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Baseado no fato de nossa Coo-
perativa, pelo tipo de ativida-
de que presta (distribuição de 

energia elétrica) ser considerada como uma prestadora de ser-
viço público, assim como as demais cooperativas que atuam 
no mesmo seguimento do país, a partir do ano de 2008 pas-

samos a ter que cumprir com todas as regras do setor elétri-
co brasileiro e, consequentemente, a ser regulada e controlada 
pelo órgão regulador que é a Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL). Como já citamos em artigos anteriores, a partir de 
então, todas as nossas ações são norteadas pelas regras que a 
ANEEL estabelece. É a ANEEL que define nossas tarifas, as taxas 
de serviços, os prazos para atendermos as solicitações de nossos 
cooperados, os limites de vezes que se pode ficar sem energia, 
o tempo máximo para atender uma falta dessa energia, e assim 
por diante.

Além de estabelecer todo esse regramento, a Agência ain-
da faz o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento des-
sas regras. Em resumo, a ANEEL atua como um órgão defensor 
dos interesses dos usuários de energia elétrica. Complementan-
do essa rotina direta com as cooperativas e demais distribuido-
ras de energia, a ANEEL faz, anualmente, uma pesquisa junto 
aos usuários dos serviços, no nosso caso, junto aos cooperados, 
para medir e avaliar o grau de satisfação do consumidor. Levan-
tados os dados de campo, esses são tabulados e apurados os 
índices ou grau de satisfação dos usuários de cada prestadora 
do serviço. Definidos e/ou apurados os índices de cada distri-
buidora, a Agência (ANEEL), em data definida, premia aquelas 

distribuidoras que mais se destacaram na avaliação. Esse 
ano, o encontro aconteceu no dia 23 de novembro último 
em Brasília na sede da ANEEL.

CERTAJA VENCEDORA - Para nossa alegria e regozijo 
de todos, a CERTAJA foi a vencedora dentre as Permissioná-
rias do Brasil como a que mais cresceu no índice de satisfa-
ção junto ao seu quadro social, saindo de um percentual de 
58,29% em 2015 para um percentual de 79,06% em 2016, 
apresentando um crescimento de 35,64%.  Por esse fato, 
recebemos como reconhecimento, um troféu personaliza-
do e uma placa alusiva à conquista. Para nós da Adminis-
tração, que temos definido como missão “Fornecer energia 
confiável, de forma sustentável, valorizando o relaciona-
mento e a melhoria da qualidade de vida do cooperado”, 
isso serve como um catalisador de nossas ações, nos mos-
trando que estamos no caminho certo.

Precisamos e não podemos deixar de reconhecer que 
essa conquista é fruto do trabalho de uma equipe alta-
mente comprometida e alinhada com os objetivos e com a 
missão da Cooperativa, que vem desde a diretoria, conse-
lheiros, colaboradores e, porque não, o nosso cooperado e 
verdadeiro dono do negócio.

Esta conquista, com certeza, vai servir de combustível 
para continuarmos na busca da melhoria contínua, na ra-
cionalização dos processos e no aumento do grau de satis-
fação de nosso cooperado. É para isso que a Cooperativa 
existe e precisamos dar continuidade a esse trabalho de 
forma integrada, unindo forças para superar os obstáculos.

Medindo a eficiência

Sementes de cooperação

Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia

Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

No último dia 18 de novembro tivemos, na sede da asso-
ciação dos funcionários da CERTAJA, o evento que chamamos 
de “culminância” do projeto “Sementes do Cooperativismo”, 
edição 2016. Dentre os projetos de cunho social da coope-
rativa, considero este um dos mais importantes. A cada ano 
são escolhidas três escolas para participarem. Durante alguns 
meses trabalhamos com alunos e professores dessas escolas 
os conceitos e práticas do sistema cooperativo, abordando 
aspectos ideológicos, institucionais e práticos da forma de 
funcionamento desse sistema, tão difundido no nosso esta-
do, e do qual nossa CERTAJA, com muito orgulho, faz parte.

No dia da culminância, as escolas apresentam os seus 
trabalhos em que, de forma lúdica e artística, normalmente 
em forma de teatro e dança, os alunos apresentam o que 
aprenderam sobre este sistema econômico.

Já dizia, em 1982, o antropólogo Darcy Ribeiro, um emi-
nente intelectual brasileiro, que se, naquela época, os gover-
nadores não investissem fortemente em escolas e educação, 
vinte anos depois faltaria dinheiro para a construção de presí-
dios. Nem é necessário ser tão inteligente para entender que 
a criança sem escola tende a se tornar, primeiro, excluída da 

cidadania e, mais tarde, marginal.
Por isso, entendo que o investimento em 

educação nunca é perdido, ainda mais se o 
tema for cooperação, algo que está cada vez 
mais fora de moda no sistema capitalista que 
rege as relações econômicas de quase todo o 
planeta nos dias de hoje.

EMOÇÃO - Como sempre, o clima de descontração, 
alegria e, ao mesmo tempo, com muito conteúdo, diver-
tiu, instruiu e emocionou todos os presentes nesta sétima 
edição deste evento.

A emoção é uma grande aliada para a fixação de con-
ceitos. Quisera eu, quando criança, como aluno, ter parti-
cipado de eventos como esse. Percebe-se claramente nos 
rostos daquelas crianças o envolvimento e a vibração com 
o desempenho das suas escolas. E percebemos que aque-
les momentos ficarão para sempre gravados nas suas lem-
branças, assim como ficarão na minha lembrança e na da 
maioria das pessoas ali presentes.

Saudações cooperativistas!
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desse tempo” destacou.
TEMPOS ÁUREOS - A moradora da localidade de Es-

tação Parreira, Maria Olinda Zinn (in memorian), em entre-
vista concedida também ao jornalista Claudio Froemming 
em 2013, quando estava com 85 anos, contou que seu 
marido era funcionário na estação Parreira, pois trabalhava 
como guarda, e ela ganhava dinheiro vendendo sua pro-
dução de galinhas e ovos no mercado público em Porto 
Alegre. “Era minha única fonte de renda, e eu ia de trem, 
numa viajem que demorava em média 3h, se não houvesse 
nem um problema no caminho”.

Conforme depoimentos de várias outras pessoas que 
utilizaram os trens como meio de locomoção, este trans-
porte coletivo oferecia muitas mordomias, como, bastante 
espaço, bar e restaurante, e dois vagões para quem quises-
se se hospedar, ou seja, dormir no trem, quando se tratava 
de percursos mais longos. 

Outro aspecto que chamava a atenção era o visual 
que se apresentava durante as viagens, sendo que o trem 
passava por lugares lindos, que despertavam a atenção de 
todos. Mas nem só de coisas boas se fez a história da linha 
férrea, pois alguns acontecimentos trágicos também mar-
caram parte do passado dos trens. 

Das duas estações que ficam no município de Vale 
Verde, uma tem o nome de Estação “Professor Parreira” 
uma homenagem a um engenheiro da época e a outra se 
chama estação “Foguista Mello” uma homenagem a um 
vale-verdense, que morreu em trabalho. O acidente acon-
teceu quando o funcionário estava colocando lenha na cal-
deira do trem e este descarrilou e bateu, arremessando o 
funcionário, o foguista Pedro Mello, para dentro da caldei-
ra, causando com isso sua morte em questão de segundos.

