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48 anos de sucesso

Um Conselho muito atuante e participativo

Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia

Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Era outubro, o ano era 1969. A presi-
dência da República era ocupada pelo taquariense Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, nosso conterrâneo. Ele convocou o então 
prefeito de Taquari, o Senhor João Carlos Voges Cunha e ordenou 
que reunisse as lideranças regionais e fundassem uma cooperativa 
com o objetivo de levar energia elétrica para o homem do campo. 
Isso aconteceu no dia 17 de outubro. Nascia ali a nossa CERTAJA, 
com um objetivo bem definido. A partir daí, através de um traba-
lho feito a muitas mãos, sob a liderança de pessoas comprometi-
das com o objetivo traçado, a Cooperativa, apesar das dificulda-
des, cresceu e se consolidou como referência na região. 

HORIZONTES - Nesse mês de outubro completamos 48 anos de 
relevantes serviços prestados a uma massa de usuários da energia 
fornecida pela Cooperativa que, considerando os quase 25 mil 
cooperados, ultrapassa a casa de 100 mil pessoas. Diante dessa 
realidade e, considerando a evolução da tecnologia e a importân-
cia da energia elétrica dentro desse cenário, acredito que temos 

muita coisa ainda a fazer. Aqueles cooperados mais antigos, com 
certeza são testemunhas dessa evolução. O quê e como era anos 
atrás e o quê e como é hoje. É uma caminhada e muitas pedras 
teremos ainda pelo caminho. Precisamos estar fortes, alinhados 
e comprometidos com os objetivos da Cooperativa. Temos, com 
certeza, uma longa trajetória ainda a ser percorrida.

Até aqui viemos muito bem. Precisamos olhar para a frente e 
nos arregimentarmos como entidade de classe e num único blo-
co: direção, conselheiros, colaboradores e cooperados - unindo 
nossas inteligências, nossa capacidade de fazer nosso propósito e 
assim continuarmos trilhando esse caminho de sucesso percorrido 
até aqui.

Parabéns a todos! O sucesso alcançado até então só foi possível 
graças ao esforço e dedicação dessa grande massa.

Parabéns Certajanos pelos 48 anos. Saudações cooperativistas!

Desde que o atual Conselho Administrativo da CERTAJA Desen-
volvimento assumiu, em março do ano passado, nossas reuniões 
têm sido muito produtivas. Na verdade, eu já tinha expectativa 
de que isto ia acontecer, pois todos os conselheiros são produto-
res e operam há muitos anos com a Cooperativa. Cada um tem 
uma larga experiência naquilo que faz e, com isto, o grupo tem 
contribuído bastante para que, aos poucos, vamos encontrando 
o nosso rumo. Algumas discussões revelam os diferentes modos 
de pensar, resultante das vivências diferentes de cada um na lida 
do campo. Outras discussões revelam quase uma unanimidade 
nas ideias. Uma dessas unanimidades é de que o nosso Engenho, 
para realmente ser útil ao produtor, sem comprometer a saúde 
financeira da Cooperativa, deve ser modernizado e ter sua escala 
de operações ampliada, pois, só assim poderemos alcançar um 
nível de produtividade viável, economicamente falando, e atender 
satisfatoriamente a demanda dos nossos associados. 

Todos sabem, porém, que devido à descapitalização que sofre-
mos por não terem dado certo nossos projetos de usinas hidrelé-
tricas, não possuímos recursos financeiros, no momento, para os 
investimentos necessários. Atualmente temos carência, inclusive, 

de capital de giro para operação da Agroveterinária, que utiliza 
bastante capital para financiar a safra dos produtores associados. 
Considerando este quadro, os conselheiros passaram a avaliar a 
possibilidade de venda do prédio do SuperCentro como uma for-
ma de capitalizar a Cooperativa. Em um primeiro momento os 
recursos provenientes desta venda poderiam ser aplicados dire-
tamente na operação da Agroveterinária, melhorando as nego-
ciações com fornecedores e ampliando o volume de operações. 
Posteriormente, poderíamos avaliar um projeto de ampliação do 
Engenho nos moldes necessários para a sua viabilização opera-
cional e financeira. Os prós e contras desta sugestão estão sendo 
examinados com cuidado nas reuniões do Conselho, tendo por 
base as informações fornecidas pelas áreas operacionais e finan-
ceiras da Cooperativa.

Evidente que esta é uma decisão difícil de ser tomada e requer 
muito estudo para nos dar segurança quanto ao caminho a ser 
escolhido. Temos fé que o trabalho conjunto e compartilhamento 
de ideias e pensamentos haverão de nos conduzir ao caminho 
correto.

Saudações cooperativistas!
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Um grupo de 170 pessoas, de zero a 50 
anos, recebe os atendimentos ofereci-
dos pela Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE de Triunfo, respon-
sável também por manter a Escola Especial 
Novos Horizontes e o Centro de Atendimento 
Educacional Especializado, ambos reconhe-
cidos pelo Conselho Estadual de Educação. 
Fundada em 29 de abril de 1985, a instituição 
filantrópica promove e articula ações de de-
fesa dos direitos das pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, buscando a melhoria da 
qualidade de vida destes usuários.

Na escola há quatro turmas de Educação 
para Jovens Adultos – EJA e duas de anos ini-
ciais. “Há a rotina normal de escola, acresci-
da de atividades pedagógicas e terapêuticas 
como educação física, dança, oficinas de pa-
daria com um padeiro profissional e confec-
ção de toalhas mecânicas, também chamadas 
de estopas”, destaca a diretora Daniela Gravi-
na Delavi. No “mini lar” os alunos executam 
rotinas diárias de uma casa, o que favorece a 
sua autonomia.

