EDIÇÃO 174/OUTUBRO DE 2020

CERTAJA, há 51 anos a força que
vem da cooperação!

Página 09
ESPECIAL

CONSELHEIROS

Especial: Inovações
na CERTAJA Energia

Apresentação dos
novos conselheiros

Páginas 07 e 08

Página 06

MODO DE VER

02

EDIÇÃO 174/OUTUBRO DE 2020

A CERTAJA, a pandemia
e as inovações
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

O mundo está passando por um período que não ima- telefônica que facilita a comunicação
ginávamos que viveríamos: uma pandemia; um vírus que dos senhores com a Cooperativa, rese espalha facilmente e ataca pessoas sem distinção: po- duzindo o tempo de espera de atendibres, ricos, jovens, idosos e crianças. A ciência está traba- mento. Além destes, que já estão opelhando de forma intensa para desmistificá-lo, conhecê- rando, nos próximos dias passaremos a
-lo, desenvolver vacinas e eliminá-lo do nosso dia a dia. oferecer a opção de parcelar as faturas
Quando chegou, no mês de março, quase nada se conhe- de energia em até 12 vezes, através de
cia dele. Hoje já se sabe que o uso das
uma empresa de pagamentos (Flexpag),
máscaras de proteção, dos cuidados
tudo para que os cooperados tenham a coem evitar aglomerações e utilização de álcool
modidade desses serviços sem sair de casa.
em gel minimizam o contágio e, consequenNas páginas 7 e 8 há uma matéria com
temente, o número de pessoas que desenvolmaiores detalhes destes serviços que prove a doença. A CERTAJA, que distribui enervidenciamos para seu melhor atendimento.
gia elétrica para mais de 25 mil cooperados
Também estamos com o cronograma de
Estamos com o
em 19 municípios, precisou tomar medidas
início das obras da Subestação Vale Verde
cronograma de início das
para preservar a saúde dos colaboradores e
marcado para o início do próximo ano. Agoobras
da Subestação Vale
dos cooperados, sem afetar ou prejudicar o
ra, as licenças ambientais estão sendo proVerde marcado para o
serviço oferecido. Nas páginas 10 e 11 há
videnciadas, os projetos estão em desenvolinício do próximo ano.”
uma matéria completa explicando as medivimento, tudo acompanhado de perto pela
das tomadas.
equipe responsável. A região receberá uma
Paralelamente a isso, muitos serviços para
energia ainda mais forte e confiável, com
melhoria do atendimento aos senhores fomaior possibilidade de desenvolvimento
ram implementados neste período. Podemos citar o WhatsApp dos municípios, que poderão receber novas empresas com uma
08005416185, através do qual, de forma rápida e sem custos, excelente energia para atender às demandas.
todos podem entrar em contato conosco e solicitar serviços.
Finalizando, e não menos importante, nos próximos dias,
Outra ferramenta importante é a implantação da assinatura di- mais especificamente em 17 de outubro, a CERTAJA completará
gital, permitindo que os cooperados não precisem sair de seus 51 anos. Cinquenta e um anos de histórias, vivências, lutas e
lares para assinar documentos para a Cooperativa.
glórias. Nossa máquina não parou e não vai parar. Seguimos
COMODIDADES - Também firmamos convênio para cadastrar trabalhando firmemente para que a CERTAJA, a cada dia, se
débito em conta da fatura de energia para os correntistas da reinvente para melhor atender às necessidades dos senhores e
Caixa Econômica Federal (os bancos já conveniados continuam continue alavancando o desenvolvimento dos municípios onde
normalmente com esse serviço) e adquirimos uma nova central ela está presente!
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
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Um dos desafios assumidos por essa planos de saúde e telefonia, das lojas agropecuárias ou
diretoria para a gestão 2020/2024 é o de do engenho de arroz, enquanto a maioria nunca operou e
fortalecer a relação do associado com a nem demostrou interesse por essa cooperativa.
Cooperativa. Somos uma cooperativa de
VOCAÇÃO - Nesses últimos anos, circunstâncias nos ledireito. Precisamos ser de fato.
varam a nos desfazermos de alguns negócios, como o de
Esses dias, em um grupo do WhatsApp geração de energia e os supermercados. Permaneceram
formado por clientes e associados que as lojas agropecuárias, o engenho de arroz e os planos
negociam conosco, surgiram comen- sociais, que nos identificam com uma Cooperativa de protários e manifestações questionando a dução e desenvolvimento agropecuário. Acreditamos que
importância das cooperativas para o produtor associado, uma essa é a nossa identidade e a nossa vocação, portanto nosvez que não percebem vantagens entre cosa gestão deve contribuir com a promercializar a produção com a cooperativa ou
dução e desenvolvimento agropecuácom outra empresa do ramo. Na oportunidario junto ao quadro social, fortalecer
de não achei prudente manifestar-me, mas o
a integração, comunicação e relação com o
fato nos faz pensar no desafio e no quanto
associado através dos negócios existentes e
precisamos melhorar a comunicação, a intedos investimentos futuros.
gração e a relação com os cooperados.
Temos ótimos exemplos de outras cooperaTemos ótimos exemplos
Em 2008, com a regulamentação do setor
tivas de produção que devemos utilizar para
de outras cooperativas
elétrico, a CERTAJA precisou separar a distridesenvolver nosso próprio modelo de intede produção que
buição de energia dos outros negócios, na
gração e comunicação com o associado. Jundevemos utilizar para
época dois supermercados, duas lojas agroto com o conselho de administração e nosdesenvolver nosso
pecuárias, engenho de arroz e projetos de
sa equipe de colaboradores, trabalharemos
geração de energia. Nessa ocasião decidiu-se
para transformar essa relação. Proporemos
próprio modelo de
por criar uma outra cooperativa que tomasum balanço no quadro social, devendo perintegração e comunicação
se conta desses negócios, que não poderiam
manecer aqueles cooperados que, de fato,
com o associado.”
continuar sendo geridos pela CERTAJA Eneroperam ou demonstram interesse pela Coogia. Surgiu a CERTAJA Desenvolvimento. No
perativa. Outra ideia é desenvolver um plano
momento da separação os associados de uma
de capitalização que traga benefícios para os
Cooperativa passam a ser associados da outra também, um qua- cooperados, manter e aprimorar os planos sociais (de saúde e
dro social formado por 20.945 sócios.
telefonia) e buscar parcerias para investir nas lojas de insumos e
Desde a separação procuramos uma identidade para a CER- na estrutura de armazenamento e beneficiamento de grãos.
TAJA Desenvolvimento, algo que representasse o desejo do seu
Trabalho e dedicação não vão faltar. Acredito muito na capaciquadro social, um objetivo comum que expressasse o interesse dade e empenho do nosso conselho de administração e da nossa
do associado, porque até então o objetivo principal era a distri- equipe de colaboradores para vencer esse desafio, alcançar nosbuição de energia elétrica.
sos objetivos e consolidar cada vez mais nossa Cooperativa de
Atualmente, do quadro social originário uma pequena parce- produção e desenvolvimento.
la de associados interage com a Cooperativa, seja através dos
Saudações e abraços a todos.

