Flavio Palagi, e o presidente da CERTAJA
Energia, Renato Pereira Martins.
Pedro Maia destacou que, após enfrentar uma difícil crise financeira que

EDIÇÃO 173/AGOSTO DE 2020

sempre foi um grande parceiro apoiando em inúmeras adversidades, a CERTAJA Desenvolvimento conseguiu reformular o passivo financeiro com juros
menores e prazos maiores para quitação, ficando a dívida administrável.
RESULTADO POSITIVO - Outra atitude realizada foi a venda de parte de
uma propriedade para a CERTAJA Energia, lucro que bancou o estoque de insumos a ser repassado aos produtores
para a safra. Seguindo com as ações,
foi implantado o gerenciamento da
frota de veículos com sua renovação e
diminuição da manutenção e compra
de combustível direto da distribuidora.
Em relação ao setor de Serviços Elétricos, após uma renegociação do contrato com a CERTAJA Energia, este vem
expondo resultado positivo, com R$
287 mil em 2019. Por fim, com todas
essas iniciativas o resultado líquido finalizou em R$ 554 mil positivos, algo
que não acontecia desde 2013. “Conseguimos vencer os contratempos e
entregar para a próxima diretoria uma
empresa plena financeiramente e com
possibilidade de realizar planos futuros”, celebrou Pedro.
PRESTAÇÃO APROVADA - A empresa de auditoria externa Dickel & Maffi Auditoria e Consultoria S. S, representada por José Roberto Simas, contador e
responsável técnico, afirmou que, após
examinar as demonstrações contábeis
da CERTAJA Desenvolvimento, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31
de dezembro de 2019 e as respectivas
Demonstrações de Sobras ou Perdas,
do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos
de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo

Conselho de Administração
Presidente: Luis Carlos Granja Rocha – Taquari
Vice-Presidente: Jacób Braga de Souza – Taquari
Secretário: Gilberto Coutinho Cunha – Triunfo
João Carlos Kroeff Schmitz – Capela de Santana
Marcelo Mujol – Nova Santa Rita
Odone Pereira Fraga – Nova Santa Rita
Paulo César Jardim dos Reis – Taquari
Rossano Nunes dos Santos – Taquari
Sérgio Hofstater – Paverama

Conselho de
Administração

das principais políticas contábeis,
as demonstrações contábeis detalhadas na prestação de contas
expressam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira
da Cooperativa, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de
caixa em dezembro de 2019. Tudo
está de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. O
relatório foi, portanto, aprovado.
Houve a eleição dos membros
do Conselho de Administração, assumindo o cargo de presidente o
técnico em agropecuária Luís Carlos Granja da Rocha, tendo como vice o
gestor financeiro Jacob Braga de Souza
e secretário Gilberto Coutinho Cunha.
O Conselho Fiscal foi igualmente renovado, tendo como conselheiros fiscais
efetivos André Augusto da Silva Bizarro,
Flávio Palagi e José Geraldo Vianna Pereira.
Pedro Maia fez um agradecimento
aos representantes do Conselho Administrativo e Fiscal que deixaram o cargo e lamentou a maioria não ter podido comparecer devido às circunstâncias
da pandemia. Também se despediu de
seu mandato como presidente e de sua
trajetória como funcionário da Cooperativa após 42 anos, sendo cinco destes
como presidente. “Estou de consciência tranquila e com a certeza de dever
cumprido, pois meu maior receio era
de transferir aos sucessores um enorme
problema para resolver. ” E completou:
“Tenho convicção que a CERTAJA Desenvolvimento ficará em boas mãos, já que
os candidatos são exemplos de pessoas
comprometidas e engajadas na missão
da Cooperativa, e que trabalhando em
conjunto com um conselho participativo e com as equipes de colaboradores,
obterão êxito nos seus objetivos. ”

ASSEMBLEIAS

perdurava por anos, causada por problemas com os projetos das Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, que tiraram a
capacidade de trabalho da CERTAJA Desenvolvimento, deixando-a a mercê de
bancos e fornecedores, “seguimos no
árduo compromisso de manter a Cooperativa em operação. A partir de 2016
foram tomadas várias ações como a
venda da PCH Morrinhos, a negociação
com a Electra da dívida da energia não
comprada, a transformação do prédio
do SuperCentro em um mini-shopping,
gerando renda dos aluguéis para a Cooperativa, e a criação do plano de saúde
para os associados, que hoje está com
mais de 670 beneficiados. ” Só em 2019
foram realizados cerca de 10 mil procedimentos através do plano.
Outra ação concretizada foi o plano
de telefonia, que hoje conta com 430
linhas entre os associados, número que
só vem aumentando. Além das ações
colocadas em prática, foi preciso conter custos e, para isso, “rescindimos alguns contratos e renegociamos outros
de serviços prestados por terceiros.
Reduzimos o nosso quadro de funcionários, reestruturando o setor administrativo da Cooperativa e operacional
do Engenho, com diminuição de mais
de um terço da força de trabalho”.
Além disso, em 2019 foram feitos
vários estudos de custo-benefício para
passar a operar com milho, além do arroz. “Assim, separamos um espaço com
a possibilidade de estocar até 40 mil
sacas de milho e foram realizados investimentos para adequação da nossa
estrutura do Engenho para receber, armazenar e beneficiar este grão”. Uma
grande vantagem para operarmos com
o milho, destacou Pedro, é a possibilidade de vender o produto no balcão e
para outras distribuidoras locais.
Conjuntamente com o Sicredi, que
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Dalmir Bif Goularte – Nova Santa Rita (Suplente)
Fábio Bonetti – Capela de Santana (Suplente)
Luiz Fernando Silveira de Oliveira – Nova Santa Rita (Suplente)
Conselho Fiscal
André Augusto da Silva Bizarro – Taquari
Flávio Palagi – Taquari
José Geraldo Vianna Pereira – Taquari
José Mauro da Silva Martins – Taquari (Suplente)
Maria Elena Souza Gomes – Taquari (Suplente)
Rubens Bizarro Martins – Taquari (Suplente)

Conselho Fiscal
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Podemos dizer que uma cooperativa congrega talentos de forma
coletiva, como se fosse uma constelação de estrelas, composta por
seus associados e funcionários. Cada
pessoa agrega brilho próprio com suas
capacidades, como aqueles pequenos
astros cintilantes que, juntos, iluminam

os caminhos à noite, mas seguem cintilando de dia, quando a vida segue seu
curso normal. Conheça a seguir as trajetórias de algumas dessas pessoas que
dedicaram suas vidas à causa certajana,
à frente de cargos diretivos por longos
e produtivos anos. Há aqueles que saem
com sua missão cumprida, deixando um

legado como inspiração. E há aqueles
que ficam ou mudam de posição, plenos
de sonhos e cientes do desafio. Todos,
sem exceção, lançam luz à estrada iluminada da CERTAJA. Acompanhe um pouco mais sobre as pessoas que compõem
as diretorias da CERTAJA Energia e da
CERTAJA Desenvolvimento.