A diferença de cada um em suas necessi-
dades é respeitada e valorizada. As atividades 
na APAE são desenvolvidas por uma equipe 
multidisciplinar composta por duas psicólo-
gas, duas psicopedagogas, duas fonoaudió-
logas, duas terapeutas ocupacionais e uma 
assistente social. Outros serviços especializa-

48 anos de sucesso
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APAE Triunfo: amor imensurável e 
respeito pela diferença
Instituição filantrópica se esmera no cuidado e educação de 170 pessoas; comunidade apoia 
eventos beneficentes e CERTAJA Energia firmou convênio para arrecadação
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Em 2007, a APAE Triunfo iniciou o projeto de 
inclusão no mercado de trabalho em parceria 
com uma indústria de medicamentos de São 
Jerônimo (MULTILAB), incluindo uma aluna que 
até hoje permanece neste trabalho. Ao longo 
destes anos, outros dez alunos foram incluídos 
na iniciativa privada - Marina Borrachas Ltda, 
Berbal Triunfo, Braskem, Puras do Brasil, Lojas 
Solar e Farmácia São João. O Projeto intitulado 
Pandora tem por objetivo incluir pessoas com 
deficiência intelectual e/ou múltipla, maior de 
dezoito anos, no mercado de trabalho da re-
gião. Buscamos estimular a autonomia e au-

togestão; sensibilizar e preparar a família e a 
comunidade para participação neste processo; 
estabelecer parcerias; preparar, apoiar e acom-
panhar durante todo processo. A coordenação 
fica a cargo de uma das psicólogas da institui-
ção, Jaqueline Pilger, e leva o nome PANDORA 
como referência à mitologia grega. A proposta 
é o empoderamento das pessoas com deficiên-
cia através de sua inclusão produtiva no merca-
do de trabalho. “Ainda se encontra muita resis-
tência por parte das empresas, mas seguimos 
sensibilizando e derrubando barreiras”, frisa 
Jaqueline.

Projeto Pandora

Atendimento Pedagógico
- Alfabetização (7 a 14 anos)
2 turmas de Ciclo I - Etapa III / turno: tarde / 11 

alunos
- Educação de Jovens e Adultos – EJA
4 turmas de EJA / 2 no turno da manhã e 2 no 

turno da tarde / 56 alunos
- 2 Salas de AEE – Atendimento Educacional Es-

pecializado / 44 atendimentos
- Educação Física com Professora especializada / 

todos os alunos das 06 turmas da Escola
AEE (Atendimento Educacional especializado).

Conviver
- Grupo de convivência com alunos a partir dos 

35 anos de idade / 8 alunos

Oficinas terapêuticas protegidas de iniciação e 
qualificação para o trabalho

- Confecção de Toalhas Mecânicas (estopa) /  44 
alunos

- Padaria / 10 alunos

Atendimento técnico
- Psicológico
- Fonoaudiológico
- Psicopedagógico
- Terapia Ocupacional
- Equoterapia
- Psiquiátrico
- Neurológico
- Serviço Social extensivo a todas as famílias

- Alimentação (duas refeições em cada turno) e 
serviço geral.

- Transporte escolar (um transporte próprio e três 
transportes locados).

No ano de 2017 a APAE Triunfo está com aproxi-
madamente 170 alunos atendidos nas instituições.

Maiores informações no site https://www.
apaetriunfo.org/ 

Serviços oferecidos pela 
APAE Triunfo

dos são o apoio de dois médicos, neurologista 
e psiquiatra com atendimentos uma vez por 
mês. Professores com formação na área de 
educação especial são um complemento im-
portante na proposta da instituição. A ideia é 
acolher as famílias, pensando na construção 
da autonomia/independência dos alunos, in-
serindo-os nas atividades porque os direitos 
são iguais para todos. 

AMOR IMENSURÁVEL

Os desafios cotidianos envolvendo cuidado 
e educação aos alunos da APAE Triunfo são 
aumentados com os custos para manter tudo 
em ordem e funcionando. Mesmo com o 
apoio da sociedade e a parceria de clubes so-
ciais, que se esmeram em colaborar, é preciso 
organizar chás, cafés coloniais, bingos, rifas e 
manter um quadro de associados, convênio 
com o Estado e o município de Triunfo, famí-
lias e comunidade. Conforme a presidente da 
APAE, Silvana Paula de Souza Ávila, as produ-
ções das oficinas de padaria e estopas são um 
destaque nessa iniciativa. “Vendemos produ-
tos para cafés, assumimos a copa em eventos 
e comercializamos as estopas para oficinas 
mecânicas”. A comunidade organiza doações 
de roupas, calçados, alimentos e campanhas 
específicas.

Para o diretor financeiro Auro Lima de Sou-
za e para a presidente Silvana, é fundamental 
praticar a caridade e colaborar com pelo me-
nos um pouco para as pessoas que dependem 
da APAE. “É um amor imensurável. Como se-
res humanos precisamos praticar tudo que 
estiver ao nosso alcance para ajudar”, acen-
tua Auro. Silvana acrescenta que a grande re-
compensa é emocional, quando recebem dos 
atendidos carinhos e abraços.

 
PARCERIA

Em 30 de maio foi apresentada formal-
mente a ideia de firmar uma parceria com a 
CERTAJA Energia. O questionamento surgiu 
no encontro dos sindicatos rurais, realiza-
do pela Cooperativa, quando Auro Lima de 

Silvana, Auro e Daniela

Souza participou enquanto presidente 
do Sindicato Rural de Triunfo. Uma visi-
ta à CERTAJA em 25 de agosto selou o 
início do diálogo. O presidente Renato 
Martins e a gestora do setor Comercial, 
Deise Araújo, conversaram com Silvana 
e Auro para verificar a possibilidade de orga-
nizar parceria para convênios de arrecadação 
da APAE e do Sindicato, como hoje já aconte-
ce com hospitais com contribuições descon-
tadas na fatura de energia. No dia 02/10 o 
convênio foi firmado e, quem quiser, poderá 
colaborar com a instituição através da fatu-
ra de energia, pelo Programa “APAE ENERGIA 
SOLIDÁRIA”. Para maiores informações, ligar 
para (51) 3654-2023.
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Também chamado de Renato Estação, Renato Pereira Martins é o 
atual presidente da CERTAJA Energia. Sua história de vida se mescla 
com a carreira certajana, iniciada em 8 de janeiro de 1973, quando 
assumiu como responsável pela contabilidade. Anos depois passou a 
atuar como gerente administrativo financeiro, e em março de 2000 
foi eleito vice-presidente, acumulando a função anterior. Em março de 
2008, quando faleceu o presidente Frederico Bavaresco, foi a hora de 
aceitar o desafio de conduzir a CERTAJA, cargo que ocupa até os dias 
de hoje. “Estou em meu segundo mandato”, destaca. Graduado em 
Ciências Contábeis, Renato também é associado da CERTAJA desde 
1999, e conselheiro a partir de março de 2000. Nas horas livres parti-

cipa de rodeios tradicionalistas e joga futebol. 
É torcedor do Grêmio e gosta de músicas gau-
chescas e sertanejas. Seu prato favorito é gali-
nha caipiria feita em panela de ferro com aipim. 
Ver os filhos encaminhados profissionalmente 
é seu grande sonho pessoal. Sobre a CERTAJA, 
quer continuar a “coordenar a equipe que nos 
acompanha no dia a dia, nesse ambiente tu-
multuado por que passa nosso país, para que possamos manter a 
Cooperativa atuando de forma eficiente e cada vez mais solidificada 
na região onde atuamos.”