Outros incidentes ocorridos também fizeram parte 
da história dos trens. Exceto pelos incidentes ocorridos, a 
história da linha férrea se fez de muito mais alegrias do 
que tristezas, pois várias pessoas se divertiram nos trens 
de passageiros, e ganharam tempo e dinheiro com este 
transporte. Já outros obtiveram lucros com o transporte de 
cargas, e ainda haviam os empregados da rede ferroviária 
que recebiam ótimos salários. 

O sonho de muitos vale-verdenses é que o transporte 
ferroviário, que já foi um dos principais meios de escoação 
e de transporte de passageiros, volte aos seus tempos áu-
reos, pois em vários lugares do mundo, este é o principal 
meio de locomoção usado pelas empresas, sendo que no 
Brasil e na região está esquecido.

Créditos: Claudio Froemming, texto adaptado

O município de Vale Verde, antiga Vila Mellos, viven-
ciou no passado os tempos áureos da linha férrea 
que corta o município. Em 1910 iniciou-se a cons-

trução na localidade de Monte Alegre, que foi desativada anos 
depois, por apresentar muitas curvas em seu trajeto, que pas-
sava a poucos quilômetros do Rio Jacuí.

Em 1957 iniciaram as obras do novo traçado da linha que 
existe até hoje, o qual trouxe muito fluxo de pessoas e de trans-
porte de cargas, isso cinco anos depois, quando foi inaugurada 
em janeiro de 1962. O período de grande movimentação du-
rou aproximadamente 30 anos, sendo que depois houve uma 
redução drástica no uso e nos investimentos da linha férrea, 
principalmente após a concessão conquistada por uma empre-
sa privada.  

Um antigo morador de Vale Verde e mestre de obras, José 
Brasil de Vargas Pinheiro (in memorian), responsável pela cons-
trução do percurso da linha férrea, no trajeto que corta o mu-
nicípio, e que teve início em Barretos, General Câmara, até Ra-
mis Galvão em Rio Pardo, em entrevista concedida ao repórter 
Claudio Froemming, do Jornal Folha do Mate, no ano de 2013, 
lembrou como foi todo o processo de construção.

Na ocasião explicou que as obras do novo trajeto da linha 
férrea deram muito trabalho, pois era preciso romper lombas, 
morros, banhados, matas e demais obstáculos que se apre-
sentavam no percurso. “Com uma equipe nós trabalhávamos 
seis dias por semana, em baixo de muito sol, chuva e frio tam-
bém, para concluir o novo percurso, que iria reduzir as cur-
vas e a distância entre General Câmara e Rio Pardo”, salien-
tou.                                                                                                                                          

GRANDE CIRCULAÇÃO - A estação Professor Parreira, lo-
calizada no Cerro do Chileno, a cinco quilômetros de Vila Mel-
los, 5º distrito de General Câmara na época, hoje Vale Verde, 
e que fica a aproximadamente um quilômetro da ponte seca 
que atravessa sobre os trilhos a RS 244, passou a ser o local de 
maior circulação de mercadorias e pessoas depois que o novo 
trajeto entrou em operação.

Na época passavam diariamente vários trens cargueiros 
e passageiros, que traziam mercadorias das mais diversas, e 
levavam a produção do município. O trem era o principal trans-
porte de pessoas de várias localidades, que consideravam uma 
locomoção segura, barata e rápida. Eram transportadas merca-
dorias como adubo, soja, arroz, trigo, gado, combustível, entre 
outros.

Lauro Froemming, motorista aposentado, lembra que 
usou muito os trens da RFFSA (Rede Ferroviária Federal Socie-
dade Anônima) quando serviu ao exército em São Gabriel. “O 
trem era muito mais rápido que ônibus, mais seguro e mais 
barato. Andei muito de Maria Fumaça e lembro com saudades 
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A escrita da história de Vale Verde e 
região nos trilhos da linha férrea

CERTAJANO

Antes da emancipação o trem foi o principal meio de transporte coletivo e de cargas no município. 
Durante 30 anos a malha viária trouxe desenvolvimento para a região
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Carlos Gustavo Schuch, agricultor e contador e associado da 
CERTAJA desde 2009, representa a comunidade de Vale Ver-

de como conselheiro desde 2014. O prefeito eleito de Vale Verde conta 
que seu pai foi um dos primeiros moradores da então Vila Melos, a 
colocar luz pela cooperativa. “Aprendi a respeitar a Cooperativa pelo 
comprometimento que todos funcionários e também a administração 
têm com seus associados. Se não fosse por ela, a energia elétrica teria 
chegado bem mais tarde em nossa localidade, ” disse em entrevista ao 
Certajano. Indicado para o conselho e pela “insistência” de um ex-fun-
cionário da Cooperativa, o falecido Egon Toillier, que por muito tempo 
trabalhou e se dedicou a Certaja, Carlos acredita que a Cooperativa 
evoluiu muito, e está em constante evolução. “A CERTAJA possui um 
quadro de funcionários altamente qualificados com a gerência de téc-
nicos que sabem e conhecem muito bem o setor de energia elétrica.”

Nas horas livres, Carlos gosta de ficar em casa 
com a família. “Para mim não existe nada melhor que 
sentar e tomar um belo chimarrão com minha esposa 
e minha filha de um ano e oito meses. ” Gremista, 
ouve músicas gauchescas e bandas. O churrasco é 
o prato favorito. Seu sonho é poder contribuir com 
ações que proporcionem o desenvolvimento e o me-
lhoramento da qualidade de vida dos vale-verdenses. 
“Espero poder contribuir levando as necessidades dos associados, para 
que junto com o Conselho e a Diretoria, possamos dar soluções aos 
problemas de modo satisfatório conforme estipulado na missão da 
Cooperativa, tornando-a com isso, cada vez maior e mais forte na dis-
tribuição de energia elétrica. ”

Conheça os conselheiros da CERTAJA  
Energia e da CERTAJA Desenvolvimento
Pessoas dispostas a colaborar de forma intensa e comprometida com a Cooperativa. Assim são os con-
selheiros que atuam na CERTAJA Energia e na CERTAJA Desenvolvimento. Para que todos os cooperados 
possam conhecer um pouco melhor esses certajanos e suas motivações, desde a edição de agosto de 2016 
apresentamos alguns aspectos sobre quatro trajetórias de vida.  Confira.
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Severino Aloísio Lehmen é aposentado 
atualmente, porém segue atuando na vida 

pública como secretário da administração do mu-
nicípio de Barão do Triunfo desde janeiro de 2005. 
Também é comerciante com uma loja Agafarma em 
Barão do Triunfo e proprietário da Pousada Fênix, 
em Arambaré. Conselheiro representante de Ba-
rão do Triunfo e Mariana Pimentel desde março de 

2016, é cooperado desde 1º de julho de 2003. Em dezembro de 1974 
começou a trabalhar na Souza Cruz como orientador agrícola e em 
1975 foi morar no Hotel Baronense, de Arlindo Abreu de Souza, em 
Barão do Triunfo, na época distrito de São Jerônimo. “Ali a energia era 
gerada por uma turbina que abastecia aproximadamente meia dúzia 
de casas por algumas horas do dia. Assim conheci a vila de Barão do 
Triunfo e todo o interior, onde a luz era somente a base de vela ou 
similares. Relato isto porque foi neste ano que surgiu a Cooperativa 
Certaja no hoje município de Barão do Triunfo. Muito acompanhei os 
trabalhos da família do falecido Arnulfo Teifke e do falecido presidente 
Sr. Bavaresco.” 