AGROVETERINÁRIA
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Nutriflex - Sal na Bacia

S

uplemento nutricional
para bovinos em todas as fases de produção. Nutriflex fornece macro
e microminerais, vitaminas,
proteínas e energia. Além
de conter a tecnologia Blend
Attract (Sal na bacia), proporciona uma maior atratividade para o animal, que
estimula a maior digestibilidade do pasto.
Seu baixo custo é um dos
benefícios deste produto, pois
cada animal com peso médio de
450 Kg consome 70 gramas/dia.
Por ser um produto sólido e com
embalagem (bacia), já é desenvolvido para dispensar a necessidade
do cocho e da cobertura, facilitando o manejo, reduzindo a mão de
obra.
Nutriflex – Sal na bacia, você

pode disponibilizar em qualquer
lugar com garantia de suplementação e sem desperdício, mesmo
em dias chuvosos, pois não tem o
risco de intoxicação aos animais.

Nutriflex – Sal na bacia: Facilita a vida do produtor
e aumenta a qualidade da saúde do rebanho
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Fase atual é de liberações e licenças ambientais

E

m junho de 2021 está previsto o início das obras da Subestação Vale Verde e Linha de transmissão de 69 kV,
que sairá de Venâncio Aires até Vale Verde.
Até lá é preciso receber as liberações de licenças ambientais dos órgãos competentes. “Atualmente estamos em andamento

Alinhamento remoto de
decisões entre equipes

com as etapas de projetos e licenciamento
ambiental do empreendimento”, explica o
gerente de distribuição, Eleandro Marques.
A subestação está projetada para operar
com um transformador fixo de 10 MVA, podendo também ser energizada pelo transformador móvel da CERTAJA de 25 MVA.
Ela poderá ser ampliada futuramente, pois
o projeto contempla uma estrutura completa para a instalação de mais um transformador de potência, se necessário.
Entre os benefícios aos cooperados estão
a melhoria da confiabilidade e qualidade de
energia distribuída e a maior possibilidade
de transferência de cargas entre alimentadores, minimizando, em muitos casos, o
tempo de falta de energia em dias de emergência e manutenções do sistema. As localidades de Rio Pardo, Vale Verde, General
Câmara, Santa Cruz do Sul e Passo do So-

Testes Elétricos
Conforme item 10.7.8 da
NR10, os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes
ou equipados com materiais
isolantes destinados ao trabalho em alta e baixa tensão,
devem ser submetidos a testes
elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo
as especificações do fabricante
e os procedimentos da empresa. Visando atender a esta norma, nos dias 19 e 20 de agosto a
CERTAJA Energia aplicou testes
em materiais rígidos e flexíveis
para certificação de regularida-

de dos EPIs, EPCs e ferramentas
quanto a sua integridade, com
vistas à segurança do trabalhador que os utiliza. O trabalho é
repetido a cada seis meses.

NA REDE

Obras da subestação Vale Verde
iniciam em junho de 2021

brado sentirão diretamente os efeitos
positivos do investimento.
Reuniões de alinhamento estão
definindo detalhes, e estruturando
cronogramas com a participação das
empresas contratadas, cada uma
dentro do seu escopo: liberação ambiental (Geocenter), projeto da linha
de transmissão (ENGETRAN), projeto
da subestação (Gama Engenharia) e
avaliação das propriedades (Fundiário, LIBERJ).
O presidente da CERTAJA Energia, Renato
Martins, o gerente de distribuição Eleandro
Marques, o gestor da Engenharia Luciano
Monteiro, o gestor do setor de Segurança
e Meio ambiente, Leandro Vargas, e o responsável pelo setor de Compras e Contrações, o gestor financeiro Marciano Vicari,
acompanham de perto o projeto.

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.
IMPORTANTE: É respon-

sabilidade do cooperado
manter ativo 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 0800541-6185 ou em um posto
de atendimento da CERTAJA
Energia.

CONSELHEIROS
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Acompanhe a cada edição do Certajano um pouco sobre a trajetória dos conselheiros da CERTAJA Energia e Desenvolvimento. São cooperados que aceitaram o desafio de integrarem os conselhos Fiscal e Administrativo e ajudam a construir e
fortalecer a história de bravura, trabalho sério e desafios nas comunidades iluminadas pela energia elétrica que distribuímos.