“Trabalhar no sistema cooperativista
foi muito gratificante”
Entrevista especial com Pedro Maia,
ex-presidente da CERTAJA Desenvolvimento
Time do coração:
O Imortal Tricolor
Prato preferido:
Churrasco e um bom chimarrão.
Passatempo preferido: Ler, assistir filmes, viajar e futebol (agora só assistindo
também).
Quantos anos trabalhou na Certaja?
Como foi sua trajetória até aqui? (cargos que ocupou,...).
Comecei atuando na Certaja, em 1978,
como engenheiro consultor da Fecoergs.
Em 1982 fui contratado como engenheiro
da cooperativa. Mais tarde assumi o antigo Departamento Técnico. Em 1994 passei
a ser Diretor Executivo até 2016 quando
assumi a presidência da Certaja Desenvolvimento. No total, quase 42 anos.
Qual sua formação acadêmica?
Sou formado em Engenharia Elétrica
pela Urfgs (1977) e fiz mestrado em Administração de empresas também pela Urfgs
(2002).
Quais julga terem sido suas maiores
colaborações à Cooperativa?
A implementação do orçamento anual.
O acompanhamento mensal do desempenho econômico e financeiro (Desor). A
criação e implantação do programa de
Remuneração Estratégica (ProM). Criação
do RH estratégico focado no ser humano e
desenvolvimento da equipe. Implantação
do Planejamento Estratégico. Implantação
do Programa de Qualidade Total. São algumas.

Qual é o seu sentimento após tantos
anos de trabalhos prestados junto à
Certaja?
Sempre comento que ter encontrado o
sistema cooperativo e ter trabalhado nele
durante toda a minha vida profissional foi
muito gratificante, porque é um sistema
no qual acredito e gostaria que se desenvolvesse mais.
Qual pensa que é o seu legado fundamental, o que deixa para os colegas
como principal “herança”?
Por uma questão de criação e modo de
vida, sempre dei muito valor à educação.
Por isso desde cedo lutei para desenvolver na equipe o gosto pelos estudos. Já há
um bom tempo colhemos os frutos positivos desta política, basta ver que os nossos atuais dirigentes como o Luis Granja
(presidente da Desenvolvimento), o Jacob
(vice da Desenvolvimento) e o Ederson,
atual vice da Energia, são pessoas que se
desenvolveram internamente, tendo abraçado a nossa política de educação e treinamento de pessoal.
Quais foram seus momentos mais
marcantes nesses anos de cooperativismo Certajano?
Na verdade, para descrever os momentos que foram marcantes para mim, durante todos estes anos de Certaja, seria
necessário escrever um livro. Não temos
espaço para isto, por isto cito apenas uns
poucos: a incorporação da Comital; a assinatura do contrato de Permissão com
a ANEEL; os trabalhos culturais desenvolvidos com a equipe de colaboradores
(Teatro Lambreta, Você é o Show, a peça

“Quinhão de Luz”, etc.); a premiação com
medalha de bronze no Programa de Qualidade. Mais recentemente, o Programa
“Ser + Certaja”, que aproximou a cooperativa do público urbano e que motivou
intensa participação dos colaboradores,
tanto da Certaja Desenvolvimento como
da Energia.
O que você faria diferente?
Na busca de sempre defender a cooperativa a qualquer custo, briguei com muitas pessoas. Se recomeçasse hoje adotaria
uma postura menos beligerante em muitas situações.
Como percebe o mundo daquele tempo e o de hoje, quando entrou e agora
que sai da Certaja?
Pelo menos o mundo certajano mudou
muito! Quando entrei na cooperativa, ela
tinha nove aninhos de idade e ainda estava na fase do empreendedorismo, da
audácia e da persistência dos pioneiros.
Aos poucos, e com muito trabalho, evoluímos para uma postura mais profissional,
como o mundo dos negócios exige nos
dias atuais.
Como você se enxerga daqui para
frente? Quais seus planos e sonhos?
Tenho convites para trabalhar com antigos colegas de engenharia como consultor, mas não estou com pressa de assumir
novos compromissos. A luta para equilibrar as contas da Certaja Desenvolvimento
nos últimos anos me desgastou bastante,
por isso, no momento, vou descansar, passear e rezar para que a pandemia vá embora e não surja outra.
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Entrevista especial com Luís Carlos Granja Rocha,
atual presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Recém empossado como presidente
da CERTAJA Desenvolvimento, Luís Carlos
Granja Rocha tem à sua frente desafios
grandiosos e disposição para enfrentá-los:
“A mudança quando planejada e bem
conduzida sempre é positiva e bem-vinda. A renovação dos conselhos e a troca
de diretoria é um processo normal dentro
do sistema de gestão de uma cooperativa. As renovações desse ano trazem um
novo ânimo e novas ideias. Os associados
que foram substituídos no conselho e na
diretoria desempenharam muito bem seu
trabalho, dando exemplo de participação,
cooperação, e de como deve funcionar o
sistema”, disse na entrevista ao Certajano.
De acordo com Luís, a CERTAJA tem papel ativo no desenvolvimento das comunidades onde se faz presente, seja através
da distribuição de energia elétrica, ou no
fornecimento de insumos agropecuários,

planos de saúde ou telefonia. Possui equipe técnica qualificada, capaz de orientar
corretamente o associado ou cliente no
desempenho da sua atividade, de forma
profissional, ética e segura.
Questionado sobre os maiores desafios que sua gestão enfrentará, Granja
foi categórico: “Somos uma cooperativa
de direito. Agora, precisamos ser de fato.
Fortalecer a relação do associado com sua
cooperativa através de uma melhor integração e participação nos negócios e atividades é um belo desafio que temos pela
frente.”
Muitas são as pessoas que merecem sua
gratidão e admiração: “Para não esquecer
de ninguém, não citarei nomes. É claro
que tive muitos bons conselhos, apoio e
bons exemplos. Dentro da CERTAJA sempre houve líderes que incentivavam a busca do conhecimento e desenvolvimento
pessoal e profissional. Muitas dessas pessoas não estão mais conosco, mas deixaram o seu legado.” Seu grande desejo
como líder cooperativista é ver o sistema