Severino conta que a partir de janeiro de 2005, quando assumiu 
a Secretaria da Administração junto com o prefeito Odone Kloppem-
burg, serviu como um elo de ligação do município junto a Cooperativa. 
“Ao final deste ano deixo a Secretaria junto com o atual prefeito Rui V. B. 
Spotti e tenho a certeza que durante estes doze anos de parceria com a 

Certaja o município desenvolveu muito. Através do programa ‘Luz para 
Todos’ e ‘Universalização de Luz’, aproximadamente 700 famílias que 
estavam sem energia hoje estão usufruindo deste bem (apenas uma fa-
mília dentro da área de atuação da Cooperativa não quis colocar sua luz 
gratuitamente e agora muito se arrepende). ” De acordo com o conse-
lheiro, nesse período foi possível acompanhar de perto muitos projetos 
e melhorias de rede e a construção da “PCH Morrinhos”. “Em março de 
2016 fui convidado pelo atual Presidente Renato Martins e eleito em As-
sembleia Pública como Conselheiro Administrativo da Cooperativa. Es-
pero servir de orgulho para aqueles que um dia criaram a Cooperativa.  
Obrigado por fazer parte desta história. ”

Na opinião de Severino, a Cooperativa só cresce se o cooperado 
crescer. “Como sócio e membro do conselho quero contribuir na busca 
de novos associados, na qualidade do atendimento, na qualidade de 
energia e na viabilidade econômica da Cooperativa e do cooperado. 
Espero fazer parte da família Certajana por muitos anos. Tenho cons-
ciência e reconhecimento que a Cooperativa melhorou muito a vida 
social dos associados e esta foi e sempre será a minha bandeira, me-
lhorar cada vez mais. ”

Jogar canastra, passear com a família e pescar são seus passa-
tempos, além de torcer para o Internacional e ouvir músicas sertanejas 
e bandinhas alemãs. Churrasco e galinha com arroz são suas comidas 
prediletas, e o sonho é conhecer a Alemanha.

Luiz Fenando Silveira de Oliveira, mais conhecido como Ale-
mão, é arrozeiro no município de Nova Santa Rita e coope-

rado da CERTAJA desde 2007. “Participo já da terceira gestão do 
conselho. Fui sócio da antiga COMITAL, depois precisei de energia 
e fui procurar a Certaja, na Vendinha. Falei com o Luizinho, que 
me indicou o melhor caminho. Foi quando me associei”, revela. 
Praia, serra e muita gastronomia boa fazem parte de seu conceito 
de passatempo, e o time do coração é o Imortal Tricolor, o Grêmio. 

Música gaúcha e um pouco de erudita são suas 
preferências. As comidas número um são chur-
rasco com aipim “com alguma coisa para regar”. 
Ele sonha em conhecer o Brasil e espera “ser con-
selheiro no cinquentenário desta pujante Coope-
rativa, e cada vez mais interagir com ela. ”

Paulo dos Santos Lautert, agricultor em 
Taquari, é associado desde 1985 e in-

gressou no Conselho em 2016. Sua história com 
a Cooperativa é antiga, e remonta à década de 
1970, quando fazia instalações elétricas. Seu 
maior desejo é ajudar a CERTAJA no que for 
preciso. Os passatempos são olhar futebol na 

TV e jogar canastra. Torcedor do Grêmio, adora músicas sertanejas 
e gauchescas, além de um bom churrasco. Viajar de barco no Rio 
Amazonas é seu grande sonho.
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Sabe-se que as doenças reprodutivas são responsáveis 
por 40 a 50% das causas de perdas de gestação em 
bovinos. Dentre essas doenças, estão a IBR e BVD.

A IBR é uma doença causada por vírus, e sua transmissão 
acontece através das vias aéreas e secreções vaginais. No geral, 
os animais infectados não apresentam sinais clínicos da doença. 
As fêmeas vão apresentar morte embrionária (quando o aborto 
ocorre entre 17-18 dias após a cobertura – parece então que 
não emprenharam), ou aborto pelo 6º mês de gestação.

Na BVD, as fêmeas infectadas apresentam sintomas repro-
dutivos, que vão variar de acordo com o tempo de gestação no 
momento de infecção. Quando a fêmea já está infectada no 
momento da cobertura, ou a infecção ocorre logo no início da 
gestação, podem ocorrer morte fetal, aborto e nascimento de 
fetos mumificados. Se a infecção ocorrer pelo 4º mês de gesta-
ção, nasce um terneiro sadio, porém este vai ser um animal PI 
(persistentemente infectado). Irá disseminar a doença pelo reba-
nho, pois apesar de não ter nenhum sinal de doença, ele possui 
uma alta carga de vírus, e vai permanecer todo o tempo de sua 
vida transmitindo a doença aos outros animais. A infecção que 
ocorre a partir do 5º mês, causa o nascimento de animais com 

alterações neurológicas, catarata (cegos), hipoplasia pul-
monar (pulmão não desenvolvido), prognatas (problemas 
de mastigação), com alopecia (com falhas na pelagem).

PREVENÇÃO - A prevenção dessas doenças é muito 
importante para o sucesso da criação, e algumas medidas 
de manejo devem ser adotadas, tais como:

- Cuidado na introdução de novos animais no reba-
nho: permitir somente a entrada de animais vacinados 
para IBR e BVD, e quando ocorrer a compra de animais 
sem histórico de vacina, deixá-los em quarentena, realizar 
a vacinação e então podem ser colocados junto aos ou-
tros animais.

- Vacinação dos animais da propriedade: a vacina-
ção contra IBR e BVD deve ser realizada a cada 6 ou 4 
meses, e pode ser em todo o rebanho ou em parte dele, 
de acordo com os sinais apresentados na propriedade e a 
estrutura da propriedade. Para uma avaliação correta do 
melhor esquema vacinal, um médico veterinário deve ser 
consultado, possibilitando assim um melhor resultado e 
diminuição de possíveis gastos desnecessários.

Créditos: Júlia Fuhr – Veterinária da CERTAJA

Doenças reprodutivas diminuem desempenho na 
pecuária
Moléstias como IBR e BDV podem causar danos sérios a animais. Prevenção é a melhor decisão a ser 
tomada
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A bandeira tarifária para o mês de dezembro é verde, 
ou seja, sem custo para os consumidores. Conforme 
relatório do Programa Mensal de Operação (PMO) do 

Operador Nacional do Sistema (ONS), a condição hidroló-
gica está mais favorável, o que determinou o acionamento 
de térmica com Custo Variável Unitário (CVU) abaixo de R$ 
211,28 por megawatt-hora (R$/MWh). O valor da térmica 
acionada mais cara ficou em 169,54 R$/MWh e proporcio-
nou a bandeira verde para os consumidores.
Fonte: www.aneel.gov.br (adaptado)
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Bandeira tarifária para  
dezembro é verde

Medida reduz custos de deslocamento para leitura de energia elétrica
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Sistema de telemedição atinge 100 pontos instalados

Fonte: http://bit.ly/2fjcTnS

No dia 25 de outubro, a equipe do Setor Comer-
cial de Energia atingiu a meta de 100 teleme-
trias instaladas. Agora que o sistema de teleme-

dição está se consolidando, já é possível verificar algumas 
reduções nos custos de deslocamento, pois nas unidades 
onde este sistema está funcionando não há necessidade 
da equipe da Certaja ir até o local para fazer a medição da 
energia consumida. Explicando de forma prática, das tre-
ze rotas que os colaboradores da Cooperativa percorriam 
para realizar leitura em campo mensalmente, oito já estão 
com o sistema de telemetria implantado, ou seja, sem ne-
cessidade de deslocamento presencial. Assim, atualmente 
apenas cinco rotas são percorridas, reduzindo significati-
vamente os custos. Nos próximos meses serão instaladas 

mais 20 telemetrias e 10 antenas externas, ampliando o ser-
viço. Para 2017 a Cooperativa já está com novos objetivos, 
quando será realizada a expansão do parque de telemedição.