JOSÉ ALDAIR GARCIA PEREIRA - CERTAJA ENERGIA

O agricultor José Aldair Garcia Pereira representa a comunidade de São José de Boqueirão, em General Câmara. Empossado na última Assembleia Geral Ordinária - AGO, em 24
de junho, tem como meta ajudar o Conselho Fiscal em tudo o que
estiver ao seu alcance. Gosta de passar as horas livres com a família

e assistir a jogos de futebol, torcendo
pelo Grêmio. Música sertaneja, feijão,
arroz e um bom churrasco são suas preferências. “Meu sonho é ajudar as pessoas mais necessitadas”, assegura.

MARCELO MUJOL - CERTAJA DESENVOLVIMENTO
Marcelo Mujol, mais conhecido por
seu sobrenome, é engenheiro agrícola
e segurança do trabalho, representante da comunidade de Nova Santa Rita
e associado desde 2004. Entrou no
conselho em 25 de junho de 2020 na
chapa do presidente Luís Granja. A história com a CERTAJA vem se consolidando há tempo: “Em 16 de
dezembro de 2001 iniciei trabalhando na Vendinha como técnico
em agropecuária. Atuei no desenvolvimento de várias atividades
como assistência técnica e vendas, além da atuação de campo

nas culturas de arroz, melancia e horticultura. Aos 18 anos de
idade comecei essa trajetória, e a CERTAJA contribuiu muito para
o meu crescimento.” Mujol acrescenta que inúmeros colegas
apoiaram sua jornada até se formar engenheiro. “Se não fosse a
CERTAJA, talvez eu não tivesse essa formação profissional e não
fosse a pessoa que me tornei”. Nas horas livres gosta de assistir
TV, curtir músicas e torcer pelo Internacional. Adora churrasco e
sonha com um Brasil mais humano. “Pretendo contribuir com a
CERTAJA com o que pude aprender até hoje, pela experiência que
adquiri ao longo dos anos. Quero ver a Cooperativa crescer com
sucesso.”
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Em um período de pandemia mundial, a CERTAJA Energia continuou a prestar os serviços sem prejuízos aos seus cooperados e colaboradores. Também buscou inovar em seus serviços, de forma que muitas novidades foram implementadas nesse
período, para que o atendimento seja cada vez melhor e mais ágil. Confira!

WhatsApp
A partir do mês de junho a CERTAJA Energia disponibilizou um novo canal de contato com a Cooperativa. O número do Disque
Energia, o 0800 541 6185, agora também
está no WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo. Através desse
dispositivo os cooperados são atendidos por
um “chatbot”, que é um atendente virtual
baseado em inteligência artificial, ou seja,
um robô que interpreta os textos enviados e
realiza as tarefas pré-determinadas.
Para acessar é fácil! Uma atendente virtual
começará a lhe fazer perguntas. Basta digitar

ESPECIAL

Inovações durante a pandemia

as respostas. Na primeira vez que você
usar o serviço, para sua segurança, ela
lhe perguntará o seu CPF ou CNPJ e a
sua UC. Depois, escolha as opções de
serviço ou digite o que necessita!
O “chatbot” atende automaticamente solicitações de falta de energia, informações de
valores das faturas, emissão de segunda via,
assinatura digital e pedidos de religação de
energia por falta de pagamento. A ferramenta também presta informações sobre outros
serviços disponíveis aos cooperados de maneira rápida e interativa.

Convênio CEF
A CERTAJA Energia já há algum tempo
possui convênio para você cadastrar o pagamento de sua conta de energia via débito em conta no Banco do Brasil, Banrisul e
Sicredi. Agora os cooperados que são correntistas da CEF (Caixa Econômica Federal)
também passam a ter essa facilidade!
- Baixe o aplicativo da Caixa Econômica
Federal.
- Faça seu cadastro e solicite o débito em
conta da fatura de energia da Certaja.

-Após o processamento dos dados informados, você receberá pelo aplicativo da CEF
a solicitação de confirmação do serviço solicitado.
- E pronto! A partir desse momento a CERTAJA estará autorizada a debitar sua fatura
de energia em sua conta na CEF!

*Lembramos que os serviços de débito em
conta no Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi
continuam funcionando normalmente!

Nova Central Telefônica da CERTAJA Energia
No mês de setembro foi instalada e configurada a nova central telefônica da CERTAJA Energia, mais moderna e para melhor atender o cooperado. Nesta fase inicial, a Cooperativa está se
adaptando para que o serviço se torne cômodo
a todos. A nova central possui o sistema URA,
que permite uma série de automações no atendimento por telefone, gerando agilidade na utilização. Entre as suas funções básicas estão os recursos de telefonia: atender, transferir e desligar
uma ligação, reconhecer os dígitos pressionados
pelo usuário do outro lado da linha e reproduzir
áudios. Com a sofisticação desta tecnologia, ela
é capaz de fazer uma série de integrações com
outros sistemas utilizados pela CERTAJA, ofere-

cendo diversas possibilidades de autosserviço
aos usuários, resolvendo a necessidade do cooperado, sem que seja necessário que a ligação
seja transferida para os operadores da central de
atendimento, reduzindo o tempo médio de atendimento dos operadores. Além disto, a identificação dos cooperados é mais rápida e fácil, pois só
é preciso digitar o CPF ou UC para que o sistema
em fração de segundos consulte os dados e os
identifiquem. Um protocolo de atendimento é
gerado automaticamente e enviado ao cooperado por mensagem. Existe um grande número de
funcionalidades que ainda serão parametrizadas
e implantadas, para melhorar o atendimento ao
cooperado.