crescendo e se desenvolvendo cada vez
mais de forma sólida e sustentável.
Refletindo se as mudanças trazidas
pela pandemia fortalecem o cooperativismo e seus valores, Granja pondera
que houve um despertar na maioria das
pessoas do sentimento de solidariedade que andava adormecido. “O cooperativismo traz na sua essência o espírito solidário, porque é a união de várias
pessoas por um objetivo comum, onde
temos a oportunidade de fazer o bem a
si e a todos. Acredito que sairemos mais
fortes enquanto seres humanos, pois o vírus de certa forma igualou a todos, independente da classe social, cultural ou econômica.” E pondera: “O Covid-19 nos fez
pensar sobre a vida e seus valores. Temo
apenas pelo grande desafio econômico a
ser superado no pós-pandemia. Peço que
Deus ilumine a cabeça pensante dos nossos governantes para encontrar soluções
que atendam os anseios da grande maioria da população, e não apenas de uma
minoria, muitas vezes privilegiada.”

“Ninguém constrói nada sozinho.
Não será diferente nesta gestão”
Entrevista especial com Jacob Braga,
atual vice-presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Graduado em Ciências Contábeis na Universidade do Vale do Taquari – Univates, em
Lajeado, Jacob Braga acaba de ser empossado na vice-presidência da CERTAJA Desenvolvimento. Sua trajetória iniciou na CERTAJA
em 1996, com seus “saudosos 16 anos, um
garoto ainda”. Em junho de 2020 completou 24 anos na Cooperativa: “Comecei como
ponta de caixa, no ainda pequeno Supermercado CERTAJA. Logo após surgiu vaga de
office boy, que na época era vinculado ao financeiro. Fui indicado para a vaga e começava ali minha história nesse setor, onde passei
por várias funções. Depois de algum tempo
assumi as contas a pagar, e com a saída do
nosso gestor passei a gestor setor financeiro,
função que desempenho até hoje.
“Quando iniciei na CERTAJA, jamais pensei
em estar hoje como vice-presidente, assim
como na época assumir a gerência do setor
financeiro, que para mim já foi uma grande conquista. Mas, como se costuma dizer,
é bom que as coisas aconteçam de maneira
natural e de forma reconhecida por aqueles
que te cercam e te observam diariamente.”
E os bons conselhos recebidos seguem motivando a trajetória de Jacob: “Lembro-me
de uma frase que escutei do nosso saudoso presidente Bavaresco: ‘Jacob, trabalha de
maneira que tu penses que sempre tenha

alguém te observando e te analisando, que
um dia esse alguém vai te reconhecer.’ Recordo disso até hoje muito bem.” O desafio
e a responsabilidade são grandes, reconhece,
mas sente-se motivado e o maior desafio é
de poder investir nos negócios para atender
as demandas e necessidades dos associados,
principalmente no recebimento de grãos.
Ele sabe que a tarefa que aceitou não será
fácil. “Passamos por momentos difíceis nos
últimos anos na CERTAJA Desenvolvimento, com grande problema financeiro e sem
perspectiva de podermos investir. No ano de
2019 chegamos até por alguns momentos
desanimar. Hoje, após ações de reestruturação financeira e organizacional podemos voltar a planejar nosso futuro de maneira estratégica com visão de crescimento, prestando
serviço de qualidade aos nossos associados e
clientes.” A meta de seu mandato é manter
a cooperativa saudável, com condições de investir e crescer, pensando sempre no bem-estar dos associados, clientes e colaboradores.
“O cooperativismo tem um papel muito
importante no desenvolvimento pessoal e
coletivo de uma sociedade. Foi pela ineficiência do Estado que nasceu o cooperativismo
e cada vez mais se reafirma como uma atividade essencial para economia. O cooperativismo cresce a cada dia e dá exemplos de
sucesso e gestão desempenhando na sociedade um papel importantíssimo de desenvolvimento social e econômico, contribuindo

em muito para crescimento do país.” E complementa: “No setor agropecuário, no qual
a CERTAJA está inserida, o cooperativismo
é um exemplo a ser seguido. Uma grande
parte das maiores empresas hoje nesse ramo
é formada por cooperativas de sucesso, na
maioria das vezes originárias de um pequeno
grupo de produtores com desejo de crescer
e se desenvolver suprindo a falta do Estado
com eles. Por isso reafirmamos mais uma vez
a responsabilidade que temos junto a CERTAJA para que esse sentimento continue e
cresça. ”
Os colaboradores têm um papel muito
importante na gestão de uma cooperativa,
acentua, e ninguém constrói nada sozinho.
“Não será diferente na atual gestão”, assegura. “O cooperativismo tem em seus princípios o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, valorizando papel
de cada um independente da função que
desempenha. Somos todos importantes. O
sucesso de qualquer gestão depende fundamentalmente de uma equipe motivada, valorizada e realizada com o que faz para poder
alcançar seus objetivos. E, com certeza, no
que se refere à coletividade, estamos alinhados nesse sentido.”
Nas horas livres, o novo vice-presidente
da CERTAJA Desenvolvimento assiste bons
filmes ou séries, além de tocar bateria e apreciar os jogos do Tricolor. Comidas caseiras são
as suas prediletas.
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“Continuaremos a ser
referência na região”
Entrevista especial com Renato Pereira Martins,
reeleito presidente da CERTAJA Energia
Há 47 anos e seis meses Renato Pereira Martins ingressava nas lidas certajanas. “Iniciei minha caminhada na
CERTAJA no dia 8 de janeiro de 1973
como técnico em Contabilidade, função que exerci até meados de 1989. A
partir daí assumi a função de gerente administrativo financeiro, permanecendo
no cargo até dezembro de 1999, quando me desliguei da condição de empregado e, em março de 2000, fui eleito
vice-presidente da Cooperativa, tendo
como presidente o saudoso Dr. Frederico Bavaresco.” Nesse período, de março
de 2000 a fevereiro de 2008, mesmo na
condição de vice-presidente, continuou
exercendo a função de gerente administrativo financeiro. Em março de 2008,
em virtude do falecimento de Bavaresco,
Renato foi eleito presidente, cargo que
desempenha até os dias de hoje. “Estou
iniciando o quarto mandato, por um período de mais quatro anos.”
Graduado em Ciências Contábeis pela
Universidade do Vale do Taquari – Univates, em Lajeado, Renato percebe que
as coisas ao redor estão se modificando
muito rapidamente. “O mundo está em
ebulição. A tecnologia avança a passos
largos. E nós, como parte desse conjunto, precisamos acompanhar toda essa
evolução. Esse ‘nós’ que referencio é
toda a estrutura de recursos humanos
que a CERTAJA dispõe. Nesse sentido,
posso afirmar que contamos com um
grupo de pessoas preparadas e muito
comprometidas com os objetivos e com
as necessidades que o momento está a
nos exigir.”
Nessas mais de quatro décadas de trajetória certajana, houve grandes desafios:
“Quando assumi a presidência da CERTAJA foi um momento bastante traumático,
pois perdemos talvez um dos maiores líderes que Taquari já teve, o Dr. Bavaresco. Ele que, há exatos 34 anos assumia
no comando da Cooperativa como presidente, nos deixava no momento em que
passávamos por um período de transição e nos preparávamos para começar
a atender a legislação do Setor Elétrico
Brasileiro, com separação de atividades,
criando uma outra cooperativa para gerir os outros negócios (atividades), desvinculados da distribuição de energia. O
combinado era que o presidente deveria
ser o mesmo para as duas cooperativas.”
A memória reaviva as dificuldades e a ansiedade vividos em 2008: “Confesso que
naquele momento perdi horas de sono.
Mas fomos à luta, apoiados por um con-