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 conselheiros 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 aspec-
tos sobre quatro trajetórias de vida. Confira.

Em comemoração aos 48 anos da CERTAJA, nesta edição você conhece um pouco mais sobre os presidentes e 
vice-presidentes das Cooperativas de Energia e Desenvolvimento.
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No ano de 1977 o engenheiro eletricista Pedro Maia começou a tra-
balhar na Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural - Fecoergs. 
“Em 1982 tornei-me funcionário da Cooperativa como engenheiro 
responsável técnico. Em maio de 1992 assumi o cargo de gerente da 
área técnica e, em 1999, passei a ser diretor executivo”, recorda. Em 
2012, ainda como diretor executivo, Pedro assumiu a vice-presidência 
da CERTAJA Desenvolvimento, e em 2016 foi escolhido o presiden-
te dessa Cooperativa. Cooperado da CERTAJA há cerca de 30 anos 
e conselheiro a partir de 2012, gosta de futebol, cinema e viagens. 

Gremista, aprecia música popular brasileira e 
toda comida bem feita, gosto que vem de ber-
ço: “Minha mãe era cozinheira.” Seu sonho é 
“ser convidado, aos 120 anos, como ex-presi-
dente, para a festa de fim de ano da Certaja 
Desenvolvimento junto com a Certaja Energia.” 
Pedro espera criar condições para que a Certaja 
Desenvolvimento se torne uma grande coope-
rativa, indispensável aos seus associados. 

   RENATO PEREIRA MARTINS - CERTAJA ENERGIA

GILBERTO COUTINHO - CERTAJA ENERGIA

PEDRO MAIA - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

Conselheiro desde 1983 e atual vice-pre-
sidente da CERTAJA Energia, Gilberto Cou-
tinho cultiva terras no Passo do Santa Cruz, 
divisa entre Taquari e Triunfo. Esse colorado 
que escuta músicas gauchescas e sertane-
jas é cooperado desde 9 de novembro de 
1971. “O cooperativismo me atraiu, pois era 
a forma de melhorar as condições para as 

pessoas ligadas ao campo. Desta maneira, com conhecimento, foi 

possível agregar um grupo maior de pessoas, buscando a partici-
pação das comunidades, integrando mais gente ao projeto coo-
perativista. E assim foi possível, através destes anos, com o apoio, 
força e união, chegarmos a esses 26 mil cooperados, tornando o 
campo cada vez mais forte”. A dupla aipim e churrasco é o prato 
preferido, e “enquanto viver” quer acompanhar o bom e pleno 
desenvolvimento da Cooperativa. Seu desejo é colaborar sempre 
com o crescimento da CERTAJA e incentivar mais pessoas a se tor-
narem cooperados.

LUIS GRANJA - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

Ver as pessoas de quem gosta felizes e conti-
nuar contribuindo para o crescimento da CER-
TAJA. Esses são os dois grandes sonhos de Luís 
Carlos Granja Rocha, mais conhecido como 
Granja. “Espero através do trabalho e dedica-
ção alcançar, junto com demais colaboradores 
e associados, a solidez econômica e sustentá-
vel da Cooperativa, contribuindo assim para o 

desenvolvimento das comunidades onde atuamos.” Técnico agrope-
cuário da Agro CERTAJA, iniciou em 1988 como servente nas turmas 

de construção de redes de energia elétrica, chegando a montador. 
Passado um tempo, para poder estudar à noite, pediu transferência 
para área comercial, iniciando como auxiliar de depósito, depois pas-
sando a vendedor externo. Com a incorporação da Comital, a Coope-
rativa Agrícola Mista de Taquari começou a atuar com venda de arroz, 
e em 1996 assumiu a Agroveterinaria. “No final de 2015, me desliguei 
da Cooperativa para ingressar no Conselho de Administração, onde 
assumi a atividade de vice-presidente na gestão de Pedro Maia.” Fute-
bol e cerveja são suas diversões favoritas, e o time do coração é o Inter. 
A preferência é pelas músicas sertanejas e churrasco.
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Um projeto em andamento em uma pro-
priedade de um cooperado da CERTAJA, em 
Taquari, está analisando a aplicação de produ-
tos contra infestações de carrapatos. No últi-
mo ano o índice de parasitas era muito alto e 
gerou preocupações no pecuarista que está à 
frente do negócio. Em 2017, com uma equi-
pe de trabalho comprometida, composta pela 
médica veterinária da CERTAJA, Júlia Führ, e 
pelo técnico agrícola Gelson Müller, as expec-
tativas para solucionar o problema são anima-
doras.

De acordo com Júlia, conforme a infestação 
nesta propriedade é aplicado um produto in-
jetável a base de Fluazuron (inibidor de cres-
cimento, para não deixar o carrapato graúdo 
(fêmea) fazer postura) e Eprinomectina, que 
derruba parte do carrapato e controla vermi-
noses. Junto ao carrapaticida, foi feita aplica-

ção de suplemento injetável Aminofort para 
aumentar a imunidade e melhorar o pré e pós 
parto, já que o rebanho do experimento é de 
vacas de cria (recém paridas ou que estão pa-
rindo).

A primeira aplicação de carrapaticida ocor-
reu em 18 de setembro, em um rebanho de 
aproximadamente 500 animais. Contudo, o 
projeto está sendo executado desde agosto 
com visitas, análise do manejo, histórico da 
propriedade e coleta de parasitas. “Como este 
ano está havendo um clima atípico, com au-
sência de frio no inverno, os acompanhamen-
tos são semanais, pois o ciclo do carrapato 
provavelmente sofrerá alterações”, acentua a 
veterinária.

Como o controle estratégico do carrapato 
pode levar em torno de 12 meses para apre-
sentar o resultado desejado, ainda não se pode 

falar em resultados definitivos. Porém, 
espera-se que a carga parasitária já es-
teja mais controlada durante o verão. 

O carrapato pode ser transmissor de 
doenças como a babesiose, que pode 
causar a tristeza parasitária bovina – 
TPB, que pode levar a óbito. Esse para-
sita deixa também os animais anêmicos e mais 
suscetíveis a doenças, já que durante o seu ci-
clo, um carrapato suga em média 2 a 3ml de 
sangue do animal. 