ESPECIAL
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Assinatura Digital
Desde o mês de agosto a CERTAJA
Energia está disponibilizando aos cooperados e demais instituições que se
relacionam com a Cooperativa a possibilidade da realização de assinaturas
de documentos de forma digital.
A assinatura digital é uma maneira
segura de assinar documentos pela internet. Toda assinatura digital está associada a um certificado digital e é por

meio dele que os dados do usuário ficarão
protegidos e sem risco de serem violados,
além de possuir a mesma validade que a assinatura física. Na CERTAJA, ela pode ser utilizada nos pedidos de ligação, solicitação de
pecúlio por óbito, contratos de associação,
contratos de participação de obras, universalização, termos aditivos de demanda, contratos de CUSD e CCER e parcelamento de
faturas.

Redes sociais
Estamos nas redes sociais desde o mês
de abril!
Curta nossa página no Facebook @certajaenergia e fique por dentro de todas as

notícias e novidades da Cooperativa!
Você também pode nos acompanhar no
Instagram @certajaenergia

Parcelamento das contas de
energia no cartão de crédito
A CERTAJA Energia assinou contrato com a
empresa Flexpag, que é uma empresa de meios
de pagamentos. Até o fechamento desta edição
o serviço ainda está em fase de implantação, porém, durante o mês de outubro, a Cooperativa
passará a oferecer a você, cooperado, a opção
de pagamentos de faturas de energia através
de cartões de crédito, com a possibilidade de
parcelamento em até 12 vezes. Essa será uma

oportunidade para você regularizar seus débitos
de forma parcelada! Em breve, você receberá
maiores informações.

PIX
O PIX é um sistema que permitirá pagamentos e transferências bancárias 24 horas por dia,
7 dias por semana, todos os dias, inclusive feriados, com a expectativa de que as transações
sejam liquidadas em menos de 10 segundos. A
previsão é que em todo o Brasil o PIX entra-

rá em funcionamento no dia 16 de novembro.
A CERTAJA Energia já está se preparando para
aderir a essa modalidade, dando mais uma
opção ao cooperado para pagar suas faturas.
Em breve você receberá mais informações em
como aderir a essa nova forma de pagamento!
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CERTAJA 51 anos
Em 17 de outubro a CERTAJA celebra mais um ano de vida. Criada em
1969 no contexto de expansão e desenvolvimento das comunidades do
interior a partir de um programa de
eletrificação rural, a Cooperativa se
fortalece cada vez mais a partir de
ações tomadas coletivamente, com
os pés firmes no chão e os olhos no
horizonte. Tem quase 4 mil km de

redes, mais de 28 mil cooperados e
uma saúde econômico-financeira sólida, conforme atestado pela última
Assembleia Geral Ordinária – AGO,
realizada em 24 de junho. Confira em
http://www.certaja.com.br/energia/
cinquentinha/ o vídeo institucional
produzido por ocasião do cinquentenário certajano, bem como imagens
que marcaram época.

Cooperativismo na
Reforma Tributária
Na tarde de 19 de agosto
a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) promoveu um debate para nivelar os
profissionais das cooperativas
do ramo de infraestrutura em
relação aos efeitos da proposta de Reforma Tributária do
Governo Federal e as iniciativas que estão sendo tomadas
na defesa dos interesses do
cooperativismo, assim como
esclarecer dúvidas. Os temas
foram abordados por Márcio
Freitas, presidente do sistema
OCB, Luiz Carlos Heinze, senador, Heitor Schuch, deputado
federal, e Silvio Borba, espe-

cialista tributário. O presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins, o vice Ederson
Madruga, o gerente financeiro Marcus França e a gestora
contábil Maria Elena Gomes
acompanharam a discussão.

Renato presidente
do SINDICOOPER
No dia 7 de agosto ocorreu
de forma virtual a Assembleia
Eleitoral do Sindicooper,
quando Renato Martins foi
eleito presidente da entidade. Também foram escolhidos o vice-presidente
Erineo José Hennemann,
da CERTEL, o secretário
Iloir de Pauli, da CERILUZ,

e o tesoureiro Jairton Nunes
Vieira, da COOPERNORTE.

Videoconferência CBEE
Na tarde de 31 de agosto a
FECOERGS promoveu uma videoconferência com o deputado federal Lucas Redecker,
também presidente da Comissão Especial do Código Brasileiro de Energia Elétrica – CBEE,
que discute a regulamentação
do setor elétrico no país. Na
oportunidade, as cooperativas
de energia
elétrica debateram
e
enviaram ao
deputado
sugestões
de inclusões,
alterações e
complementações
ao
texto em dis-

cussão no Congresso Nacional,
pertinentes às suas características. De acordo com Redecker,
estas poderão ser adequadas e
reencaminhadas até o dia 9 de
outubro. O presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins,
e o vice-presidente e gerente
comercial, Ederson Madruga,
participaram.

Dia de cooperar
No período de 24 de agosto a 1º de setembro o SESMA
– Setor de Saúde e Meio Ambiente da CERTAJA – realizou
a campanha de Coleta de resíduos de vidros e eletrônicos.
Esta ação é realizada anualmente e tem por objetivo gerar mudança de hábitos e preservar o meio ambiente. Os
colaboradores da Cooperativa
e seus familiares descartaram
cerca de 300 kg de resíduos.