selho formado por pessoas experientes e
comprometidas com os objetivos da CERTAJA, onde podemos destacar os senhores Júlio Fornari, Arnaldo Silveira, Gilberto Coutinho Cunha e tantos outros. Não
menos importante foi o apoio recebido
dos colaboradores, em especial na pessoa de Pedro Maia, nosso diretor, Homero Canabarro, como gerente comercial, e
Mauro Ramiro, então gerente da área de
energia. Com esse suporte e essa sinergia, com uma equipe bem alinhada, os
obstáculos foram vencidos.”
Os desafios se sucediam no horizonte:
“Ato seguinte, assinamos junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
(Órgão Regulador), o contrato como permissionária de serviço público para continuar a prestação de serviços, distribuindo
energia para nossos cooperados. A partir
daí, tivemos que cumprir com a legislação do Setor Elétrico, obedecendo todo
o regulamento emanado pelo poder concedente - ANEEL. Tema complexo e completamente novo para todos nós, pois a
CERTAJA era a primeira cooperativa do
Estado a assinar o contrato de permissão.
Mas também graças à competência de
nossos técnicos, especialmente o diretor
Pedro Maia, conseguimos rapidamente
nos adequar e tornarmos referência para
as demais cooperativas que, na sequência, também tiveram que se adequar.”
Para Renato, hoje a CERTAJA, juntamente com as demais Cooperativas do
Estado e do país, atravessa um ótimo momento, gozando de um excelente conceito junto às comunidades onde atuam, e
em especial junto à ANEEL. “Eu diria que
nosso maior desafio é de lutar por uma
tarifa (preço) justa para o nosso cooperado, em sua grande maioria ligada à produção primária, e para isto precisamos
contar com uma legislação adequada à
nossa realidade e, claro, fazermos nosso
tema de casa, trabalhando com uma estrutura enxuta e muito eficaz.”
“Vi essa Cooperativa cinquentenária
dar os seus primeiros passos e acompanhei toda essa trajetória de sucesso,
primeiro como um simples colaborador,
lá em 1973, chegando ao cargo máximo
como presidente. Isso já é algo que gratifica. Nesta mesma linha, nosso desejo,
e diria que nosso compromisso, é deixar
essa entidade, que é uma referência na
região, em uma situação sólida e otimamente estruturada em todos os sentidos
para que aquele que vier nos suceder
tenha todas as condições de dar continuidade ao trabalho, seguindo o mesmo

legado que nos foi deixado pelo então
presidente Dr. Frederico Bavaresco.”
Renato acentua que o Cooperativismo
é hoje uma das formas mais eficientes de
se alcançar o desenvolvimento de uma
comunidade, de uma região e até mesmo
do Estado. Prova disto são os números
apresentados pelo sistema e o seu efeito
positivo dentro da economia do país. “E
a CERTAJA inserida nesse contexto, com
certeza, tem dado sua contribuição para
o aumento da renda e, consequentemente, da qualidade de vida de seu cooperado, alavancando o desenvolvimento
das comunidades onde atua, fornecendo uma energia de qualidade a todos os
usuários. Esse é o nosso propósito.”
As medidas de distanciamento social, impostas pela prevenção ao novo
coronavírus, exigiram da CERTAJA adequações em sua rotina, com foco no
bem-estar das pessoas. Em um primeiro
momento, o maior desafio foi transmitir
segurança e tranquilidade ao quadro de
colaboradores. “Uma série de medidas
foi tomada, visando em primeiro lugar a
saúde e integridade de todos, associada
à nossa estrutura, para que nossas atividades no setor elétrico, consideradas
essenciais, não sofressem nenhuma interrupção. Esse desafio, graças à proatividade de nossas lideranças, foi superado sem maiores traumas.” Na sequência,
foi preciso organização e estruturação
para que os cooperados continuassem
a receber os serviços da CERTAJA com a
maior eficiência possível. “Hoje, passado
o impacto inicial, estamos perfeitamente
ajustados, com todas as atividades funcionando e sem nenhum caso de contaminação.”
O enfrentamento à pandemia é uma
oportunidade de avaliar a estrutura operacional e, ao mesmo tempo, medir o
grau de comprometimento da estrutura de recursos humanos. Entre as lições
deste período singular, o presidente da
CERTAJA acredita ser a necessidade de
manter uma estrutura alinhada e comprometida com os objetivos da empresa,
acompanhando a evolução tecnológica.
Sempre com o engajamento de todos.
“Isso é uma característica positiva do
cooperativismo. Uma integração geral
criando uma sinergia positiva.”
Gremista e torcedor do Esporte Clube
Pinheiros, time de Taquari, Renato tem no
futebol e nos cavalos seus grandes passatempos. A simplicidade e o sabor de uma
galinha caipira com aipim são seu grande
deleite culinário.
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Entrevista especial com Gilberto Coutinho, secretário da
CERTAJA Desenvolvimento e ex vice-presidente da CERTAJA Energia

