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R A efetividade do quadro social

Assembleia e saúde

Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia

Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Uma empresa cooperativa diferencia-
se das demais por tratar-se de uma socie-
dade de pessoas, enquanto nas outras o 
que prevalece é o capital. Isso nos exige, 

muitas vezes, uma parada para reflexão no sentido de termos 
consciência de nosso verdadeiro papel na vida e/ou na trajetória 
da empresa da qual nos tornamos sócios. Quem de nós tem bem 
claro quais são nossos direitos e quais são nossas obrigações na 
sociedade da qual fazemos parte? Precisamos refletir sobre isso. 

Faço essa introdução em forma de chamamento, tendo em 
vista a baixa presença de nossos cooperados nos eventos promovi-
dos pela Cooperativa. Em data recente, mais precisamente no dia 
28 de março passado, realizamos nossa Assembleia Geral Ordinária 
de prestação de contas de nossa gestão referente ao exercício de 
2017 e só compareceram aproximadamente 200 cooperados. Para 
um universo de mais de 25 mil cooperados que compõem o quadro 
social da Cooperativa, julgo muito pouco o número de presentes na 
Assembleia. Qual o motivo disso? Estão plenamente satisfeitos com 
a gestão que está sendo feita? Não estão nem aí para o que está 
acontecendo? Têm outras coisas mais importantes para se preocu-
par? Precisamos avaliar isto, pois para administrar um patrimônio 
do tamanho e da importância que é a CERTAJA Energia, precisamos 
ter um quadro social mais presente e mais atuante, e a Assembleia 
é o ápice para isso. 

MELHORIAS
Aqueles que nos deram o prazer de estar presentes no dia 28 de 

março, com certeza saíram daqui com a consciência do dever cum-
prido e ouviram de viva voz um amplo relato de tudo que aconteceu 
durante o ano de 2017, bem como o que está planejado para 2018. 
Para aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam compa-

recer, cabe-nos registrar que foi um momento de grande interação 
entre direção, conselheiros, colaboradores e cooperados. Tivemos 
a oportunidade de fazer um amplo relato das mais variadas ações 
implementadas no último exercício, dando destaque para os inves-
timentos em nosso sistema, com ênfase as obras de interligação de 
nossas redes. Seu fundamento maior é reduzir as faltas de energia, 
pois caso tenhamos uma interrupção no fornecimento em um ali-
mentador, o sistema passa a ser alimentado por outro lado. Toda 
essa operação é feita por equipamentos que estão automatizados, 
cujo comando é realizado de dentro da sede da Cooperativa, evitan-
do assim os deslocamentos de equipes para fazerem essa operação. 
Isso representa agilidade, redução de custos e maior satisfação de 
nosso cooperado. Todas essas obras de melhoria demandaram um 
montante de mais de R$ 6 milhões. 

Igualmente precisamos destacar que fechamos o ano com uma 
sobra na casa de R$ 8 milhões. Isso nos dá o respaldo financeiro ne-
cessário para continuarmos fazendo os investimentos que nosso sis-
tema exige e assim podermos cumprir com nossa missão que é a de 
“fornecer uma energia confiável ao nosso cooperado”. Nessa linha, 
e de acordo com nosso planejamento estratégico temos estimado 
um montante da ordem de R$ 13 milhões a ser investido em 2018. 

Também em nossa Assembleia, atendendo o que determina nos-
so estatuto e legislação cooperativista, fizemos a renovação de um 
quarto (1/4) do conselho de administração e de dois terços (2/3) do 
conselho fiscal (confira na página 8), os quais, junto com os demais 
que permaneceram, têm o papel e a responsabilidade de, junto co-
nosco, fazer a gestão desse negócio que pertence a mais de 25mil 
donos. Em síntese era o que tínhamos a transmitir a você, coopera-
do. Mais informações e mais detalhes podem ser obtidos no Cader-
no de Prestação de Contas que vai anexo ao nosso jornal. Tenham 
ótima leitura. 

No dia 28 de março tivemos a Assembleia Geral da CERTAJA De-
senvolvimento. Um momento de grande importância na vida do di-
rigente cooperativista. Eu costumo dizer que o meu ano só acaba 
em março, após a assembleia, onde prestamos conta de tudo que 
fizemos no exercício findo.