Certajanos participam da reunião do
Comitê de Planejamento Energético do RS
O comitê de Planejamento Energético
do RS discutiu avanços no setor de energia. O primeiro encontro on-line do Comitê de Planejamento Energético do Rio
Grande do Sul (Copergs) deste ano ocorreu na manhã de 23 de setembro. Participaram representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura
(Sema), da Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam), da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), do Ministé-

rio de Minas e Energia (MME), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
e empreendedores de energia. A reunião
trouxe ao debate os avanços e as ações
desenvolvidas pelo segmento no estado
do RS. A reunião terminou após a explanação sobre o andamento das obras no
Estado pela Aneel e o apontamento dos
empreendedores. Os participantes puderam elucidar dúvidas e conhecer mais
detalhes sobre o atendimento energético

em cada região. Esses encontros de acompanhamento ocorrem periodicamente. O
último foi realizado em outubro de 2019.
Da CERTAJA participaram o vice-presidente e gerente comercial Ederson Madruga,
o gerente de distribuição Eleandro Marques e os gestores Deise Araújo e Elton
Rodrigues. Fonte: https://estado.rs.gov.
br/comite-de-planejamento-energetico-do-rs-discute-avancos-no-setor-de-energia (texto adaptado)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Relacionamento leituristas e cooperados
Mensalmente, os leituristas da
CERTAJA vão até as residências dos
cooperados para realizar a leitura
do consumo de energia elétrica.
Nos meses pares (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro),
além de realizar este serviço fazem
a entrega do Certajano, jornal informativo da Cooperativa. No mês
de agosto o leiturista Cádio registrou alguns desses momentos, evidenciando a importância do serviço
para que os cooperados tenham
“em mãos” acesso às informações
da CERTAJA! Confira as fotos!

Coronavírus: como a CERTAJA Energia
está enfrentando a pandemia
Manter os serviços em pleno funcionamento e com qualidade em meio a uma pandemia não é tarefa simples. A CERTAJA Energia,
que distribui energia elétrica para mais de 25 mil cooperados em 19 municípios do RS, tem tomado medidas para proteger a saúde
de seus colaboradores e cooperados e reduzir o risco de contágio desde quando a circulação do vírus iniciou.
Confira a entrevista concedida por João Ederson Oliveira Pacheco, gerente administrativo da Cooperativa, discutindo como a CERTAJA Energia está trabalhando frente a esse momento desafiador.
CERTAJANO - Quais medidas de proteção à saúde dos colaboradores a CERTAJA está realizando?
João Ederson Oliveira Pacheco - Desde o
primeiro momento do surgimento da pandemia a CERTAJA tem trabalhado para preservar a saúde e a integridade física de seus
colaboradores. A partir dos últimos dias
de março estamos acompanhando tudo o
que envolve essa pandemia. Na prática, a
Cooperativa não tem medido esforços para
manter todos protegidos o máximo possível. A adoção de protocolos internos como
a verificação de temperatura antes de cada
turno de trabalho, a adoção de álcool gel
e álcool líquido 70° em todos os setores e
corredores, a higienização dos ambientes
durante os intervalos e trocas de turnos e
a obrigatoriedade do uso de máscara são
exemplos. Todas as ações e protocolos são
revisados e avaliados periodicamente, de
forma que, sempre que surge alguma nova
orientação dos órgãos de saúde, imediatamente atualizamos nossos processos.

rias de alguns colaboradores, até que fosse
possível entender melhor o cenário e reorganizar a estrutura. Posteriormente, em casos específicos nos quais existem situações
que impedem a continuidade das atividades, mesmo com a reorganização das rotinas, foram adotados alguns dispositivos
como a redução da jornada, a suspensão
temporária do contrato e o trabalho na
modalidade home office, mas isso para um
percentual muito pequeno da nossa força de trabalho (inferior a 5%). A CERTAJA
desde o início buscou preservar ao máximo
a estabilidade dos colaboradores, e até o
presente momento não ocorreu nenhuma
demissão.

CERTAJANO - Algumas práticas de modalidade flexível de trabalho foram adotadas?
João Ederson – Sim. Por um período foi
adotada a jornada de trabalho em turnos alternados para todos os setores com mais de
um colaborador, a fim de reduzir o contato
físico e eliminar a aglomeração de pessoas.
Além disso, em situações muito específicas,
foram adotados métodos de trabalho diferenciados, mas somente em casos com particularidades muito restritivas.

CERTAJANO - Em termos de conscientização dos colaboradores, que medidas
estão acontecendo?
João Ederson - Estamos constantemente fazendo divulgações de orientações nos
meios de comunicação interna. As reuniões
são realizadas de forma virtual ou com pequenos grupos. Também realizamos uma
pesquisa com os colaboradores a respeito
de seu sentimento em relação a esse período, e, atualmente, trabalhamos no desenvolvimento de um projeto estruturado
com um profissional contratado da área de
desenvolvimento comportamental. No dia
17 de setembro promovemos uma palestra
online para todos os colaboradores que tratou do tema “Cinco hábitos para enfrentar
desafios com leveza”, ministrada pela consultora Lisiane Szeckir. Nos próximos períodos mais ações serão realizadas.

CERTAJANO - A Cooperativa está utilizando os dispositivos trabalhistas do governo federal, como redução da jornada
de trabalho ou outros?
João Ederson - No início da pandemia foi
necessário promover a antecipação de fé-

CERTAJANO - Você percebe alterações
no clima organizacional, em relação a
ansiedade e insegurança dos colaboradores? Como a Cooperativa está lidando
com isso?
João Ederson - Existe um clima de ansie-

dade e preocupação, mas ao mesmo tempo percebemos o grupo comprometido e
buscando superar esse momento junto
com a Cooperativa. Para aliviar as tensões e
preocupações, procuramos deixar os colaboradores tranquilos, dentro do possível, e
estruturando um trabalho com profissional
capacitado que em breve vai ser colocado
em prática, como mencionado na resposta
anterior.
CERTAJANO - Qual protocolo a CERTAJA estabeleceu, no caso de um colaborador ter contato com o vírus? E no caso
dele ser contaminado?
João Ederson - Todas as situações são criteriosamente avaliadas, e os colaboradores
estão orientados a comunicar qualquer situação que possa ser considerada de risco.
Sempre que existe o risco de contaminação
são respeitadas as orientações das autoridades em saúde, e isso inclui afastamento,
teste e acompanhamento.
CERTAJANO - Existe um plano de monitoramento da saúde dos colaboradores?
João Ederson - Existe acompanhamento