Há quase 50 anos a história de Gilberto
Coutinho se mistura com a da CERTAJA.
Desde muito novo trabalhou na Comital,
depois na CERTAJA Energia, atuando inclusive como seu vice-presidente, função
que deixa para assumir como secretário
da Desenvolvimento. Nessa Cooperativa
foi conselheiro e construiu uma trajetória de colaboração com todos os processos com os quais se envolveu. “Tenho
grande satisfação de ter sido vice da
Energia.” A faculdade da vida é aquela

que Seu Gilberto cursou e segue aluno:
“Então, vou morrer na faculdade, aprendendo sempre com todos”, brinca.
Seu desejo é que a CERTAJA cresça e se
desenvolva cada vez mais. A experiência
adquirida no contato com pessoas das
mais variadas partes e o respeito nessas
relações é um dos legados fundamentais que deixa. Como vice-presidente da
Energia, uma de suas memórias mais
importantes é a construção das subestações e a visível melhoria dos serviços
prestados diariamente.
Entusiasmado com a vida e as mudanças como um todo, Gilberto celebra
as novas tecnologias dentro e fora da

Cooperativa. “Infelizmente as pessoas
não aproveitam e não valorizam tudo
o que está a sua disposição. Há um
desperdício muito grande em todas
as áreas, seja em vestuário, eletrodomésticos ou outros bens. Ninguém
reaproveita as coisas, tudo tem que
ser novo”. A pandemia tem se mostrado como um grande desafio, do
qual acredita que conseguiremos sair
melhores.
Torcedor do Colorado, adora passear
e conhecer novos lugares. Em todas as
refeições o aipim é item obrigatório. O
sabor da culinária caseira tem destaque
garantido em sua preferência.

De estagiário a vice-presidente:
uma trajetória construída na cooperação
Entrevista especial com Ederson Madruga,
atual vice-presidente da CERTAJA Energia

O recém-eleito vice-presidente da CERTAJA Energia iniciou sua caminhada na
Cooperativa em 1997, como estagiário
eletrotécnico, na área de projetos. “De
lá para cá passei por muitos setores, tais
como engenharia, operação, comercial,
acompanhei a evolução e as principais tomadas de decisão da Cooperativa, como
a assinatura do contrato de permissão, a
construção das duas subestações de 69kV,
a compra de energia no ambiente livre, o
que nos dá segurança até 2037, e o início
do projeto atual, que é uma nova subestação de 69kV em Vale Verde.” Durante
este período, concomitantemente, Ederson Madruga seguiu incrementando sua
capacitação: “Concluí a graduação em
engenharia elétrica, fiz mestrado e doutorado também em engenharia elétrica, especialização em sistemas de transmissão
de energia, MBA em gestão empresarial,
além de diversos cursos em gestão, voltados ao cooperativismo.”
A dedicação e seriedade com que conduz
seus passos fazem com que Ederson tenha
clareza de que a trajetória que tem pela
frente exigirá inúmeros esforços. “Assumir
a vice-presidência de uma Cooperativa cinquentenária, com mais de 25 mil sócios,
com um passado rico em desafios, onde lá
na criação da CERTAJA cada um dos cooperados depositou suas economias para
ter energia elétrica, é uma honra e uma
enorme responsabilidade. É uma satisfação
também em ocupar a vaga deixada pelo
amigo Gilberto Coutinho, que de longa

data se dedica à Cooperativa, fazendo brilhantemente a integração com os associados.” E assegura: “Hoje a CERTAJA Energia
é uma cooperativa regulada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e tem
esse papel de contribuir para o desenvolvimento social dos 19 municípios onde atua,
com um compromisso de fomentar o desenvolvimento de seus cooperados através
de uma energia de qualidade e do atendimento diferenciado.”
Desempenhar da melhor maneira possível seu papel, sem almejar cargos ou funções é uma das características da atuação
desse líder certajano. “O presidente Renato é um grande dirigente, esteve por anos
ao lado do presidente Bavaresco (falecido
em 2008), está à frente da Cooperativa
desde 2008 e mudou o patamar desse
empreendimento com investimentos prudentes e de grande impacto na qualidade
da energia. Como profissional e, principalmente, com o cooperado da Energia,
minha intenção é de contribuir para o
sucesso deste novo mandato, crescer em
conhecimentos cooperativos e trabalhar
para que o futuro da CERTAJA siga em um
crescente.”
Analisando a situação que vivemos, tanto
em termos cotidianos quanto econômicos,
Ederson entende o momento como grave.
“Esta pandemia traz e trará consequências
sérias para a população. O cooperativismo,
no entanto, tem mostrado uma resposta
muito positiva, quando mesmo em épocas de crise tem feito seu papel de atender
os cooperados de uma maneira mais próxima. A CERTAJA Energia, nestes últimos
meses, finalizou obras e concluiu projetos

que refletem positivamente na vida de
seus cooperados. Podemos citar a conclusão da ampliação da subestação Taquari,
aumentando a energia disponível para o
desenvolvimento da região. Outra realização importante é a aquisição de energia no
ambiente livre, garantindo energia a um
custo mais econômico pelos próximos 17
anos, o que já reflete em reajuste tarifário
negativo para o cooperado, deixando a tarifa inferior ao praticado pela concessionária local.” Além disso, foi implementando
um novo canal via WhatsApp com atendimento virtual e automatizado, bem como
a finalização de uma parceria que permitirá
ao cooperado parcelar suas faturas em até
12 vezes pelo cartão de crédito.
Acreditar na força da cooperação é um
dos traços da carreira desse gaúcho de Piratini: “Creio que na vida não se pode agir
individualmente. Mesmo sendo possível,
um trabalho coletivo certamente resultará
em algo melhor, mais efetivo. Nas organizações, em especial no Cooperativismo,
que é a união de pessoas, esta união de
esforços é o diferencial. Aqui na CERTAJA
somos privilegiados, pois temos colaboradores muito engajados, que não medem
esforços para melhor atender nossos cooperados. Eles estão a todo momento se
aprimorando e buscando inovações para
otimizar processos e melhorar o atendimento. É com este comprometimento que
buscamos melhorar nosso produto e nosso atendimento aos cooperados.”
Colorado e apreciador de um bom churrasco, Ederson investe seu tempo livre junto da família, para estudar e ouvir música
gauchesca.