A médica veterinária da CERTAJA alerta que 
não existe uma receita que funciona para to-
dos os rebanhos. “O ideal é que o produtor 
consulte um veterinário para a realização do 
controle, a fim de que seja utilizado o produ-
to certo sem desperdício com aquilo que pode 
não funcionar para determinado grupo de ani-
mais. ”

Produto contra carrapatos é testado 
em rebanho bovino
Substância injetável antiparasitária foi aplicada em cerca de 500 animais, em propriedade taquariense

Na noite de 24 de agosto houve um 
encontro entre a equipe técnica/ven-
das e produtores de milho de Monte-
negro e região, com um total de 35 
participantes. O tema principal tra-
tou da semente de milho e herbicidas 
Syngenta. Foi ministrada uma palestra 
pelo representante técnico de vendas 
da empresa Paulo Masson, que abor-
dou sobre a aptidão agronômica dos 
híbridos, época ideal de plantio e manejos da cultura. O evento 
ocorreu no quiosque da Vendinha.

Avermectinas
No dia 21 de setembro de 2017 foi publicado no Diário Oficial 

da União a IN 35 de 11/09/2017, que retirou as avermectinas LA 
da lista de medicamentos controlados.  Estes produtos estavam 

com uso controlado desde 
maio de 2014. Sendo assim, 
essas substâncias podem 
ser comercializadas livre-
mente, sem a exigência de 
receituário. Cabe ao produ-
tor usá-las de forma corre-
ta e respeitar o período de 
carência, de acordo com a 
bula.

Milho
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No dia 28 de setembro a CER-
TAJA Energia, por iniciativa 
do gerente comercial Enoque 

Dutra Garcia, promoveu o Workshop 
Telemetria, realizado no Auditório 
Frederico Bavaresco.  Um grupo de 
63 participantes de 19 cooperativas 
e pequenas concessionárias se empe-
nhou nas discussões propostas.

O objetivo foi alinhar o conhecimento so-
bre telemetria entre as pequenas distribuido-
ras através da interação dos profissionais da 
área de faturamento, medição e Tecnologia 
da Informação - TI com os desenvolvedores 
de soluções em software e hardware aplicá-
veis ao perfil de mercado das cooperativas.

O presidente Renato Martins, em seu pro-
nunciamento, enfatizou a importância da in-
tercooperação para encontrar soluções que 
otimizem processos com redução de custos, 
proporcionando uma energia confiável com 
o menor custo possível para o cooperado.

RETORNO DO INVESTIMENTO
A CERTAJA apresentou a topologia de te-

lemetria implantada na empresa e os resul-
tados obtidos. Ressaltou que os casos de ir-
regularidades identificados nos sistemas de 
medição pagaram o investimento realizado 
em aproximadamente quatro meses, sendo 
que a estimativa inicial era de um payback 
de 50 meses, considerando o custo de lei-
tura.

Um ponto alto do evento foi a questão re-
ferente à Tarifa Branca, na qual os custos de 
energia passarão a ter valores diferenciados 
conforme o horário de uso. Os participantes 
apresentaram as alternativas que estão em 
desenvolvimento para serem implantadas a 
partir de janeiro, quando o usuário poderá 
optar por esta modalidade tarifária. 

Para a implantação da Tarifa Branca serão 
utilizados medidores com funcionalidade 
avançadas, comumente chamados de smart 
meter, que são reconhecidos como um ele-

mento fundamental para a implantação das 
redes elétricas inteligentes - smart grid.

Estes conceitos abrangem a integração 
das redes elétricas convencionais com a TIC – 
Tecnologia da Informação e Comunicação – 
abrangendo, inclusive, a tão falada internet 
das coisas (IoT), onde uma rede de objetos 
físicos, veículos, prédios e outros possuem 
tecnologia embarcada, sensores e conexão 
com rede capaz de coletar e transmitir da-
dos. 

INTERCOOPERAÇÃO
As empresas que apresentaram as solu-

ções desenvolvidas e em desenvolvimento 
foram a CERTAJA Energia, CAS Tecnologia, 
USEALL, Landis Gyr e Sul Engenharia.

A CAS Tecnologia, com sede em São Paulo, 
atende 20 distribuidoras nacionais. Segundo 
Pablo Santana, arquiteto de soluções, e Fá-
bio Ferro, gerente de contas, a empresa par-
ticipou do evento com o objetivo de apre-
sentar o case da CERTAJA, que adquiriu o 
sistema Hemera e reduziu significativamen-
te os custos na coleta de dados. “Queremos 
mostrar o produto que está dando resulta-
dos positivos, que ele está acessível para as 
pequenas empresas também, além de poder 
compartilhar o conhecimento e, quem sabe, 
criar uma rede de intercooperação, visando 
a redução de custos para as cooperativas”, 
complementou Santana.

Jair Mezzari, diretor de produtos da 
USEALL, empresa que fornece o Sistema de 
Gestão Integrado utilizado pela CERTAJA 
há aproximadamente 11 anos, falou que a 
empresa tem como objetivo sempre estar 
perto das mudanças que as cooperativas es-
tão realizando para poder oferecer soluções 
adequadas e personalizadas, voltadas para 
a estratégia dos clientes. A grande maioria 
das cooperativas filiadas à FECOERGS traba-
lha com o software da USEALL. 

A Landis Gyr, de Curitiba, e sua distribui-
dora no RS, a BRUVER, participaram com o 

CERTAJA Energia promove Workshop de Telemetria
Caso de sucesso em sistema da CERTAJA alavancou o encontro, quando 19 pequenas 
distribuidoras discutiram soluções viáveis

Público atento às palestras

objetivo de apresentar o novo medidor para 
a Tarifa Branca e conhecer as soluções que 
os demais fornecedores estão oferecendo. 
Cibele Castro, gerente de produto, apresen-
tou as possibilidades de soluções.

O evento foi encerrado com uma mesa 
redonda, onde representantes da CERTAJA, 
USEALL, CAS, LANDIS GYR E SUL ENGENHA-
RIA responderam as dúvidas dos participan-
tes. Ederson Madruga, gerente de distribui-
ção da CERTAJA foi o mediador.

As distribuidoras de energia participantes 
foram Coopersul, Coopernorte, Creral, Coo-
perluz, Creluz, Eletrocar, Coprel, Nova Palma 
Energia, Ceriluz, Cerci, Demei, Mux Energia, 
Celetro, Cermissões, Certel, Cerfox e Hidro-
pan.

Para Enoque, “o evento foi um sucesso, 
uma vez que promoveu a intercooperação e 
a troca de ideias, questionamentos a apre-
sentação de soluções, tanto na teoria quan-
to na prática”.