João Ederson: decisões
priorizam cuidado à vida
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CERTAJANO - Como as informações
são divulgadas internamente? E externamente?
João Ederson - Internamente em nossos
meios de comunicação, e externamente
através das nossas redes sociais e canais de
atendimento.
CERTAJANO - De que forma a Cooperativa está conscientizando e procurando
proteger a saúde dos cooperados?
João Ederson - Estamos divulgando intensamente os canais de atendimento virtuais que dispomos, como o WhatsApp,
SMS, agência virtual e aplicativo. Através
desses canais os cooperados não precisam
se deslocar até a CERTAJA, evitando assim
sua exposição à contaminação. Evidente-

mente, para aqueles que preferem o atendimento presencial, seguimos atendendo
com a devida proteção, tanto para o cooperado quanto para o colaborador.
CERTAJANO - Como é feito o atendimento presencial? Quais medidas de
proteção estão sendo tomadas?
João Ederson - O atendimento presencial
respeita uma série de protocolos, incluindo
barreira física entre atendente (colaborador) e o cooperado, com distanciamento
adequado e sem nenhum tipo de aglomeração.
CERTAJANO - Na sua opinião, quais os
maiores desafios que está enfrentando?
João Ederson - A velocidade que as situações são modificadas, o “desconhecimento” e desinformação sobre os risco e
dificuldades são os grandes desafios. Existe
ainda, em parte da população, uma falta
de comprometimento e empatia que pode
enfraquecer e desestabilizar toda uma es-

trutura.

CERTAJANO – Que outros aspectos devem ser conhecidos tanto
pelos cooperados, quanto pelos
colaboradores da CERTAJA?
João Ederson - A CERTAJA, desde
o início da circulação do COVID-19,
tem prezado por manter a transparência e seriedade no trato das questões relacionadas à pandemia, e, ao
mesmo tempo, não abre mão de preservar a integridade física de seus colaboradores, bem como as operações
que levam ao atendimento aos cooperados. Os prejuízos financeiros dos
colaboradores foram praticamente “zero”,
e os cooperados não tiveram nenhuma indisponibilidade de serviço durante todo
esse período. Isso nos faz acreditar que estamos conseguindo superar esse momento
com as menores perdas possíveis, e para
isso vamos continuar atentos e pró-ativos
em nossa missão.

Peleia contra o vírus
Conheça como dois cooperados da CERTAJA estão lidando com as alterações em suas rotinas ocasionadas pela pandemia
de Covid-19 e conciliando suas atividades profissionais. João Hortêncio Martins de Oliveira, 51 anos, de Taquari, e Leticia da
Costa, 26 anos, de Paverama, são cooperados da Energia. Nos depoimentos a seguir eles relatam os desafios vividos e como
os canais de comunicação da Cooperativa os auxiliam em seu dia a dia.

João Hortêncio: whats
traz agilidade
João Hortêncio trabalha com diversas atividades, todas ligadas ao agronegócio: é corretor de gado, tem uma
cancha de rodeio onde treina o pessoal,
faz rodeios, e é leiloeiro rural da região.
Possui uma pista de remate que agora
está parada por causa da pandemia e
administra terras e imóveis de seu pai.
Em relação aos cuidados com o Covid-19, sempre que vai para a cidade
utiliza máscara e mantém as recomendações de higienização e distanciamento social. Como seus pais são idosos (o
pai tem 87 e mãe 84 anos), e ele vai
todos os dias vê-los, pois é responsável pelo seu bem-estar, toma todas as
precauções: muito álcool gel e nada de
contato de perto. Além disso, não toma
chimarrão com as pessoas, não cumprimenta de perto, só de longe.
Usuário ativo do novo serviço de
atendimento virtual da CERTAJA Energia, o WhatsApp, está muito satisfeito:
“É uma ferramenta que todos usam.

Ninguém fica desassistido”. E acrescenta: “Eu utilizo esse aplicativo para
tudo: comunico falta de energia, emito
segunda via da fatura, confiro se estou
com as contas em dia. Depois que esse
serviço foi implementado, só uso esse
canal, não preciso mais do Disque Energia, nem do e-mail. Tenho um ótimo relacionamento com a CERTAJA, pois sou
sempre muito bem atendido e a cada
vez percebo que a qualidade da energia
está melhor. O atendimento do pessoal
é show!”
Empresária do ramo de transporte
alimentício, Leticia conta que sua empresa se adaptou às exigências sanitárias do “novo normal” para preservar a
saúde de todos: funcionários, clientes e
familiares, sem paralisar as atividades.
Todos seus funcionários, que na maioria são motoristas, obrigatoriamente fazem o uso de máscaras, álcool em gel
e distanciamento social. Os próprios
clientes (que entregam produtos para o
transporte) cumprem todos os protocolos para que o vírus não se dissemine.
No CD de carregamento, a temperatura dos motoristas é aferida e, caso algo
esteja contrário às orientações, não há
transporte. “Nunca tivemos um caso
até hoje”, garante.
A empresa adaptou-se, também, para
realizar os serviços administrativos que
exigem saída às ruas, de forma que antes da pandemia, todos os dias tinham
algo externo para fazer e hoje, com a
nova realidade, organizaram-se para ir
apenas uma vez por semana e evitar a
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conforme previsto na legislação trabalhista, e, informalmente, em relação aos riscos
originados na pandemia. Isso se torna mais
próximo à medida que é identificada uma
situação de possível contaminação.
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exposição ao vírus. No retorno ao escritório ou ao lar, os trabalhadores fazem
uma completa higienização.
Além destas alterações, a empresa
deu férias para os colaboradores, como
uma medida a mais para preservar a
saúde coletiva. Assim, Letícia conseguiu
evitar demissões. Infelizmente, o movimento do negócio diminuiu nesses
meses de pandemia, ainda que seja perceptível uma leve melhora.
Usuária de aplicativos de bancos e
lojas, que facilitam sua vida, pois faz
tudo sem sair de casa, Leticia também
utiliza os canais virtuais que a CERTAJA
Energia oferece: “Uso muito a agência
virtual. Lá emito a segunda via da fatura, que às vezes molha com a chuva
na minha caixa de correspondência”.
Questionada sobre o atendimento da
CERTAJA, destaca: “Sempre fui muito
bem atendida, com presteza e rapidez;
além disso, as quedas de energia reduziram bastante! Sempre top!”