CONSTELAÇÃO CERTAJANA

Um eterno aprendiz
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Auditoria de controles internos

No período de 20 a 24 de julho foi
realizada na CERTAJA Energia a Auditoria de Controles Internos, pela
Taticca Auditores e Consultores,
empresa que auditou as demonstrações contábeis da Cooperativa
no ano passado e que vai auditar
também neste. Em razão da pandemia do coronavírus, todas as atividades foram realizadas de forma
online, através de entrevistas e envio de documentos digitalizados.
Este trabalho teve como objetivo
verificar se os controles adotados pela
Cooperativa são adequados para garantir a integridade das informações, eficiência e eficácia de seus processos internos.
As áreas auditadas foram RH, Compras
e Contratos, Almoxarifado, Financeira,

Tecnologia da Informação, Faturamento
e Imobilizado, quando cada gestor fez
um relato de como são realizadas suas
tarefas, por videoconferências. No dia
22 de julho, o Conselho Fiscal participou
do processo, e os auditores elogiaram
os profissionais da CERTAJA em relação

ao atendimento, transparência e organização. O resultado desta auditoria é um
relatório com comentários e recomendações de melhorias nos processos, que
deve ser enviado à ANEEL anualmente,
juntamente com a PAC - Prestação Anual
de Contas.

Entrevistas Online

Equipe certajana foi reconhecida por auditores

Dia de Cooperar
Para não deixar passar em
branco a Semana do Meio
Ambiente, no dia 30 de junho
foram distribuídas aos colaboradores cerca de 50 mudas nativas frutíferas. Com
antecedência houve uma
consulta sobre as
espécies mais desejadas, e assim
goiabeiras, cerejeiras e guabirobas compuseram
algumas das opções de presente. A equipe do
SESMA informou
que devido a
pandemia não foi

possível realizar algumas das
ações do Dia C, como a limpeza do Rio Taquari, agendada para 21 de março, e a
palestra do Dia Mundial do
Meio Ambiente, que aconteceria em 5 de junho.

Frota
Em 16 de junho foram entregues novos veículos para
as equipes de Barão do Triunfo e Paverama. Camionetes da
marca Toyota Hilux e carroceria 100% em alumínio marca
Triel-HT. As equipes beneficiadas com os veículos novos fo-

ram escolhidas pelos critérios
que a CERTAJA vem utilizando nos últimos anos: custo
km, preservação do veículo
e desempenho do motorista
(monitorado pelo rastreador
de veículos). O investimento
gira em torno de R$300 mil.

Presidente da CERTAJA ENERGIA participou de webinar
“Contratação no ambiente do mercado livre de energia
e novas oportunidades para as cooperativas”
Contratação do ambiente do mercado livre de energia e oportunidades para cooperativas foram temática
A convite da Ocesp – Organização das
Cooperativas do Estado de São Paulo, o
Presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins, falou sobre a experiência da
Cooperativa na contratação de energia no
mercado livre, em webinar realizada no
dia 28/7.
Martins explicou que em 2020 a CERTAJA realizou leilão para adquirir energia
no ACL (Ambiente de Contratação Livre),
principalmente em razão da Cooperativa
ter perdido descontos na aquisição de
energia, pela necessidade de reduzir a tarifa para o cooperado e, também, em função das incertezas quanto à manutenção
do subsídio de baixa densidade de carga,

no futuro.
O preço da energia comprada na supridora, na época da operação, era de R$
296,33 e no ACL, obtido através de leilão,
de R$ 146,80. O efeito dessa operação
mostrou-se positivo e, mesmo com efeito
somente em seis meses do ciclo, resultou
em 31% de redução nos custos com energia comprada e 20% de redução na Parcela
A. Desta forma, na revisão tarifária homologada pela ANEEL em 28 de julho, o efeito
médio do reajuste nas tarifas, a ser percebido pelos cooperados, será negativo.
A webinar já está disponível no YouTube
do Sistema Ocesp: https://youtu.be/zzn88nOFxsI

Diálogo ficou registrado em
gravação no youtube
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Você sabia que agora a CERTAJA Energia tem um perfil no
Facebook? Siga a página e fique por dentro das postagens
da nossa Cooperativa: https://www.facebook.com/certajaenergia

Gentileza gera
gentileza
No dia 24 de junho, o
leiturista Lindomar Kreling
estava trabalhando na localidade da Aleixo Rocha
(Taquari) quando passou
por um carro de
pneu furado. Sua
motorista
precisava de ajuda.
Prontamente Lindomar levou o
estepe para encher e trocou o
pneu. A gratidão
veio em forma de
um mimo, que a
motorista Renata
(do IAPD), deixou
na recepção da
CERTAJA, aos cui-

dados da colega Miriam.
Atitudes assim constroem
um mundo mais humanizado e leve. Belo exemplo
para nos inspirar!
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CAPACITAÇÃO

Videoconferência FECOERGS
Na manhã do dia 29 de junho a FECOERGS promoveu uma videoconferência para tratar de assuntos de interesse
das permissionárias gaúchas. Inicialmente, a empresa CONSULTAR, representada
pelos engenheiros Iara Sobrosa e Diego
Boff, apresentaram esclarecimentos sobre a Resolução Normativa 885/2020,
que regulamenta a CONTA-COVID, criada
pelo governo federal e destinada ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do
novo Coronavírus no setor elétrico. A referida conta consiste de empréstimo obtido junto a bancos públicos e privados,
com o objetivo de preservar a liquidez das
empresas do setor e, ao mesmo tempo,
aliviar os impactos da crise nas contas de
energia elétrica pagas pelos consumidores neste momento de pandemia. Ficou

determinado que cada cooperativa ava- bre a parcela correspondente aos desconliará os prós e os contras para decidirem tos no preço da energia comprada, por
quanto à tomada destes recursos. Em parte da RGE. Renato Martins, Ederson
um segundo momento, os advogados Madruga, Marcus França e Maria Elena
responsáveis apresentaram a síntese das Gomes acompanharam os trabalhos.
ações judiciais que
tratam da cobrança, por parte do
Estado, do ICMS
sobre o valor da
subvenção
por
baixa densidade
de carga, retroativa a cinco anos
da notificação e
o andamento das
ações que envolvem a cobrança
de PIS/COFINS soDirigentes discutiram temáticas diversas
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Videoconferência com
secretário Artur Lemos

Em 6 de julho ocorreu uma videoconferência com o
secretário Artur Lemos, da Secretaria do Meio Ambiente
e Infraestrutura – SEMA/RS, com o objetivo de atualizar
as Cooperativas sobre o andamento do Projeto Energia Forte no Campo, junto ao Governo do Estado. Este
projeto prevê investimentos em obras de melhorias e
transformação para rede trifásica por meio de financiamento do BRDE e, além da participação do produtor,
inclui aportes de recursos do Estado, dos Municípios
e das Cooperativas. O público-alvo são os produtores
organizados em cooperativas ou associações. A equipe
da secretaria informou que o projeto segue em andamento e
que é possível que nas próximas semanas o recurso seja aprovado e a regulamentação das regras aplicáveis sejam divulgadas. Renato Martins, Ederson Madruga, Eleandro Marques e
Marcus França tomaram parte das discussões.