Ainda não foi desta vez que pudemos apresentar um resultado 
financeiro positivo para os associados, o que era nossa expectativa. 
Mas repito sempre que o mais importante na vida de uma cooperati-
va é que ela cumpra a sua missão junto ao quadro social, oferecendo 
serviços que façam diferença na vida de cada um. E sob esta ótica 
podemos nos considerar vitoriosos. A nossa Agroindústria, apesar 
do comportamento escandaloso do preço do arroz, que caiu vertigi-
nosamente na entressafra, colocando-nos, todos nós, produtores e 
cooperativa numa delicada situação financeira, conseguiu, ao longo 
do ano, sempre oferecer ao produtor um valor igual ou superior ao 
do mercado pelo seu produto. Por outro lado, nossa Agroveterinária 
continuou sendo um regulador de preços dos insumos na nossa re-
gião, oferecendo estes insumos a preços bastante acessíveis aos nos-
sos associados e com o crédito tão necessário para a viabilização de 
suas lavouras. Mas talvez seja na área social, particularmente na saú-
de, que a nossa ação teve maior destaque neste ano que passou. Já 
estamos com aproximadamente quinhentos beneficiários nos nossos 
planos de saúde que começaram a ser implantados a partir de abril 
do ano passado. Neste período já é imensa a lista de consultas, inter-

nações, exames e cirurgias já realizadas, aos asso-
ciados participantes dos planos, pelo Centro Clínico 
Gaúcho, esta renomada operadora que é parceira 
da CERTAJA nesta prestação de serviço. Para com-
pletar a nossa alegria, pudemos dar na assembleia a 
notícia aos usuários dos planos que, mesmo tendo sido negociados, 
no ano passado, valores bem acessíveis para as mensalidades, não 
haverá reajuste neste ano! Repito: a mensalidades dos nossos pla-
nos de saúde oferecidos aos associados não serão reajustados neste 
ano. Não será repassado nem mesmo o percentual de inflação. Isto 
comprova a seriedade desta parceria e a garantia de uma longa ca-
minhada de sucesso nesta inciativa.

Evidente, que para continuarmos a oferecer aos nossos associados 
uma excelente qualidade nos serviços prestados, tanto na área de 
fomento agropecuário quanto na área social é necessário que nos 
viabilizemos financeiramente. Esta viabilização torna-se agora pos-
sível com a decisão do Conselho Administrativo de vender total ou 
parcialmente o prédio do SuperCentro e, desta forma, capitalizar a 
cooperativa e, com isso, reduzir a encargos financeiros que vêm pre-
judicando o nosso desempenho econômico.

Com esta iniciativa, esperamos finalmente sanear a crise financeira 
que tem prejudicado o desempenho da cooperativa desde 2013, ano 
em que os prejuízos dos projetos das usinas começaram a aparecer.

Saudações cooperativistas!
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está depositada a esperança de uma 
boa colheita e, consequentemente, 

uma boa receita financeira. Salvar sementes 
é uma técnica utilizada pelos agricultores 
como forma de reduzir o custo de implan-
tação da lavoura. Nada mais é do que sepa-
rar parte dos grãos ou sementes dos frutos 
colhidos na safra anterior para o plantio na 
próxima safra. 

A semente representa cerca de 10% do 
custo da lavoura, dependendo da cultura. 
Portanto, se o produtor utiliza uma semen-
te própria ele já inicia a lavoura com uma 
economia significativa. O problema está na 
qualidade desta semente que ele utilizará. 
Altos teores de germinação e vigor, baixa in-
festação de pragas e doenças e a presença 
de uma boa genética são fatores decisivos 
para que a semente seja considerada de boa 
qualidade. O produtor que guarda sua se-
mente deve assegurar que estas caracterís-
ticas estejam presentes na hora de plantar 
a lavoura. Porém, na prática, não é isto que 
ocorre. As empresas produtoras de semen-
tes utilizam alta tecnologia tanto na lavoura 
quanto após a colheita. Altos investimentos 
em adubação, controle fitossanitário e es-
truturas de beneficiamento e armazenagem 

garantem a qualidade da semente. 