Encontro de conhecimentos
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No mês de setembro, o setor Comercial da 
CERTAJA Energia passou a distribuir o Estatuto 
Social da Cooperativa para os novos coopera-
dos. Ele contém diversas informações, como, 

por exemplo, direitos, deveres e benefícios do 
cooperado, entre outras. A ação faz parte do 
plano Relacionamento estreito entre CERTA-
JA, cooperado, colaborador, do Planejamento 

Estratégico da CERTAJA Energia. Nas reuniões 
do PIA o kit também será entregue. Sua ver-
são online encontra-se em http://www.certa-
ja.com.br/energia/estatuto-social/.

Entrega de Estatuto Social e 
visita a postos de atendimento

Barão do Triunfo Passo do Sobrado Paverama Taquari Vale Verde Vendinha

O temporal que se abateu sobre o Esta-
do no dia 01/10 atingiu, praticamente, toda 
a área de permissão da CERTAJA Energia, 
totalizando 19 municípios. Mais de 15.500 
cooperados tiveram interrupção no forneci-
mento de energia. Desde o dia do temporal, 
19 equipes leves e 4 equipes pesadas traba-

lharam intensivamente para normalizar a si-
tuação.

Foi uma situação/formação atípica, pois 
foram dois temporais, um vindo do Norte, 
com influência das frentes que descem da 
Amazônia e outro vindo do Sul, da região da 
Argentina.

A grande maioria dos Institutos de 
Previsões se preocupam somente com 
o volume de chuvas, sem contar os 
ventos e raios. Um dos maiores “inimi-
gos” das redes de energia são as árvo-
res, próximas e muitas vezes em baixo 
das redes.

Temporal atinge praticamente 
toda a área da Cooperativa

“Amado por uns, odiado 
por outros”. A determina-
ção do Governo Federal 
que consta no Decreto nº 
6.558/2008 definiu que 
o horário de verão deve 
começar à 0h do terceiro 
domingo do mês de outu-
bro de cada ano (para não 
coincidir com eleições), 
e prossegue até a 0h do 
terceiro domingo do mês 
de fevereiro do ano sub-
sequente (quando não 
coincide com o Carnaval). 
Assim, neste ano (verão de 
2017/2018), a 47ª edição 
do horário de verão terá 
início à 00h do dia 15 de 
outubro de 2017 e término 
a zero hora do dia 18 de 
fevereiro de 2018. A ideia 
de adiantar a hora oficial 
em períodos de verão foi 
lançada em 1784 por Ben-
jamim Franklin, político e 
inventor americano, para 
economizar a cera com 
a queima de velas. O pri-
meiro país a adotar oficial-

mente o horário de verão 
foi a Alemanha, em 1916, 
durante a Primeira Guerra 
Mundial, para economizar 
a queima de carvão. O ho-
rário de verão é mantido 
mais por uma questão cul-
tural do que pela redução 
no consumo de energia, 
pois o pico de consumo 
que se dava a partir das 
18h, agora se dá após o 
meio-dia, entre 14h e 15h, 
pela maior incidência de 
calor e consequentemente 
o maior uso de “ar-condi-
cionado-split”) 

Fonte: Infracoop

Horário de Verão

A Invernada Adulta do CTG Pelego 
Branco, de Taquari conseguiu a clas-
sificação para a final do Encontro de 
Artes e Tradição Gaúcha (ENART), que 
acontece em novembro na cidade de 
Santa Cruz do Sul e é um dos maiores 
festivais de dança da América Latina. 
Trata-se de um orgulho para o CTG 
Pelego Branco, levando o nome da 
sede da CERTAJA para todo o Estado. Foi exibido na RBS TV um programa 
como finalistas do Desafio Farroupilha. O ENART é um dos maiores festivais 
de arte amadora da América Latina. É promovido pelo Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho (MTG) e realizado desde 1986, sendo que desde 1997 ocorre 
no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul/RS. O encontro ocorre to-
dos os anos, em três etapas: regionais, inter-regionais e final, com competi-
dores de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Espectadores de várias partes 
do mundo acompanham o ENART. Estima-se haver mais de dois mil concor-
rentes por ano, e mais de 60 mil espectadores na fase na final. 

Vencedor do Voto Popular do Desafio Farroupilha

A Invernada Adulta do CTG Pelego Branco foi a preferida de quem votou 
na enquete do G1, com 23,28%. O campeão da disputa, escolhido por jura-
dos, foi conhecido em 16 de setembro, o CTG Farroupilha, de Alegrete, com 
transmissão ao vivo pela RBS TV e pelo G1. O grupo preferido pelo público 
entre os semifinalistas do Desafio Farroupilha, conforme enquete publicada 
no G1, foi o CTG Pelego Branco, de Taquari, que recebeu 179.502 votos 
(23,28%). Leia mais em https://glo.bo/2x3cVHP

CTG Pelego Branco em destaque



A Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL realiza, a cada 
dois anos, o Congresso de Ino-
vação Tecnológica em Energia 
Elétrica – CITENEL e o Seminário 
de Eficiência Energética no Se-
tor Elétrico – SEENEL. Os eventos 
são uma oportunidade para que 
empresas de energia elétrica e 
instituições de Pesquisa e Desen-
volvimento divulguem inovações 
tecnológicas desenvolvidas no 

âmbito dos Programas Regula-
dos, além de ser um momento 
para troca de experiências e para 
a discussão da regulamentação 
vigente. Sob o tema central “Ino-
vação e Integração: Respostas Lo-
cais a Barreiras Globais”, o IX CI-
TENEL e o V SEENEL aconteceram 
em João Pessoa – Paraíba, no pe-
ríodo de 2 a 4 de agosto de 2017. 
O projeto “Metodologias para o 
aprimoramento regulatório das 
permissionárias distribuidoras de 
energia elétrica”, fruto do progra-
ma de P&D das Cooperativas CER-
TAJA ENERGIA, CERTEL ENERGIA, 
CERMISSÕES, CERILUZ, COPREL, 
CRELUZ, CRERAL e COOPERLUZ, 
foi apresentado em sessão técnica 
oral. Ederson Madruga, gerente 
de distribuição da CERTAJA Ener-
gia, representou a Cooperativa.