Letícia: canais virtuais
facilitam rotina

CURSOS SENAR
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No final de agosto, a CERTAJA Energia retomou os cursos de capacitação aos cooperados, realizados em parceria com o
SENAR e Sindicatos Rurais, sempre tomando cuidado e atendendo todas medidas de prevenção contra o Covid-19. Confira!

Soldador
Rural
De 27 a 29 de agosto, sete cooperados participaram do curso Soldador rural básico no Rincão São
José, em Taquari, realizado na pista
de rodeios do cooperado João Hortêncio Oliveira.

Macramê
De 1º a 4 de setembro um grupo de
oito cooperadas realizou um curso de
Macramê. As participantes desenvolveram habilidades com barbantes e fios
variados, confeccionando peças de decoração e acessórios com a arte dos nós. A
atividade foi realizada no Sindicato Rural
de Taquari.

Aplicação de
defensivos
agrícolas
De 9 a 12 de setembro seis cooperados
realizaram o curso de aplicação correta e
segura de defensivos agrícolas, também
realizado na sede do Sindicato Rural de
Taquari.

CAPACITAÇÃO

Programa de Gestão Integrada e Avançada
Na tarde de 4 de agosto ocorreu a reunião final do Programa de Gestão Integrada e Avançada (PGIA 2019/20), com a
coaching Clenir Streit. De forma online,
gerentes, gestores e apoiadores participaram da mobilização e alinhamento para
mudança cultural e foram convidados a
refletir sobre o momento mundial que vivenciamos e o modo como estamos trabalhando dentro deste contexto. Clenir
provocou o grupo com duas questões, e
as respostas foram organizadas em imagens (nuvem de palavras), onde aquelas
que aparecem em destaque foram as mais
repetidas.
Em seguida, reflexões sobre o que essas
palavras expressam frente ao momento
atual da Cooperativa e do contexto para
liderar foram discutidas em pequenos

grupos e depois apresentadas. No encerramento, houve convergência de ideias,
destacando a empatia, a necessidade de
soluções rápidas e corretas, a intercooperação entre os setores, em entender e
atender as necessidades do cooperado, o
fortalecimento da identidade cooperativista, dentre outros. As rápidas soluções
implementadas na CERTAJA neste período atípico foram comemoradas. Ederson
Madruga destacou a implementação de
WhatsApp / chatbot, bem como a assinatura digital, que facilitaram o atendimento
ao cooperado sem necessidade de deslocar-se até a Cooperativa. O presidente
Renato Martins elogiou as conquistas e
as rápidas adaptações e implementações
realizadas, sem que a Cooperativa tivesse
deixado de realizar suas atividades e, ao

mesmo tempo, protegendo a saúde das
pessoas. “Vocês estão criando o novo a
partir do que trilharam até aqui, e não podem voltar atrás” finalizou Clenir.

Soluções ágeis foram reconhecidas
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Nos dias 17, 18 e 19 de agosto, as certajanas Marina Fazenda (RH Energia) e Aline Medeiros (RH Desenvolvimento)
participaram do curso de Atualização Trabalhista e Previdenciária, realizado online pela Meta Cursos e Treinamentos, ministrado por Paulo Molina, professor, advogado, especialista
em direito previdenciário e processo do trabalho. Conforme
Aline “foi muito gratificante fazer o treinamento, pois além
de nos atualizarmos sobre o tema da Reforma Previdenciária,
discutimos acerca da situação das Medidas Provisórias em
relação à pandemia, estando aptas a orientar nossos colaboradores de acordo com a legislação trabalhista”.
Aline: RH Desenvolvimento

CAPACITAÇÃO

Legislação Trabalhista e Previdenciária

Marina: RH Energia

CPFL Insights
Organizado pela CPFL Soluções e promovido pelo Canal Energia, no dia 25 de
agosto aconteceu um bate papo virtual
“Como rever o planejamento estratégico,
rapidamente, em um momento adverso
gerando oportunidades”. O evento contou com a participação de Eduardo Soares,
diretor presidente de Serviços CPFL Soluções, Cláudio Raupp, presidente da HP do
Brasil, Marcos Morita, presidente do Mackenzie, FIA, Idea9 e BSP e o Publisher do

Grupo Canal Energia, Rodrigo Ferreira. Os
debatedores compartilharam as experiências e aprendizados na revisão do seu planejamento estratégico, metas e processos,
na busca em alcançar uma boa condução
dos negócios frente aos inúmeros desafios, fazendo a roda girar, mesmo com o
distanciamento social e cuidando da saúde física e mental de seus colaboradores.
Deise Araújo (gestora do Setor Comercial),
Michael Lima (gestor do Núcleo de Quali-

dade) e Marcus França (gerente financeiro)
acompanharam a conversa.