Agentes de desenvolvimento cooperativista
No dia 16 de junho aconteceu o Encontro Virtual dos Agentes de Desenvolvimento Cooperativista 2020, promovido
pelo Sescoop/RS. A atividade aconteceu
através da Plataforma Microsoft Teams
e foi destinada a agentes de desenvolvimento cooperativista e agentes de autogestão das cooperativas gaúchas. Na
oportunidade, os agentes debateram
sobre a diretriz de atuação do Sescoop,
planejamento e execução de projetos, a
importância do papel do agente, saúde
mental em tempos de pandemia, dentre
outros. As agentes da CERTAJA Energia
e da CERTAJA Desenvolvimento Fabiana
Martins e Carla Cezimbra acompanharam a atividade.

Fonte: Sescoop, adaptado

Curso
contábil

Carla Cezimbra, da CERTAJA Desenvolvimento

Durante o dia 23/07, Elena Gomes e Renata
Reis, da Contabilidade, participaram de um curso
online promovido pela empresa Dickel Consultores Associados, quando o Prof. Msc. Adilson Tor-

Fabiana Martins, da CERTAJA Energia

res trabalhou sobre a temática Retenções na Fonte referente aos tributos Previdenciário e Tributos
Federais, com abordagem também no SPED EFD
REINF.
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Entrevista especial com Dr. Edson Reis da Silva, médico do trabalho da CERTAJA
Aline Lourenço, jornal O Fato

o distanciamento social, evitar aglomerações
e realizar a toalete respiratória, assim como
os cuidados de higiene, especialmente com as
mãos, lavagem com água e sabão e/ou álcool
em gel. Além disso, é preciso usar máscaras
nos espaços públicos.

Dr Edson: É preciso mudar comportamentos

“Extremamente importantes são o distanciamento social, evitar aglomerações e a realizar a toalete respiratória*, assim como os
cuidados de higiene, especialmente com as
mãos, lavagem com água e sabão e/ou álcool
em gel. Além disso, é preciso usar máscaras
nos espaços públicos”. A afirmação é do clínico geral Dr. Edson Reis da Silva, médico do
trabalho da CERTAJA, na entrevista que concedeu ao Certajano. Confira a seguir.
CERTAJANO - Quais são os sintomas fundamentais da Covid 19?
Dr. Edson Reis da Silva - Os sintomas principais são: tosse seca, irritativa, febre acima de
38 graus, podendo evoluir para desconforto
respiratório. Além disso, sintomas digestivos
também podem ser uma manifestação da
doença. É importante lembrar que muitos pacientes podem ter a doença sem apresentar
nenhum sintoma.
C - O que se deve fazer em caso desses
sintomas?
Dr. Edson - Procurar um serviço de saúde,
por telefone ou presencial, ou ainda ligar para
os telefones disponíveis na prefeitura do município.
C - Como é possível se prevenir em relação à doença?
Dr. Edson - Extremamente importantes são

Juntos, mas separados
Todas as ações e protocolos adotados pela
CERTAJA desde meados de março, período
que marcou o início da pandemia de coronavírus, buscam unicamente preservar a saúde dos
colaboradores e a continuidade das atividades
da Cooperativa, que são essenciais para milhares de pessoas. Seguimos na luta, pois o vírus
não desapareceu e, infelizmente, está com os
números em elevação no Estado e no País. Por
isso, todos devem fazer a sua parte. Seguimos
“juntos, mas separados”, até superarmos esse
período de dificuldade! Vai passar!
Cooperado! Use os canais de atendimento
para sua melhor comodidade!

C - Quais são os indicativos de medicamentos para o combate da Covid 19?
Dr. Edson - Alguns medicamentos estão
disponíveis, mas carecem de comprovação
científica, ficando, portanto, a cargo dos médicos a sua prescrição.
C- E quanto à vacina, há algum fato concreto que podemos ter em vista?
Dr. Edson - Sim. Existem vacinas já na fase
3 de pesquisa, ou seja, teste em voluntários
humanos, mas ainda sem data para aplicação
na população geral.
C - Que comportamentos devemos evitar
daqui para frente?
Dr. Edson - Manter o distanciamento social,
usar máscaras em público e cuidar da higiene
é fundamental.
C - Acredita que a sociedade irá mudar
a partir da pandemia? Por que e em que
sentido?
Dr. Edson - Acho que deveria mudar, mas
não tenho tanta certeza disso. Uma vez passada a crise, as pessoas tendem a repetir comportamentos.
C - É possível que surjam pandemias de
outras naturezas?
Dr. Edson - Sim, sempre é possível, mas
pandemias não são tão frequentes.
C - Em que sentido as pessoas devem repensar seu comportamento em relação à
higiene e aos cuidados diários daqui para
frente?
Dr. Edson - Acredito que se deveriam manter estes cuidados de higiene, mesmo depois

de passada a pandemia, como acontece principalmente nos países asiáticos,
em que o uso de máscaras em público
é comum por qualquer pessoa com sintomas respiratórios, a higienização dos
calçados antes de entrar no ambiente
doméstico, entre outros.

VIDA SAUDÁVEL

Covid-19: Distanciamento social, uso
de máscaras em público e cuidados
de higiene são fundamentais

C - Teorias conspiratórias de vários tipos
procuram culpados pelo surgimento do
Covid 19. O que é verdade acerca do surgimento do vírus?
Dr. Edson – Não há nenhum fundamento
em tais teorias. Ainda se pesquisa a origem
da disseminação do vírus, mas a ciência não é
conclusiva a respeito.
C - Por que as pessoas têm tanta dificuldade em respeitar normas como uso de
máscara e evitar aglomerações?
Dr. Edson - Porque, como citei anteriormente, há uma tendência de repetir comportamentos, mesmo que errados. Para se mudar
um comportamento é necessário repeti-lo várias vezes e por um certo tempo.
C - Como reflete a responsabilidade individual e governamental no combate e prevenção à doença?
Dr. Edson - Existem alguns governantes que
têm mantido um modo coerente de atuação e
têm se saído melhor que outros. Não há uma
uniformidade de conduta nem uma orientação clara muitas vezes. Da mesma forma podemos falar em relação aos indivíduos: se por
um lado alguns se portam bem, seguindo as
orientações da ciência, outros parecem viver
um período de pura normalidade, colocando
em risco não só a sua saúde, mas também a
dos outros.