IX CITENEL e V SEENEL 

Os certajanos Renato Martins, presidente 
da CERTAJA Energia, e Marcus França, geren-
te financeiro, participaram do SINREM – IV 
Simpósio Nacional de Regulação, Economia e 
Mercados de Energia Elétrica. Com a temática 
“Repensando o futuro do setor elétrico brasi-
leiro” foram abordados diversos temas, entre 
eles a geração distribuída, a necessidade de 
alteração do cálculo do preço de referência da 
energia, a audiência pública nº 033/2017 (que 
trata do novo marco regulatório do setor), a 
tarifa branca, a necessidade de se fornecer o 
correto sinal econômico para as tarifas, com 
previsão de implantação de tarifa horo-loca-
cional e o novo perfil do consumidor, que pas-
sa a interagir de forma mais ativa e exigente 
(prossumidor). Outros temas tratados foram 

a necessidade de investimentos em tecnolo-
gias para atender este novo perfil de geração 
e medição, separação de lastro e energia, revi-
são dos limites para acesso ao mercado livre, 
tarifa binômia, redução dos subsídios, dentre 
outros. As entidades que participaram dos 
debates foram:

– EPE – Empresa de Pesquisa Energética – 
Luiz Barroso (presidente)

– ANEEL – Diretor Tiago Correia
– ONS – Operador Nacional do Sistema – 

Luiz Eduardo Barata (presidente)
– CCEE – Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica – Ary Pinto (conselheiro)- 
ABRAGET, BNDES, ABRACEEL, ABRACE, USP, 
FGV, Itaipu

Conforme Renato e Marcus é preciso se 
manter constantemente atualizado, “de 
modo a podermos projetar cenários que per-
mitam avaliar os impactos para nossos coo-
perados. O domínio dos assuntos permitirá à 
CERTAJA participar de forma ativa nos fóruns 
que tratam do tema, de modo também a de-
fender seus interesses. ”

SINREM
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A CERTAJA 
Energia solici-
ta que sempre 
que alguma co-
munidade, as-
sociação, CTG 
ou entidades 
que organizam 
algum evento 
(festas, bailes, 
fandangos) de-
terminarem a 

realização de alguma 
atividade, a Coopera-
tiva seja comunicada 
com a máxima urgên-
cia pelo e-mail comer-
cialenergia@certaja.
com.br.

Desta forma a CER-

TAJA evita o agenda-
mento de manutenções 
e/ou melhorias nas da-
tas de eventos. Sempre 
que os desligamentos 
são programados, é 
praticamente impossí-
vel o cancelamento dos 
mesmos devido aos al-
tos custos operacionais 
envolvidos nestas ativi-
dades.

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

Desligamento 
Programado Você 

sabia...
... que o primeiro rela-

to de um teste próximo a 
gerar eletricidade foi em 
600 a.C. Nessa ocasião 
um grego chamado Tales 
esfregou em um pano um 
pedaço de âmbar e obte-
ve o princípio magnético 
ao atrair objetos. Na se-
quência o segundo relato 
foi na Inglaterra em 1750, 
onde William Gilbert rea-
lizou um experimento se-
melhante e obteve eletri-
cidade, experiência essa 
nomeada de Elektron, 
que quer dizer âmbar, em 
grego.

CURSOS

A Conferência Brasileira 
sobre Qualidade da Energia 
Elétrica (CBQEE), evento bie-
nal considerado o maior de-
dicado ao tema em toda a 
América do Sul, chegou à sua 
12ª edição, desta vez no Es-
tado do Paraná, em Curitiba, 
de 21 a 23 de agosto. Reali-
zada desde 1996, inicialmen-
te com o nome de Seminário 
Brasileiro sobre Qualidade da 
Energia Elétrica, a Conferên-
cia já esteve sediada em todas 
as regiões do país. Foram 
abordados temas relevan-
tes para a qualidade da 
energia elétrica, como o 
impacto da geração distri-
buída e a massificação das 
cargas não lineares, como 
lâmpadas led e inverso-
res de frequência. A CER-

TAJA Energia participou com 
os colaboradores Ederson 
Madruga e Rodrigo Almeida, 
do setor de Engenharia. Eles 
acompanharam palestras, 
estudos e boas práticas que 
contribuirão para cada vez 
mais melhorar a qualidade da 
energia. Também conheceram 
os equipamentos e práticas 
adotadas por grandes empre-
sas, o que direciona ações de 
regularização em possíveis fa-
lhas do sistema existente.

Qualidade da energia
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De 12 a 15 de setembro acon-
teceu o Curso de produção de 
embutidos e defumados na lo-
calidade Arroio do Potreiro, em 
Taquari. A atividade contou com 
11 participantes e foi ministrada 
pela médica veterinária Deoni 
Aparecida Ferreira de Quadros. 
O evento teve a parceria do Sin-
dicato Rural de Taquari, SENAR e 
CERTAJA. Os conteúdos aborda-
dos abrangeram higiene pessoal, 
do ambiente e dos utensílios, im-

portância e procedimentos, bem 
como tecnologias de fabricação 
incluindo moagem da carne, for-
mulação e aditivos. Temáticas 
como conservação, produção dos 
embutidos e defumados (lingui-
ça colonial, calabresa, salsichão), 
preparo de salgados (salames (sa-
laminho), copa, bacon, costela, 
lombo defumados e patê de fíga-
do), defumação, armazenagem e 
comercialização completaram os 
conteúdos estudados.

Em 24, 25 e 28 de agosto 
foi realizado o Curso de Eletri-
ficação Rural na localidade de 
Sanga Funda, em Triunfo. O 
curso tem como objetivo levar 
ao produtor rural conhecimen-
tos básicos necessários para 
fazer suas instalações elétricas 
e capacitar para melhorias e 
dimensionamento de futuras 
instalações na propriedade. 
Foram abordados conceitos 

básicos como corrente elétrica, 
voltagem, potência, frequên-
cia, corrente contínua, corren-
te alternada e instalação de to-
madas, interruptores, reatores, 
dimensionamento de fiação e 
disjuntores. A atividade foi mi-
nistrada pelo engenheiro agrí-
cola Artur de Oliveira Braz, com 
a parceria da associação comu-
nitária dos moradores de San-
ga Funda, SENAR e CERTAJA.

Eletrificação Rural em Triunfo

Embutidos e defumados
Nos dias 21, 22 e 25 de se-

tembro, o SENAR-RS – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral do Rio Grande do Sul, junta-
mente com o Sindicato Rural de 
Taquari, com a parceria da CER-
TAJA colocaram o mesmo curso 
à disposição da comunidade de 
Taquari, ministrado pelo enge-
nheiro agrícola Sérgio Zago. O 
evento contou com a participa-

ção de dez pessoas, que durante 
os três dias receberam informa-
ções teóricas e práticas sobre 
instalações elétricas e seguran-
ça. Conforme o instrutor, estes 
conhecimentos dão confiança 
para a pessoa que irá fazer ser-
viços na rede elétrica, pois assim 
terá certeza que está fazendo a 
instalação da maneira correta e 
segura.