“Buscando melhorias no atendimento e satisfação de seus coo-
perados, a CERTAJA Energia está implantando o sistema de emissão 
instantânea da fatura de energia elétrica.

Com esta inovação, ao realizar a leitura do medidor de energia, 
o leiturista emite a fatura de energia elétrica na hora e já deixa na 
caixa de correspondência ou na caixa de medição.

O pagamento da fatura pode ser realizado em qualquer local 
que tenha serviço bancário.

A CERTAJA salienta a importância de os senhores terem caixa de 
correio para que o leiturista possa deixar a fatura de energia.

A implementação está sendo feita gradativamente. Um mês an-
tes da implantação na sua unidade consumidora, a Certaja envia SMS 
ou e-mail lhe informando. Qualquer dúvida ligue 0800 541 6185.”

Emissão instantânea de faturas
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
realizou dia 23 de novembro de 2016, em Bra-
sília (DF), a premiação do Índice ANEEL de Sa-

tisfação do Consumidor (IASC 2016).
A cerimônia contou com a presença do ministro inte-

rino de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, do diretor-geral da 
ANEEL, Romeu Rufino, e dos diretores da Agência André 
Pepitone da Nóbrega, José Jurhosa Júnior, Reive Barros e 
Tiago Correia – além de representantes das distribuidoras, 
dos Conselhos de Consumidores e de outras instituições 
do setor elétrico.

Na abertura, o diretor-geral Romeu Rufino falou so-
bre a importância do Prêmio IASC que, segundo ele, já é 
uma tradição no setor elétrico. Segundo Rufino, a pesqui-
sa deve ser usada pelas distribuidoras como um instru-
mento de gestão de seus processos, a fim de promover a 
melhoria da qualidade dos serviços por elas prestados. 

DIFERENCIAL - A Cooperativa CERTAJA ENERGIA foi 
considerada a melhor permissionária de distribuição de 
energia elétrica do Brasil na categoria “Maior crescimento 
permissionárias 2016/2015”, no índice de avaliação junto 
aos seus cooperados.

O presidente Renato Martins e os gerentes Ederson 
Madruga e Enoque Garcia estiveram presentes na cerimô-
nia e receberam o prêmio pela Cooperativa.

De acordo com o presidente Renato, “esse prêmio 
tem um duplo significado. Primeiro, que o usuário dos 
serviços da Cooperativa e ao mesmo tempo “dono do ne-
gócio”, na condição de cooperado, está satisfeito com a 
qualidade e com as condições em que está sendo aten-
dido. Segundo, que nós, internamente (Direção, Conse-
lheiros e Colaboradores), estamos alinhados na busca de 
um único objetivo, que é o de oferecer ao nosso coope-
rado um atendimento de excelência. Esse terá que ser o 
nosso diferencial e essa premiação, com certeza, vai servir 
de combustível na busca deste objetivo”. Na contracapa 
desta edição você confere uma entrevista especial com 
Renato, Ederson e Enoque, refletindo acerca da importân-
cia da premiação IASC para a CERTAJA. O reconhecimento 

por parte da ANEEL é uma demonstração do com-
prometimento da Cooperativa com a filosofia que a 
norteia: “Satisfazer o cooperado/consumidor ao for-
necer energia elétrica dentro dos padrões técnicos e 
de segurança do setor elétrico”.

HISTÓRICO - Divulgado anualmente pela ANEEL 
desde 2000, o IASC avalia o desempenho prestado 
pelas empresas de distribuição de energia elétrica em 
suas áreas de atuação com o objetivo de estimular a 
melhoria contínua nos serviços. Em 2002, a Agência 
instituiu o Prêmio IASC para destacar as distribuidoras 
mais eficientes na percepção do consumidor. 

Na pesquisa, realizada no período de 4 de ju-
lho a 17 de setembro de 2016, foram entrevistados 
24.926 consumidores residenciais das 101 distribui-
doras, concessionárias e permissionárias de energia 
elétrica em todo o país. 

O prêmio recebido pela CERTAJA reflete a per-
cepção do cooperado sobre a qualidade dos serviços 
prestados pela Cooperativa, fruto do intenso trabalho 
de todos os colaboradores, que não medem esforços 
para prestar um atendimento de excelência ao qua-
dro social.

Fonte – ANEEL (adaptado) e CERTAJA Energia
Crédito da foto: Sala de Imprensa da ANEEL
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CERTAJA recebe prêmio IASC da ANEEL
Cooperativa é considerada melhor permissionária brasileira de distribuição de energia na 
categoria Maior Crescimento 2016
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-Satisfazer o cooperado/consumidor ao fornecer energia 
elétrica dentro dos padrões técnicos e de segurança do setor 
elétrico, buscando:

• Cumprimento do contrato de permissão, requisitos re-
gulamentares da ANEEL e diretrizes estatutárias da cooperati-
va.

• Confiabilidade na coleta, geração e envio dos dados 
de indicadores de continuidade individuais e coletivos, serviços 

Política da qualidade da CERTAJA Energia 
comerciais e reclamações a ANEEL.

• Eficiência no tratamento das reclamações dos coope-
rados/consumidores e demais partes interessadas.

• Investimento em tecnologia, aperfeiçoamento contí-
nuo dos colaboradores e melhoria contínua de nosso Sistema 
de Gestão da Qualidade.

• Sustentabilidade econômica seguindo os princípios 
cooperativistas e com responsabilidade socioambiental.

Enoque, Renato e Ederson: reconhecimento por méritos certajanos
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A ferrugem da soja é hoje a doença mais agressiva 
dessa cultura, podendo gerar perdas de até 80% de 
toda a produção da lavoura e foi responsável por 

perdas médias de US$ 2 bilhões por safra no Brasil.
Em um cenário de incertezas, totalmente favorável ao de-

senvolvimento da doença com os fenômenos El Niño e 
La Niña, chuva acima da média, seca e cultivares com 
alto teto produtivo e em alguns casos mais suscetíveis 
às doenças, o agricultor não pode esperar a chegada 
da ferrugem para tomar a decisão correta, correndo o 
risco de altas perdas de produtividade. Desta forma, 
antes mesmo da ferrugem chegar é fundamental pro-
teger a lavoura e aplicar o melhor produto para ter o 
melhor manejo das doenças da soja. 

Elatus é hoje o melhor fungicida do mercado 
no controle das doenças, capaz de alcançar eficiência 
sem igual com intervalo de aplicação de até 21 dias. 
Não adianta arriscar, é preciso prevenir e aplicar Elatus 
antes da entrada do fungo no fechamento de linha, 

Fungicida auxilia no controle das doenças 
e aumento de produtividade da soja
Produto da Syngenta deve ser aplicado para proteger a lavoura e melhorar manejo

momento mais frágil da planta, que é o início do florescimen-
to para proteger o máximo potencial produtivo da lavoura de 
soja.  

Créditos:  Paulo Fabrício S. Massoni -   Engenheiro Agrô-
nomo – Syngenta
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No dia 17 de outubro a CERTAJA celebrou 47 
anos de existência com bons motivos para 
comemorar. Fundada em 1969, a Coopera-

tiva vivenciou grandes dificuldades àquela época, prin-
cipalmente para levar energia elétrica aos moradores 
do meio rural, já que os governos não tinham interesse 
nesse público. 