*Toalete respiratória = ao tossir ou espirrar,
cubra o nariz e a boca com lenço, preferencialmente descartável. Caso não tenha, evite
espirrar nas mãos. Recomenda-se espirrar no
antebraço, próximo ao cotovelo.

RECEITA
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Rosquinhas
de Polvilho
Receita da Dona Maria de Paula,
conselheira da CERTAJA Energia – Catupi, Triunfo

Ingredientes
1 xicara se farinha de trigo;
3 ovos;
1 pitada de sal;
3 colheres de sopa de açúcar;
2,5 xícaras de polvilho azedo.
Modo de preparo
Escaldar a farinha de trigo, adicionar o açúcar, sal e os ovos. Sovar todos os ingredientes, adicionando o polvilho até o ponto
ideal. Modelar as rosquinhas e fritar em óleo ou banha em fogo
baixo. Fica uma delícia! Bom apetite!
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CLASSIFICADOS
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 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.
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 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 3,5ha de terra com casa de 150m de construção e açude
no valor R$300.000,00; 4,5ha de terra por R$ 160.000,00. Localizados
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 terrno 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
99886-9326.
VENDE-SE UM TERRENO COM 5MIL METROS QUADRADOS NA
BR 386 - Possui 6 tanques de 7x15 para criação de peixes. Localizado
no 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 62x50m² de terra com escritura,
uma em alvenaria, arvoredo. Interessados deverão contatar através
do telefone 99783 9016 com Maria de Lourdes. Valor R$160.000,00.
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 20x30m² 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
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 BARRETO, TRIUNFO – Localizada na Vila São
Francisco, nº 522. Casa meia aba de madeira, pátio fechado, garagem, perto de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. Valor
R$ 28 mil (aceita proposta). Interessados contatar pelo telefone/wattsapp 99837 7428 com Rosana.
VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER, Taquari – Possui 2,5ha, 8 açudes com peixes, 2 casas de alvenaria, plantação de frutas cítricas e pitaia. Valor R$ 350.000,00 (aceita proposta).
Interessados deverão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou
99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE ÁREA DE TERRAS URBANA – Localizada no bairro Passo
da Aldeia, em Taquari. Ótimo para sítio ou para fracionar em terrenos.
Valor R$220.000,00 (aceita proposta). Interessados deverão contatar
pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE MUDAS DE PITAIA – Localizadas em fazenda Lengler,
Taquari. Pitaia – R$10,00 a muda. Interessados deverão contatar pelos
telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE TRATOR 4118 AGRALLE – Semi novo com ferramentas,
ano 2016, com apenas 300 horas de uso. Valor R$64.000,00 (aceita
proposta). Interessados deverão contatar pelos telefones (51) 99526
4082 ou 99648 5904 com Paulo.
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. Valor R$240 mil.
Aceito imóvel de alvenaria em Taquari no negócio. Tratar com Roque
Torneiro: 99999 0298.
VENDE-SE CASA EM MORRO AZUL, PAVERAMA – Casa de pedra,
3 andares, 2 galpões, campo, ferramentas para trabalhar, micro trator,
açude. Possui 9ha e localiza-se a 8km da cidade. Interessados falar
com Telmo pelo telefone 99641 0309. Aceita imóvel em Canoas ou
comércio.
VENDE-SE ÁREA DE 7,4 ha - Localizada na Fazenda Pereira, em
Taquari, a 600 metros da Rodovia 287. Possui água e luz, ótima área
para chácara, criação e plantio de floresta. Valor R$ 100 mil. Interessados deverão contatar pelo telefone 51 99788 2526 com Ani Carolini.
VENDE-SE 14 hectares de terra no Passo do Santa Cruz. Interessados
devem contatar com Maria, através do telefone 99638 9751.
VENDE-SE casa de alvenaria em Boa Vista, Triunfo, medindo 12x10,
2 quartos, 2 banheiros, garagem com churrasqueira. Casa com área
na frente, o terreno mede 16x28, próximo a TF10. Tratar: 998493444
com Maria de Freitas.
CHÁCARA - Vende-se chácara no Rincão São José, em Taquari, com
1.200 m2 de terra, galpão com quarto, cozinha com fogão de campanha, churrasqueira e banheiro, chiqueiro e galinheiro. Área toda
cercada a 300 metros do asfalto, na Rua TK 20, 1277, antes do supermercado Bittencourt. Contato pelo telefone: 51 99700 9869
VENDE-SE CASA AMPLA EM TABAI – Próximo ao Motel La Luna,
600 metros da RS-287, Terreno 16x30, 3 dormitórios, suíte, lareira,
salão de festas com churrasqueira, garagem para 4 carros, tubulação
de água quente e de gás, porcelanato, piso laminado, válvulas Docol,
sacadas, laje (2 pisos). Estudo trocas por Montenegro, Porto Alegre ou
Litoral. Aceito carros/moto no negócio. Interessados contatar whats:
51 99276 072 com Oliveira.
VENDO 3,2 HECTARES DE TERRA COM ESCRITURA, na Localidade
de Cerro dos Gomes.Municipio de Bom Retiro do Sul. Propriedade
possui 2 Estufas de Fumo, 1 Galpão, e uma casa de Madeira medindo
10 x 8 com água e Energia Elétrica instaladas. Valor R$ 80.000,00. Tratar: Ana Martins 997045902 ou com João Gilberto 999132945.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA, medindo 8x6 e o terreno medindo 15x12 com escritura, água e energia elétrica, e demais dependências Situado na rua José Farias de Guimarães Filho, 242, bairro Olaria
– Taquari. Valor R$ 68.000,00; aceito carro no negócio. Contato com
Sandra 99540 0172.
VENDE-SE 2 TERRENOS MEDINDO 836 M2, com casa de alvenaria, piscina e um galpão crioulo com 600m2, todo cercado de tela.
Estudo trocas. Valor a combinar através do telefone 99504 6595 com
Nei.

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