Programa de Formação de Eletricistas
e Desenvolvimento de Técnicos
Organizado pelo SESMA (Setor de Saúde
e Meio Ambiente da CERTAJA), em parceria com a Fecoergs, Sescoop/RS e Colégio
Teutônia, o Programa foi realizado em três
módulos: NR-10 (norma de segurança em
instalações e serviços elétricos), NR- 35
(norma que estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura) e Sistema Elétrico de Potência – SEP.
Treze colaboradores participaram das atividades que tiveram duração de 96 horas,

no período de 24 de agosto a 25 de setembro. Realizado no Centro de Treinamento
da Cooperativa, o programa teve como
objetivo treinar novos colaboradores para
atividades operacionais e para atender ao
plano de contingência a atendimentos de
emergência. Em todos os módulos foram
tomadas as medidas de prevenção contra o Coronavírus (distanciamento, uso de
máscaras e álcool em gel). O instrutor foi
Jonas Ronei Schilling do Colégio Teutônia.

Palestra online - Cinco hábitos para
enfrentar desafios com leveza
No dia 17, quinta-feira, a CERTAJA Energia ofereceu aos colaboradores a palestra
online “Cinco hábitos para enfrentar desafios com leveza” ministrada pela Consultora Lisiane Szeckir. Com o objetivo de que
todos os colaboradores pudessem assisti-la, foram disponibilizados dois horários,
sendo um às 8h e outro às 16:30h.
Incentivando um “bate papo”, Lisiane
instigou os participantes a expressarem
suas angústias, medos, desafios e demais
sentimentos em relação a esse período
pandêmico e foi dando “dicas” de como
enfrentá-lo. Também abordou a questão
de que a cada dia temos que realizar várias
novas aprendizagens, e que vamos sair diferentes dessa “onda”.
Os cinco hábitos abordados foram:
1 –Dar um tempo - para si, para os outros, para as fofocas
2 - O que precisamos colocar em ordem?

Na cabeça, na casa, na vida
3 – Escolher bons alimentos – Para o corpo, para a mente, para a alma
4 – Mudar um hábito
5- Focar no lado positivo
Muitas reflexões foram realizadas. Dentre elas o Certajano destaca:
- Todos estão enfrentando desafios, e
para cada pessoa eles se expressam de forma diferente. Nossa empatia e tolerância
é testada a cada momento, nosso cérebro
está em estado de atenção redobrada, o
que gasta mais energia e nos deixa mais
cansados.
- A incerteza do que irá acontecer nos
deixa mais ansiosos; agora perdemos a ilusão de que podíamos controlar tudo (o que
na verdade nunca aconteceu).
-Novos hábitos serão desenvolvidos,
novas rotinas, e formas de relacionamen-

to humano serão incorporadas. Podemos
encarar esse momento como uma chance
de mudar o jeito de viver e trabalhar daqui
para frente.
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RECEITA

Palito integral
Dica da conselheira da CERTAJA Energia,
Natiela Godoy, de Passo do Sobrado

Cooperado de Vale
Verde é contemplado
O cooperado Claires Voltaire de Souza, da localidade de
Monte Alegre, em Vale Verde,
foi contemplado no sorteio
do seguro residencial. Para
comemorar, em 3 de setembro a Corretora Rep promoveu um almoço no Restaurante Coma Bem, em Taquari,
com a presença de Claires e
seu irmão Solires. A CERTAJA
Energia foi representada pelo
presidente Renato Martins e
pelo coordenador do Projeto
PIA, Jairo Aguiar. Cesar Dione
e Eduardo, da Rep Seguros, e
Ervino, da Poolseg Seguros,

também compareceram.
“Em um primeiro momento achei que seria um trote.
Mas além do Jairo da CERTAJA ter ligado, também ligou
a Paula, da Rep Seguros. Então fiquei mais tranquilo e vi
que realmente tinha ganhado o prêmio. Daí em diante
foi só alegria! A Paula foi me
auxiliando e deu tudo certo.
Com o prêmio estou fazendo
reformas na minha chácara,
arrumando galpões para criação e pretendo construir outro galpão para confinamento”, comemora Claires.

Ingredientes
½ xícara de azeite (oliva ou de sua preferência);
1 xicara de água morna;
½ colher de sobremesa de sal;
3 colheres de sopa de gergelim;
3 colheres de sopa de chia ou linhaça;
Farinha integral até dar ponto de sovar e abrir a massa.
Modo de preparo
Abrir a massa em espessura fina, cortar os palitos e colocar em
forma para assar em forno a 180º até ficar levemente dourado.

Claires comemora o prêmio
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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 998869326.
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 E TRATOR 4118
AGRALLE, 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).
Trator semi novo com ferramentas, ano 2016, com apenas 300 horas
de uso. 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 de
66x100m2. 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 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
aproximadamente 1.000 m2 de terra. 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 60m2, todo cercado de tela. Estudo
trocas. Valor a combinar através do telefone 99504 6595 com Nei.
VENDE-SE CHÁCARA - Com 1.200m quadrados, localizada na “COSTA DO CADEIA”,FORTALEZA, município de TRIUNFO, a cerca de 200
metros do asfalto, no km 402, da BR 386. Toda cercada, com extenso
gramado, árvores frutíferas, 2 poços artesianos, galinheiro, chiqueiro,
garagem para 2 carros, casa de madeira com 2 quartos, banheiro e área
de serviço. Galpão com fogão campeiro, e 1 quarto. Mais um galpão
para guardar ferramentas. Valor: R$ 65.000. Interessados contatar: (54)
991940933 ou (54) 999441616 também no whats.
VENDE-SE TERRENO - Localizado de frente para a BR 386, na localidade de FAZENDA PIRES, Distrito de Porto Batista,TRIUNFO, ao lado da
borracharia, próximo ao km 406. Medindo 1.000 metros quadrados,
(20 X 50 ).Sem conter benfeitorias. Valor: R$ 25.000. Interessados contatar: (54) 991940933 ou (54) 999441616 também no whats.

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