Eletrificação Rural em Taquari

De 4 a 8 de setembro a co-
munidade de Boa Vista, Triunfo, 
recebeu o treinamento de Arte-
sanato bonecos de pano, peças 
decorativas e utilitárias, apro-
veitando materiais recicláveis 
como papelão e pets. No total 
12 participantes aprenderam 
a fazer esse tipo de artesana-

to com a instrutora Alice Maria 
Gonçalves. O curso ocorreu na 
Escola Liberato Salzano Vieira 
da Cunha e contou com a orga-
nização de senhoras da comu-
nidade (mobilizadas por Dona 
Zulmira), com a parceria do Sin-
dicato Rural de Triunfo, SENAR e 
CERTAJA.

Bonecos de Pano

Em 14 de setembro os vendedores das lojas Agrocentro, Ven-
dinha e Engenho receberam treinamento sobre produtos veteri-
nários. Neste treinamento 
foi apresentada a linha 
de produtos da MSD, os 
quais a CERTAJA já tra-
balha há bastante tem-
po. Neste treinamento os 
vendedores receberam in-
formações sobre ciclo de 
carrapato, produtos no-
vos e relembraram usos 
de produtos já no merca-
do a bastante tempo.

Treinamento 
Agroveterinária
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Em 8 de agosto, o núcleo de Co-
municação e o gestor do Setor de 
Segurança, Saúde e Meio Ambien-
te da CERTAJA - SESMA, Leandro 
Vargas, ministraram uma palestra 
relacionada ao projeto Sementes 
do Cooperativismo e o Meio Am-
biente para os alunos do turno da 
manhã da Escola Silvio Fornari, em 
Morro do Marinheiro, Triunfo. A 

atividade foi solicitada pela direção da es-
cola para complementar um projeto sobre 
meio ambiente e trabalho em equipe em 
desenvolvimento. Essa é mais uma intera-
ção entre as atividades promovidas pelo 
Projeto Sementes do Cooperativismo e o 
SESMA, uma vez que a temática ambiental 
e a cooperação são duas áreas em perma-
nente diálogo junto aos cooperados e aos 
jovens.

Sementes do Cooperativismo I

A equipe do Núcleo de Comunicação ini-
ciou as palestras nas escolas que participa-
rão do desafio cultural do Projeto Sementes 
do Cooperativismo 2017. A equipe apresen-
tou o projeto em agosto para a direção das 
escolas Timótheo Junqueira, no Rincão São 
José, em Taquari, Almirante Barroso, na Co-
xilha Velha, em Triunfo e Adão Martini, na 
Vendinha, Montenegro. Em 12 de setem-
bro, a escola Timótheo Junqueira, de Ta-

quari, recebeu as instruções sobre o desafio 
e a palestra sobre cooperativismo. A escola 
Almirante Barroso, da localidade Coxilha 
Velha, Triunfo, acolheu a equipe certajana 
em 18 de setembro. A escola Adão Martini 
já recebeu a palestra recentemente, sendo 
apresentado somente o desafio. A culmi-
nância do evento já está agendada para dia 
30 de novembro, na Acerta. Cerca de 210 
alunos estão envolvidos nesta atividade.

Novidade no site
Você sabia que o site da CERTAJA Desenvolvimento está 

de cara nova? Um dos grandes atrativos de nossa página é o 
formato que se ajusta a qualquer tamanho de tela (mobile, 
tablet e celular). A novidade já está disponível no mesmo 
endereço: http://www.certaja.com.br/desenvolvimento/. O 
trabalho de inovação foi desenvolvido pelo setor de Tecno-
logia da Informação (TI) da Cooperativa, especialmente pelo 
certajano Tiago Oliveira.

Sementes do Cooperativismo II

Projeto PIÁ

Na noite de 29 de agosto, a comunidade de Vale Verde recebeu 
a direção e equipe técnica da CERTAJA Energia para uma reunião 
do Projeto PIÁ. O evento foi realizado no Auditório e biblioteca 
pública de Mellos, para um grupo de 92 pessoas.