PACOTE TECNOLÓGICO 

Outro fator que o produtor deve levar em 
conta quando está comprando a sua semen-
te é que ele está adquirindo um pacote tec-
nológico. Empresas produtoras de semente 
financiam os pesquisadores que desenvol-
vem as novas cultivares que poderão aumen-
tar a produtividade da lavoura. E finalmente, 
com o advento das transgenias, empresas 
detentoras das tecnologias cobram os cha-
mados royalties, que são os direitos sobre 
material genético. A cobrança é feita através 
de um percentual sobre a produção. Caso 
o produtor opte por 
comprar semente 
certificada, o valor 
dos royalties é me-
nor. Portanto, geral-
mente quem adquire 
semente certificada 
para a lavoura pro-
duz mais e paga me-
nos impostos. 

Muitos produto-
res de melancia têm 
optado pelas chama-

das sementes “F2”, que apresentam 
em maior risco de contaminação por 
fungos e bactérias. Além disto, tem se 
observado a produção de frutos fora 
do padrão, com coloração e sabor in-
ferior ao das sementes certificadas. 
Em soja, os prejuízos com baixo vigor 
e germinação são nítidos. O produtor 
deve estar atento no momento de ad-
quirir suas sementes, levar em conta os fato-
res citados e optar pela semente que repre-
sentará em maior ganho para si e para toda 
a cadeia produtiva.

Israel Rosa, Engenheiro Agrônomo da 
CERTAJA Desenvolvimento

Semente salva: vale a pena plantar?
Prática reduz o custo da lavoura, mas pode causar prejuízo no bolso 

do produtor na hora da colheita

“Pacote tecnológico” vem junto das sementes desenvolvidas pelas empresas
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Mais uma vez os produtores gaú-
chos e catarinenses, responsáveis 
por mais de 70% da produção na-

cional de arroz, foram à luta para formar a 
nova lavoura, mesmo de certa forma desmo-
tivados por anos e anos sem a justa remune-
ração ao seu produto e o devido respeito a 
sua nobre atividade na produção deste im-
portante alimento.

No que se refere à formação da lavou-
ra, o manejo inicial sofreu com problemas 
de implementação devido a ocorrência de 
chuvas mais volumosas, atrasando em mui-
tas regiões o semeio. O fenômeno La Niña 
seguiu afetando o desenvolvimento das la-
vouras, com estiagens em algumas regiões 
posteriormente, e ainda quedas abruptas da 
temperatura em momentos críticos ao bom 
desenvolvimento da planta e a formação de 
grãos. As equipes técnicas do Instituto Rio-
grandense do Arroz - IRGA projetam impac-
tos negativos na produtividade inevitáveis 
da ordem de aproximadamente 9,7 % so-
bre a nova safra. (Fonte: Correio do Povo de 
24/02/2018).

Ainda como fatores negativos por influên-
cia climática podemos ressaltar os impactos 
das altas temperaturas e ar seco que causam 
além da quebra na produtividade a inter-
ferência em algumas lavouras colhidas em 
nossa região de atuação, que surpreende-
ram pela redução no desempenho do ren-
dimento de grãos inteiros, mesmo de varie-
dades consideradas normalmente de alto 
desempenho, como por exemplo, varieda-
des que apresentaram problemas: SCS 121 
CL, IRGA 428.

COMERCIALIZAÇÃO

Na área da comercialização do arroz, a 
questão é mais crítica, pois os preços estão 
vergonhosos, abaixo do próprio preço míni-
mo definido pelo governo federal, que a par-
tir de fevereiro deste ano é de R$ 36,01. Tal 
valor é questionável por não cobrir os custos 
de produção do cereal, conforme planilhas 

editadas pelo IRGA que apontam para apro-
ximadamente R$ 45,00 na safra atual.

Após a mobilização de algumas entida-
des e federações, mas principalmente pelo 
empenho dos produtores que fortaleceram 
o movimento “TE MEXE ARROZEIRO”, foram 
organizados encontros no Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina, trazendo de modo ordeiro 
ao conhecimento da população em geral, e 
em especial das autoridades competentes, 
uma lista de demandas que tratam dos pro-
blemas enfrentados pela cadeia produtiva 
do arroz ao longo de anos.

Essa pressão produziu efeitos positivos so-
bre a inércia até então do Governo Federal, 
o qual acionou alguns mecanismos junto a 
CONAB (PEP, PEPRO e AGF), para trazer os 
valores praticados de mercado no médio 
prazo acima do mínimo e, principalmente, 
escoar excedentes da safra passada que além 
de pressionarem os preços para baixo devi-
do a estoques três vezes maiores em igual 
período do ano anterior, ameaçam a própria 
logística de estocagem da safra em curso.