Hoje a realidade é diferente para a Cooperativa 
sediada em Taquari, e que atende 19 municípios com 
seus serviços para mais de 27 mil associados.

Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia, 
destaca que investimentos são feitos constantemente 
em seus quase 4 mil Km de redes. Prova disso são os 
cerca de R$ 20 milhões aplicados em 2013 na constru-
ção de uma rede de 69 mil volts com 44 km de exten-
são, de duas subestações e em redes elétricas, postes 
de concreto, fios e cabos. A Cooperativa de Energia 
conta com o apoio de 148 colaboradores.

Já a CERTAJA Desenvolvimento é a Cooperati-
va responsável pelas operações da Agroveterinária e 
Agroindústria. A divisão “Consumo” opera a Agrovete-
rinária, e a divisão “Produção” cuida das atividades da 
Agroindústria, ou seja, do engenho de arroz. O enge-
nheiro eletricista Pedro Maia é o presidente dessa Coo-

CERTAJA celebra 47 anos
Com mais de 27 mil associados, a Cooperativa atende 19 municípios 

perativa, que conta com 124 colaboradores.
Atuante nas comunidades que atende, a CERTAJA (tanto Energia 

quanto Desenvolvimento) oferece cursos através do Projeto de Integra-
ção com o Associado – PIA, além de manter uma política de transpa-
rência e informação através de seu site e do jornal bimestral Certajano, 
entregue nas residências. 

Projetos sociais como o Sementes do Cooperativismo e o Apren-
diz Cooperativo são outras apostas da CERTAJA no estreitamento de 
laços com seu público. 

PIÁ

Em 5 de outubro a comu-
nidade de Aterrados, em Tabaí, 
recebeu a direção e equipe téc-
nica da CERTAJA Energia para a 
reunião do PIÁ – Projeto de Inte-
gração com o Associado. Cerca 
de 50 pessoas compareceram, 
esclarecendo dúvidas e obtendo 
informações sobre a Cooperati-
va. Na oportunidade, Olívia Reis 
e sua equipe representaram a 
CERTAJA Desenvolvimento, de-
monstrando os planos de telefo-
nia móvel, mais um serviço que 
a Cooperativa disponibiliza aos 
seus cooperados.

Palestra de segurança
Na noite de 19 de outubro, o gestor do SESMA 

(Setor de Segurança e Meio Ambiente), Leandro Var-
gas, ministrou uma palestra sobre Gestão de Segu-
rança no Trabalho e EPI´s para alunos do curso Téc-
nico em Recursos Humanos da Escola Pedro Rosa, em 
Tabaí. Na ocasião, Jairo Aguiar apresentou o Projeto 
PIÁ e alguns projetos sociais desenvolvidos pela CER-
TAJA. Cerca de 60 pessoas participaram.

Curso de inclusão  
digital 

Nos dias 21 e 22 de novembro, a 
comunidade de Aterrados, em Paverama, 
recebeu o curso de Inclusão Digital. A ati-
vidade foi organizada pelo SENAR e Sindi-
cato Rural de Taquari em parceria com a 
CERTAJA com o objetivo de proporcionar 
aos cooperados o conhecimento das novas tecnologias e ensinar noções básicas de in-
formática e teve como instrutora Denize Tornquist. Em entrevista, uma das participantes 
afirmou: “estamos satisfeitos com a colaboração da CERTAJA por nos proporcionar este 
curso gratuito e que nos ajudará muito no futuro”. 

Ú
LTIM

 AS N
O

TÍCIAS
EDIÇÃO 152/DEZEMBRO DE 2016 11



12 EDIÇÃO 152/DEZEMBRO DE 2016
Ú

LT
IM

AS
 N

O
TÍ

CI
AS

Com o objetivo de promover a discussão de 
temas atuais e de interesse da classe con-
tábil, entre os dias 19 e 23/11 aconteceu o 

XXXII ENCONSEL, na cidade de Florianópolis. O evento 
congregou profissionais das diversas empresas de ener-
gia do Brasil, sejam estas geradoras, transmissoras ou 
distribuidoras. Entre as distribuidoras há tanto permis-
sionárias (como no caso da CERTAJA) quanto conces-
sionárias. Do RS, somente a CERTAJA se fez presente. 
O Diretor Geral da ANEEL, Dr. Romeu Rufino, elogiou a 
participação das permissionárias que estavam presentes 
e informou que vai reforçar contatos com as federações 

ENCONSEL- Encontro Nacional dos Contadores 
do Setor Elétrico 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

para que participem do evento anual, dada a sua importância 
para tratar de temas de interesse do setor elétrico nacional.  Fo-
ram abordados diversos assuntos, entre os quais pode-se des-
tacar as questões tributárias que interessam ao sistema; a visão 
do órgão regulador (ANEEL) sobre as concessões e permissões 
(ministrada pelo Dr. Rufino) e o custo adicional previsto para 
2017 referente ao reconhecimento do custo de capital da Rede 
Básica Existente. Também foram ministradas orientações adicio-
nais para elaboração das demonstrações contábeis regulatórias 
de 2016, dentre outros temas. Da CERTAJA participaram o ge-
rente financeiro Marcus França e o analista contábil Luís Felipe 
da Silva.

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro a CERTA-
JA Energia sediou o Curso de Auditor Inter-
no da Qualidade conforme NBR ISO 19011, 

que habilitou os participantes a auditar as normas ISO 
9001:2015 e ISO 10002:2015. Trinta participantes das 
cooperativas Creral, Certel, Coprel, Cermissões, Coo-
perluz, CERTAJA Energia e Ceriluz participaram, além 
de um representante da Fecoergs. O responsável por 
ministrar o curso foi Emilio Athanasio, da empresa RM 
Guidarini, de Criciúma, contratado conjuntamente pe-
las cooperativas envolvidas. A CERTAJA habilitou seis 
colaboradores de diversas áreas. A importância da im-
plantação da ISO, bem como da qualificação dos co-
laboradores, é importante para auxiliar a Cooperativa 
a criar um sistema de atendimento de fácil acesso ao 
cooperado e com retorno rápido. Ou seja, para atender 
às solicitações com a maior rapidez e eficiência possí-

ISO - Busca da qualidade dos processos 

veis. Michael Lima, gestor da Qualidade da CERTAJA, destaca que “ a 
gestão dos processos com foco no cliente facilita a resolução de recla-
mações e incentiva os colaboradores a melhorar suas habilidades no 
tratamento com os cooperados. ”

Comunicação na era digital 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Coo-
perativismo do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sescoop/RS) promoveu no dia 24 de novem-

bro, em Porto Alegre, o Encontro Estadual de Comuni-
cação Cooperativista. A palestrante foi a escritora e con-
sultora Martha Gabriel, que apresentou o workshop com 
o tema “Comunicação na Era Digital: Comportamento, 
Plataforma e Cases”. O evento teve como objetivo abor-
dar o comportamento das instituições em um cenário em 
que a comunicação é dinâmica, multimídia e inovadora, 
analisando a plataforma de comunicação e apresentan-
do cases de sucesso de marcas consolidadas. A CERTAJA 
estava representada por dois colaboradores do Núcleo 
de Comunicação, Fabiana Martins e Jairo Aguiar, além de 
Ana Paula Hartmann, do Setor Comercial e Tiago Oliveira, 
da TI. 