Em 22 de setembro, na localidade de Santa Manoela, Pavera-
ma, a direção e equipe técnica da CERTAJA Energia promoveu, a 
pedido dos cooperados, uma reunião para avaliar a viabilidade 
de ser implantada uma rede trifásica na região. Vinte e sete coo-
perados participaram.
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CLASSIFICADOS
VENDE-SE TERRENO EM TABAÍ – Terreno com casa, medindo 13x40 de compri-
mento, com água de poço artesiano. Valor R$43 mil, aceitando também carro no 
negócio. Interessados falar com Sandra pelo telefone 99540 0173.
VENDE-SE TERRENO EM PORTO BATISTA, TRIUNFO – Localizado na Av. Bento Gon-
çalves, medindo 10x30 e com escritura. Valor R$ 50 mil. Interessados devem contatar 
com Carlos ou Luci pelos fones 99643 1915 ou 99918 3872.
VENDE-SE CASA NA ESQUINA DA SORTE – Localizada ao lado do mercado Super 
Forte, a 50m da TF10. Possui 3 quartos, 1 sala grande, cozinha, área, piscina, salão 
de festas, açude e garagem para 2 carros. Interessados falar com Eva pelo telefone 
99847 4621.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA - Na localidade de Boa Vista, município de Triunfo 
(na rua do Supermercado Kibarato). Casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem. Terreno medindo 20 x 30, valor R$ 65 mil. Tratar pelos 
fones (51) 99872 2772 ou 99710 9186 com Marinara.
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e galpão, medindo 
14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do mercado Bom Sucesso). Conta-
tos com Ana, pelo telefone 99812 4357.
VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Compras, a 
500m da BR 386, medindo 2.500m². Interessados contatar com Sérgio, pelo fone 
99546 3544.
VENDE-SE CHÁCARA NO 6º DISTRITO DE RIO PARDO - Casa de alvenaria, 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, galpão 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: Arado 32 reversível, pulverizador de 605 litros, semeadeira de adubo, 
ureia, sementes, reboque, guincho 2 toneladas, distribuidor de sementes e calcário, 
plantadeira SEE – LIZE 3 705l. Interessados ligar (51) 99912 1749 (Paulo).
VENDE-SE OU TROCA-SE CASA EM BARRETO – Próximo a pecuária São Francisco. 
Casa meia aba de madeira com terreno medindo 128m². Contém 1 quarto, 1 banhei-
ro, 1 área grande com pátio fechado. Localizada na rua General Bento Gonçalves, 
522 – Barreto, Vila São Francisco. Valor: R$ 35.000,00. Interessados contatar com 
Rosana pelo telefone 99837 7428.
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 x 30 valor 
R$ 25 mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo telefone 99975 0542.
VENDE-SE CAVALOS – Mansos, domados e bons para crianças. R$1.600,00 cada. 
Contatos com Taís pelo telefone 98455 0180.
BARBADA! VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Localizada a 2 km 
do centro de Tabai, medindo 2.445 m² com duas casas de alvenaria, sendo uma com 
100 m² nova e outra com 82 m², galpão com garagem, poço artesiano, com árvores 
frutíferas. Valor R$ 190 mil (aceito carro no negócio). Tratar pelo telefone 99888 
3176 com Eloi.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA NO FAXINAL DOS PACHECO – Possui 100m², semi-
nova 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 FORNO (INOX) - Com fogão a lenha acoplado, marca hidro. Assa 6 pães 
ou 23 Kg de carne em uma só vez. Valor R$1.400,00 (60% do valor de um novo na 
loja). Motivo da venda: falta de espaço. Interessados devem contatar com Ênio pelo 
telefone 98160 6030.
VENDE-SE CASA MISTA EM MONTENEGRO - Com 2 dormitórios, banheiro, sala de 
jantar e sala de visitas, terraço, parte inferior (porão), cozinha com sala de tv, quarto 
pequeno e lavabo, cozinha campeira com lavanderia, quiosque com banheiro. Terre-
no de 16 x 30, localizado no bairro Santo Antônio, rua Getúlio Vargas, a 7 quadras 
da RS 287. Aceito proposta. Interessados tratar com Dorival Pradella pelo telefone 
(51) 99614 0519.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA EM MONTENEGRO - Com 3 dormitórios e dois 
banheiros, cozinha, sala e lavanderia com churrasqueira. Banheiro e dormitórios com 
porta de 90 e banheiro com corrimões, terreno 7 x 27,5, com contrato de compra e 
venda, inventário quase concluído. Interessados tratar pelo telefone (51) 99614 0519 
(falar com Dorival).
VENDE-SE 4 ha TERRAS EM TABAÍ - Possui mato de eucalipto com 6 anos e localiza-
do no Km 384 da BR 386 (distância de 1Km da BR 386). Pode ser comprado somente 
um hectare, caso não haja interesse pelos quatro. Interessados devem contatar com 
Maria, através do telefone 99638 9751.
VENDE-SE SILAGEM DE MILHO - Localizado em Vale Verde, próximo da divisa de 
General Câmara. Interessados deverão entrar em contato pelo telefone (51) 99781 
7576 ou 99577 2343, com Elivelton.
VENDE-SE CHOCADEIRA – Em perfeito estado de conservação, com capacidade 
para 70 ovos, automática, marca “Pavão”, valor R$450,00. Interessados deverão tra-
tar através do telefone (51) 99501 2402 ou 99723 2763 com João Carvalho.
VENDE-SE - 15ha de terra com mato de eucalipto de 1 a 5 anos de idade na localida-
de de Bom Jardim, Montenegro. Interessados tratar através do telefone (51) 98044 
7839, com Pedro.
VENDE-SE TERRENO NA VENDINHA – Localizado ao lado da oficina de bicicleta, 
entrada da farmácia do Chico. Mede 12x30, possui arvoredo, água, luz, entrada para 
rede telefônica, casa, terreno fechado. Interessados devem contatar com Lídia atra-
vés dos telefones 99621 2629 ou 99911 2310.
VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS – Possui 7,5 hecta-
res de terra. Interessados em maiores informações, tratar através dos telefones (51) 
99513 2860 ou 98058 2421 com Geni.
VENDE-SE CASA/OFICINA EM TAQUARI – Terreno de esquina de 12,5m x 30m em 
rua asfaltada, construção comercial em alvenaria com força trifásica, e casa residen-
cial de madeira em bom estado. Valor R$220 mil. Tratar com Roque: 99999 0298.

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
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Em 25 de agosto aconteceu a defesa de 
tese do engenheiro eletricista Ederson 
Madruga, no Programa de Pós-gradua-

ção em Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal de Santa Maria (PPGEE-UFSM). Intitu-
lada Metodologia para análise da estabilida-
de angular em sistemas de distribuição com 
geração distribuída, a tese foi orientada pelo 
Prof. Dr. Daniel Pinheiro Bernardon e co-o-
rientada pelo Prof. Dr. Rodrigo Padilha Vieira. 
“Sinto-me muito feliz com o objetivo atingi-
do. Após anos de dedicação e muitas noites 
e finais de semana de estudo e abdicação do 
convívio familiar e lazer, ver a tese aprovada e 
com alguma contribuição para o tema é mui-
to gratificante”, afirma o gerente de distribui-
ção da CERTAJA Energia.

METODOLOGIA GLOBAL

A contribuição inovadora desse trabalho 
acadêmico é uma metodologia global para a 
avaliação da estabilidade angular transitória 
em sistemas de distribuição com geração dis-
tribuída, com uma representação reduzida da 

rede de distribuição, que permite uma análise 
eficiente de uma maneira mais prática, ou seja, 
critérios e método para análise de sistemas 
reais de distribuição, que são muito grandes 
e complexos. Ederson explica que “a pesquisa 
contribui para todas empresas distribuidoras 
que tem ou que terão a conexão de pequenas 
centrais hidrelétricas em suas redes de distri-
buição, pois permite uma avaliação eficaz da 
estabilidade. Atualmente as empresas aplicam 
critérios utilizados em redes de transmissão, 
o que não é adequado para a rede de menor 
tensão. ”

Segundo o pesquisador, mais do que a con-
tribuição específica dos cursos que os profis-
sionais das Cooperativas estão vinculados, a 
inserção destes colaboradores no ambiente 
acadêmico traz benefícios enormes, pois au-
menta o conhecimento técnico, promove in-
tegração e troca de experiências com funcio-
nários de outras empresas e, principalmente, 
“abre os horizontes para ações efetivas de 
melhorias na qualidade da energia e nos pro-
cessos gerenciais que refletem na satisfação 
do Cooperado. ”

Certajano conclui doutorado 
em engenharia elétrica

Ederson Madruga, gerente de distribuição de energia da CERTAJA defendeu 
tese em 25 de agosto pela UFSM

“Inserção acadêmica é fundamental”

Éderson (centro) com a banca: tese aprovada