Fonte: Ocergs, adaptado
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Com o objetivo de qualificar os canais de atendi-
mento, promover reflexões e oportunizar conhe-
cimentos que estimulem competências técnicas 

e comportamentais, no dia 19 de novembro as equipes de 
atendimento presencial e telefônico do SCE, equipes exter-
nas (setor de Projetos) e atendentes dos postos de aten-
dimento de Vale Verde e Passo do Sobrado realizaram o 
curso Atendimento presencial e telefônico na sede da CER-
TAJA Energia. A ação faz parte das ações do Planejamento 
Estratégico da CERTAJA Energia e contou com o apoio do 
Sescoop/RS.

Atendimento presencial e telefônico
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No período de 26 a 28 de outubro os certa-
janos Deise Araújo, Enoque Garcia, Aline Ki-
chhein e Elena Gomes realizaram o curso de 

CMDI em Porto Alegre, com o objetivo de propiciar aos 
participantes uma visão geral da formatação e estrutura-
ção de tarifas para o melhor entendimento das propostas 
tarifárias do agente regulador do setor elétrico nacional. 

Custo marginal e desenho de tarifas (CMDT)

De 5 a 10 de novembro aconteceu o XXII Seminário 
Nacional de Distribuição de Energia Elétrica – SEN-
DI em Curitiba. Os certajanos Enoque Garcia, Eder-

son Madruga, Aline Silva, Luciano Monteiro Tavares e Leandro 

Certajanos participam do Sendi 
Vargas acompanharam a programação (de forma intercalada), 
cujo objetivo central foi a discussão de inovações sobre o se-
tor elétrico. O Gerente Comercial Enoque também publicou um 
trabalho relativo aos estudos do doutorado que cursa na Uni-
versidade Federal de Santa Maria – UFSM. Segundo ele, “atra-
vés da participação nas sessões técnicas de apresentação dos 
trabalhos foi possível obter conhecimento das melhores práti-
cas adotadas nas distribuidoras e que podem ser aplicadas no 
cotidiano da Cooperativa, como exemplo, o uso de tecnologias 
para o relacionamento com os clientes. ” Para o Gerente de 
Distribuição Ederson Madruga, essa foi uma oportunidade de 
acompanhar trabalhos desenvolvidos nas concessionárias de 
todo o país, “mostrando boas práticas para reduzir custos ope-
racionais e ganhar em produtividade. ” 

O SENAR-RS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do 
Rio Grande do Sul, juntamente com o Sindicato Rural de 
Triunfo, com a parceria da CERTAJA e a pedido do Clube 

de Mães da localidade Barro Vermelho, município de Triunfo, colo-
caram à disposição da comunidade de 28 a 30 de setembro o curso 
“Eletricista Rural”, ministrado pelo engenheiro agrícola Sérgio Zago. 
O evento contou com a participação de 15 pessoas, que durante os 
três dias receberam informações teóricas e práticas sobre instalações 
elétricas e segurança. Estes conhecimentos dão confiança para a pes-
soa que irá fazer serviços na rede elétrica, pois assim terá certeza que 
está fazendo a instalação da maneira correta e segura. 

Cursos de eletricista rural 

No período de 1º a 4 de novembro a comuni-
dade de Vendinha, Triunfo também recebeu 
o curso. Conforme o engenheiro e instrutor 

Artur de Oliveira Braz, o objetivo é levar ao meio rural o 
conhecimento necessário para criar condições de com-
preender, conhecer e praticar as instalações elétricas. 
Na ocasião foram estudados conceitos básicos como 
corrente elétrica, voltagem, potência, frequência, cor-
rente contínua, corrente alternada e instalação de to-
madas, interruptores, reatores e dimensionamento de 
fiação e disjuntores. 



EDIÇÃO 152/DEZEMBRO DE 201614
Ú

LT
IM

AS
 N

O
TÍ

CI
AS

Na manhã de 18 de novembro aconteceu na 
ACERTA o ponto alto do Projeto Sementes do 
Cooperativismo, promovido pela CERTAJA, 

em Taquari. O evento contou com a presença de jovens 
do 6º ao 9º ano das escolas Carlos Gomes (Tabaí), Gonça-
lina Pinto Vilanova (Paverama) e Liberato Salzano Vieira 
da Cunha (Triunfo). Apresentações culturais abordaram 
o tema da cooperação e entusiasmaram.

Uma mistura de alegria e motivação marcou a pre-
sença das três escolas. Um vai e vem colorido e repleto 
de sorrisos podia ser visto o tempo todo. Uma tensão 
positiva também pairava no ar, inspirando os alunos a 
darem o melhor de si para demonstrar a importância do 
cooperativismo a fim de modificar e melhorar a vida das 
comunidades onde vivem. 

Contando a história de uma família de fruticultores 
do interior, os alunos da Escola Carlos Gomes relataram 
seus esforços para vencerem as dificuldades. A partir de 
uma atividade realizada na aula de Educação Física com 
bambolês, veio a ideia de valer-se desse brinquedo para 
mostrar como cooperar pode fazer a diferença. Assim, 
ficou clara a conexão entre cooperar e o surgimento de 
novas perspectivas de vida como um todo.

A Escola Gonçalina Pinto Vilanova teve como temá-
tica central as mudanças climáticas e enfatizou a necessi-
dade do cuidado ao meio ambiente através de uma aula 
apresentada ao público. Os alunos contaram, também, a 
gênese de formação da CERTAJA, fundada em 1969. De-
clamação de poemas, músicas e uma banda com instru-
mentos marciais trouxe o ritmo da reflexão importante 
de se agir com o futuro em frente aos olhos.

Plantar aqui e agora as sementes do amanhã foi o 
fio condutor da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha 
em sua intervenção. A dança do pau de fita represen-
tou a união em uma simbologia poderosa, mostrando a 
importância de cada pessoa para que um objetivo seja 
alcançado. O crescimento da coletividade, ao invés do 
individualismo, foi destacado como um dos pilares fun-
damentais do cooperativismo.

EMPENHO - Para o presidente da CERTAJA Energia, 
Renato Martins, as apresentações são motivo de orgu-
lho e emoção pelo empenho e dedicação que demons-
tram. “Essas atividades nos mostram como os jovens es-
tão refletindo e estão comprometidos com um mundo 
melhor”, frisou. Para o presidente da CERTAJA Desen-
volvimento, Pedro Maia, as participações foram brilhan-
tes: “Esse é um dos investimentos mais importantes da 
CERTAJA, pois visa a formação de cidadãos. E investir na 
educação para formar pessoas completas é acreditar no 
futuro do país. ”

Nos intervalos as mágicas de Tio Tony e Rita diver-

Cooperação para mudar cotidiano de 
jovens é tema de evento da CERTAJA
Cerca de 230 estudantes se envolveram na disputa cultural proposta pelo Projeto Sementes do 
Cooperativismo. Apresentações destacaram a importância de cooperar para melhorar a vida

tiram e aguçaram a curiosidade do público. Coelhos e pombas 
que apareciam do nada, uma mulher que “perdeu a cabeça”, jo-
gos de argolas e flores mágicas foram alguns dos truques desse 
momento encantado.

Os quesitos avaliados pelo corpo de jurados foram a ade-
quação ao tema proposto (cooperativismo), criatividade, clareza 
e originalidade. Dessa forma, a comissão escolheu a Escola Car-
los Gomes, de Tabaí, como campeã, premiada com R$ 1 mil reais 
e um troféu. As escolas Gonçalina Pinto Gonçalves e Liberato 
Salzano Vieira da Cunha dividiram o segundo lugar. Cada uma 
recebeu R$600,00 e troféus. Uma chuva de balões seguida de 
almoço de confraternização encerrou esse dia festivo.

VALORIZAÇÃO DO SER - Criado em 1998 e reformatado 
em 2010, o objetivo do Sementes do Cooperativismo é ampliar 
a educação cooperativista para além dos associados, visando 
preparar os futuros líderes e cooperados da CERTAJA a contri-
buírem com o desenvolvimento da cooperativa. O projeto aten-
de o 5° princípio do cooperativismo (Educação, Treinamento e 
Informação), que trata da Educação Cooperativa, manifestando 
o compromisso com a comunidade e é desenvolvido em esco-
las da área de atuação da Cooperativa. A valorização do ser, ao 
invés do ter, é um dos alicerces do Sementes. A organização do 
projeto está sob a responsabilidade do Núcleo de Comunicação 
da CERTAJA. O projeto conta com a parceria e apoio do Sistema 
Ocergs/Sescoop-RS.

Inúmeras autoridades conferiram de perto os talentos dos 
jovens estudantes: Gustavo Borba, do SESCOOP/RS, Bernardete 
Cerutti, professora e agente de negócios da Univates, Sabrina 
Freitas, coordenadora de Cultura de Taquari, e Rodrigo Rodri-
gues, representando a Secretaria de Educação de Taquari. Tam-
bém estiveram presentes Vanderlei Markus, prefeito de Pavera-
ma, Guildo Hoppe, secretário de Educação de Triunfo e Cristiane 
Cairuga, assessora da Secretaria de Educação de Triunfo. O pre-
sidente da CERTAJA Energia, Renato Martins e seu vice, Gilber-
to Coutinho, o presidente da CERTAJA Desenvolvimento, Pedro 
Maia, e diversos conselheiros de ambas cooperativas acompa-
nharam a atividade.

SEMENTES DO COOPERATIVISMO

Confraternização e alegria após as apresentações



CLASSIFICADOS
VENDE-SE TERRENO EM PORTO BATISTA, TRIUNFO – Localizado na Av. Bento Gonçalves, me-
dindo 10x30 e com escritura. Valor R$ 50 mil. Interessados devem contatar com Carlos ou Luci 
pelos fones 99643 1915 ou 99918 3872.
VENDE-SE TERRENO - Na BR 386 km 417, Rua Nova, em Montenegro (atrás da revenda de ôni-
bus e ao lado do Campo da Ivete). Terreno de esquina, medindo 456 m2 com casa de alvenaria 
medindo 7x9. Valor a combinar pelo fone: 99852 8135 com Vera.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA - Na localidade de Boa Vista, município de Triunfo (na rua do 
Supermercado Kibarato). Casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem. 
Terreno medindo 20 x 30, valor R$ 65 mil. Tratar pelos fones (51) 99872 2772 ou 98029 5100 com 
Marilene ou Ivandel.
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 8 HECTARES DE TERRA, PRÓXIMO A BR 386 KM 370 - Na propriedade tem um 
chiqueirão com capacidade para 700 animais, com uma casa e um galpão. Possui escrituras, 2 
poços artesianos, sendo um industrial e outro comum. Localizado próximo ao antigo pedágio, a 50 
metros do asfalto. Interessados tratar com Maria Odete pelo fone: (51) 995707970. Valor R$360 
mil à vista, ou R$400 mil na troca.
VENDE-SE TERRENO NA BR 386, KM 387 - Frente com 15m, comprimento 30m, fundo com 23m. 
Ao lado do viveiro de mudas do Valnei. Tratar com Valmir pelo fone 99682 2811.
VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Compras, a 500m da BR 386, 
medindo 2.500m². Interessados contatar com Sérgio, pelo fone 99546 3544.
VENDE-SE COLHEITADEIRA 5650 ANO 91 – Com esteiras, mais 01 GRANELEIRO IBL 90SC, com 
plataforma de corte de 4,80 e jogo de esteiras em perfeito estado. Valor R$ 43.000,00. Contatos: 
(51) 99912.2607 – (51) 99707.7683.
VENDE-SE CHARRETE - Com pneu de Fusca por R$1.600,00. Contato com Taís pelo fone 99932 
6784.
VENDE-SE CHÁCARA NO 6º DISTRITO DE RIO PARDO - Casa de alvenaria, 3 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, galpão para criação de ovelhas. Terreno de esquina medindo 6.300m², próximo a 
Igreja Santa Teresinha em João Rodrigues. Interessados contatar com Artur pelo fone 99782 3281.
VENDE-SE SITIO EM TABAI – RS 287, 8 hectares (2 matrículas de 4 ha – podendo ser comprado 
somente 4 ha, conforme o interesse). Interessados contatar com Estela pelo fone (51) 99645 6949.
VENDE-SE APTO EM TAQUARI – 3 dormitórios, garagem, elevador. Localizado próximo a Lagoa 
Armênia, em frente a academia Bio Femine. Interessados contatar com Estela pelo fone (51) 99645 
6949.
VENDE-SE 19 HECTARES DE TERRAS EM FONTOURA XAVIER – localizado na beira do rio 
Fão, com cerca de 10 mil pés de Pinheiro Araucária com 35 anos de idade. Escriturado. Valor R$ 
150.000,00. Contatos: (51) 98192 - 5776 – Marcelo e (51) 98223 - 2732 – Gilberto. 
VENDE-SE ÁREA DE TERRAS EM PASSINHO, TRIUNFO – Localizada no 1° distrito de Triunfo 
(Passinho), medindo 6,5 hectares, boa para plantação. Interessados contatar pelo fone (51) 3501 
9187 (falar com Manoel).
VENDE-SE GOL ANO 1990 – Documentação em dia. Valor R$ 4 mil. Interessados contatar com 
Jocel através do celular (51) 992972153.
VENDE-SE CASA EM BARRETO – Próximo a pecuária São Francisco. Casa meia aba de madeira 
com terreno medindo 128m². Contém 1 quarto, 1 banheiro, 1 área grande com pátio fechado. Lo-
calizada na rua General Bento Gonçalves, 522 – Barreto, Vila São Francisco. Interessados contatar 
com Rosana pelo telefone 99837 7428.
VENDE-SE TERRENOS NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - 1 terreno medindo 15 x 30 valor R$ 
25 mil; 1 terreno medindo 10 x 30 valor R$ 16.600,00. Ambos com escritura e aceita-se propostas. 
Contatos pelos telefones 99857 2756 ou 99975 0542. 
TROCO SÍTIO EM TRIUNFO – Localizado em Benfica a 5Km da BR 386, medindo 5,2 hectares, 
com escritura. Casa mista com piscina, galpão, açude, todo cercado, com várias árvores frutíferas e 
demais plantações. Possui poço artesiano com várias vertentes. Terra aproveitável para plantação. 
Interesse em troca por outro sítio em Taquari. Contatos pelo telefone 99997 5565.
VENDE-SE ÉGUA BAIA CRIOULA PURA – Com 7 anos. É boa no rodeio! R$2.000,00 e R$3.000,00 
se encilhada. Contatos com Taís pelo telefone 98455 0180.
VENDE-SE HOTEL BARONENSE – Localizado no centro da cidade de Barão do Triunfo na Av. Pas-
sanari Cesari, 566 com terreno medindo 1375 m², prédio de 2 pisos medindo aproximadamente 
400m² no valor de R$ 800.000,00. Interessados devem ligar para 99843 0550 ou 99724 5915, 
falar com Ricardo ou Enedina.
VENDE-SE MOTOSSERRA STIHL 381 – Valor R$ 1.400,00. Contato pelo telefone 98190 1595 
(falar com Cláudio).
ANUNCIE - Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar algum 
bem ou produto? Então, seu espaço é aqui. Ligue para o setor 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
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Planos de Telefonia 
Móvel

Como já informado na edição anterior do 
Certajano, a CERTAJA Desenvolvimento 
está oferecendo planos de telefonia mó-
vel aos associados. Maiores informações 
sobre os planos podem ser obtidas na 
sede da Cooperativa, na rua General Osó-
rio, 2548 – Taquari, ou através dos núme-
ros 99153 1888 e 99595 0604.

EDIÇÃO 152/DEZEMBRO DE 2016

Novos carrapaticidas 
à venda na  

Agroveterinária 

Em 29 de setembro aconteceu um treina-
mento sobre os novos carrapaticidas que 
estão à venda na Agroveterinária Certaja. 
A atividade foi ministrada pelo veterinário 
Ramon Leote, do laboratório Noxon, para 
atualizar os vendedores quanto aos pro-
tocolos de controle de carrapatos e sobre 
a ação e indicações dos produtos dessa 
empresa. Com o curso, os vendedores fi-
cam a par sobre produtos, estratégias de 
controle de parasitas em bovinos e conse-
guem fazer a melhor indicação de acordo 
com o caso de cada cliente. 

NOVO VÍDEO  
INSTITUCIONAL  

Acesse nosso site e conheça nosso novo 
Vídeo Institucional! www.certaja.com.br
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impacto desse prêmio 
nas ações futuras da 
cooperativa?
Renato - Acredito que 
esse reconhecimento 
veio premiar o esfor-
ço de nossas equipes 
e mostrando o quanto 
somos capazes. Temos 
consciência de que o trabalho não para por aí. Nossas respon-
sabilidades aumentaram a partir desse momento. Precisamos 
e temos muito que melhorar ainda. Esse foi apenas o primeiro 
passo.
Enoque – Esse reconhecimento é um combustível para as 
ações programadas no nosso Planejamento Estratégico, que 
tem um enfoque no relacionamento com o cooperado, forne-
cimento de energia confiável e compromisso com a   sustenta-
bilidade da Cooperativa
Ederson - O planejamento estratégico da Cooperativa prevê 
ações de médio e longo prazo para cada vez mais melhorar 
este atendimento. Este reconhecimento serve de incentivo 
para seguirmos neste caminho, e nos deixa com uma maior 
obrigação de buscar cada vez mais alternativas de incremen-
tar este atendimento diferenciado.

Quais são os principais desafios e planos da CERTAJA Ener-
gia para os próximos anos?
Renato - Nossa vida, nosso dia a dia, é feito de desafios. Na 
CERTAJA isso não é diferente. Nós, que trabalhamos com pla-
nejamento estratégico definindo ações para curto, médio e 
longo prazo, temos bem claro que um de nossos objetivos, 
quem sabe o maior, é de, em um curto espaço de tempo, ocu-
parmos um lugar de destaque entre as Permissionárias de Ser-
viço Público (Cooperativas). E essa conquista só será possível 
alinhando nossas ações com os anseios de nossos cooperados, 
prestando um serviço sempre com muita presteza, racionali-
dade e eficiência. Em resumo, precisamos ter qualidade nos 
serviços que prestamos. Essa conquista foi a primeira etapa 
dessa caminhada. O desafio é buscar essa melhoria contínua.
Enoque – Continuaremos atuando junto a INFRACOOP e OCB 
na busca do reconhecimento das peculiaridades do mercado 
onde atuamos. Continuaremos aplicando tecnologias para 
otimização dos processos e melhoria dos canais de relaciona-
mento com o cooperado.
Ederson - Do ponto de vista de infraestrutura, estamos in-
vestindo para deixarmos as redes elétricas interligadas e au-
tomatizadas, o que nos permitirá manter o fornecimento em 
algumas situações de falha no sistema, reduzindo as faltas de 
energia. Também estamos buscando novos pontos de cone-
xão, em um nível maior de tensão, o que nos trará uma maior 
confiabilidade e uma independência das redes das conces-
sionárias supridoras. Quanto ao atendimento, estamos cons-
tantemente investindo em treinamentos e capacitação das 
equipes de atendimento, bem como em ferramentas e equi-
pamentos mais eficientes.

ANEEL premia CERTAJA como melhor permissionária 
brasileira de distribuição de energia elétrica na  
categoria maior crescimento 2016

Confira a entrevista especial concedida pelo presi-
dente da CERTAJA Energia, Renato Martins, e os 
gerentes Ederson Madruga e Enoque Dutra, refle-

tindo acerca da importância da premiação IASC da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para a CERTAJA, 

considerada a melhor permissionária brasileira de distribuição 
de energia na categoria Maior Crescimento 2016.  Este prêmio 
reflete a percepção do cooperado sobre a qualidade dos servi-
ços prestados pela Cooperativa.

Qual é a importância da premiação da CERTAJA no Prêmio 
IASC 2016, da Aneel? 
Renato Martins - Em primeiro lugar precisamos destacar que 
esse prêmio é de nível nacional. Esse fato, por si só, já nos 
dá uma visão da amplitude dessa conquista. Representa o fru-
to de um trabalho alinhado e comprometido de uma equipe 
que não tem medido esforços para cumprir com nossa missão 
que é “Fornecer energia confiável, de forma sustentável, valo-
rizando o relacionamento e a melhoria da qualidade de vida 
do Cooperado”. É o combustível que vai nos impulsionar para 
buscarmos sempre o melhor para nosso quadro social.
Enoque Garcia - Essa premiação é um sinal de satisfação do 
cooperado com o trabalho cotidiano que realizamos e coloca a 
CERTAJA entre as melhoras distribuidoras do Brasil.
Ederson Madruga - Este prêmio tem grande importância para 
todos, pois reflete o resultado de um trabalho intenso em bus-
ca da melhoria do fornecimento e da excelência no atendimen-
to.
 
O que significa esse maior crescimento para a CERTAJA 
Energia? De que forma os associados são beneficiados com 
essa melhoria?
Renato - Significa que estamos no caminho certo, alinhando 
nossas estratégias, definidas com a participação efetiva de nos-
sos conselheiros (que são os legítimos representantes de nos-
sos cooperados) e com as ações desenvolvidas no dia a dia por 
cada colaborador. O benefício maior de nosso cooperado fica 
evidenciado pelo nível da qualidade do serviço a ele prestado. 
Quanto maior o nível de qualidade, maior o seu grau de satis-
fação.
Enoque– Além do comparativo com outras empresas, o re-
sultado representa uma melhora da CERTAJA em relação ao 
ano anterior nos quesitos confiança, fidelidade e qualidade. A 
pontuação atingida reforça a importância da perenidade das 
cooperativas de eletrificação, já que essas se destacam na pres-
tação do serviço de distribuição de energia a nível nacional. 
Ederson - Se houve este crescimento expressivo, significa que 
o cooperado está percebendo todos os investimentos feitos 
pela Cooperativa, não somente na infraestrutura das redes, 
como subestações e redes reforçadas, mas também nos canais 
de atendimento, que primam pelo atendimento excelente e 
personalizado. 

Que cenário se descortina para a Cooperativa a partir desse 
reconhecimento e desse quadro positivo, ou seja, qual é o 