CUSTO BRASIL

Torna-se cada vez mais evidente que den-
tre vários fatores que historicamente com-
prometem a rentabilidade do produtor estão 
o “custo Brasil”. Mesmo sendo altamente 
eficientes em termos de produtividade e 
com manutenção da qualidade de seu pro-
duto com reconhecimento internacional, os 
arrozeiros não conseguem ter este mesmo 
produto à disposição em valores competiti-
vos para consolidarem-se como exportado-
res, ou mesmo evitar a entrada de produto 
concorrente do Mercosul.

Sem tirar a responsabilidade de nenhum 
elo da cadeia produtiva do arroz, podemos 
atribuir peso maior a esta situação crítica a 
que chegou a atividade orizícola ao Governo 
Federal, e em alguns casos do governo Es-
tadual, que permitiram a escalada nos pre-
ços de todos os insumos envolvidos, desde a 
formação da lavoura até o produto chegar à 

mesa do consumidor brasileiro. Este mesmo 
governo tem sua tributação em percentuais 
exagerados, tirando a competitividade do 
produto nacional seja para a comercializa-
ção interna ou externa. Mais absurdo ainda 
é saber que além da sobrecarga ao produto 
nacional, este governo permite a importação 
de produto de diversos países, do Mercosul 
em especial, sem a mesma taxação ou tri-
butação, sendo exemplo (CDO, FunRural, 
ICMS).

Outra questão que podemos apontar e 
responsabilizar o governo federal é sobre 
a sua atual omissão em fiscalizar de forma 
efetiva o produto importado, com o mesmo 
tratamento dado ao produto nacional pelos 
seus órgãos (MAPA e ANVISA), que deveriam 
através de análises prévias, garantir a segu-
rança alimentar quanto a ausência de con-
taminantes químicos ou biológicos e ainda 
atuar na conferência da própria rotulagem, 
que deveria registrar como produto impor-
tado (direito a informação ao consumidor da 
origem do produto).

Mas nem tudo está perdido, pois neste 
ano certamente teremos uma boa luta pela 
frente, já travada em tribunais através de 
ações movidas por entidades e federações 
de defesa dos interesses dos produtores, que 
cobram por exemplo análise sanitária para li-
berar a entrada de produto importado, rotu-
lagem para diferenciar aquele de origem na-
cional do importado, e tratamento tributário 
mais justo nas operações de importação.

Seguimos otimistas de que mantida a coe-
são e foco dos produtores em suas deman-
das junto ao poder público, o preço do arroz 
em casca tomará curva ascendente rumo a 
valores mais justos neste ano, e alcançadas 
algumas destas demandas pleiteadas permi-
ta-se a médio prazo sustentação de valores 
em níveis que garantam a manutenção des-
ta importante cadeia produtiva.

Alexsandro Martins da Silva, supervisor comer-
cial da Agroindústria Certaja

Safra 2017/2018: 
Grandes desafios pela frente

Mobilização “Te mexe arrozeiro” congregou produtores do RS e SC sobre demandas da cultura
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De 9 a 22 de mar-
ço aconteceu a cam-
panha de COLETA DE 
RESÍDUOS ELETRÔ-
NICOS, incentivan-
do os colaboradores 
da CERTAJA a des-
cartarem o material 
acumulado em cada 
residência. Assim, 
durante este período, 
os certajanos foram 

depositando os resíduos numa sala da Cooperativa especialmente 
designada para este fim. A atividade foi realizada em conjunto com 
a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Taquari, com o ob-
jetivo de reduzir o tempo de vida útil dos aterros sanitários, minimi-
zar a contaminação por metais pesados (especialmente mercúrio, 
chumbo e cádmio) e evitar danos à saúde da população que vive no 
entorno desses aterros. “Este tipo de lixo compromete diretamente 
o meio ambiente, causando poluição do solo, do ar e dos recursos 
hídricos. Afeta a condição sanitária da população, além de causar 
danos econômicos e 
ecológicos imensurá-
veis”, explica Leandro 
da Cruz Vargas, enge-
nheiro ambiental e de 
segurança do trabalho 
da CERTAJA e coorde-
nador das ações. Cerca 
de 330 kg foram cole-
tados e enviados dire-
tamente para a recicla-
dora.

Sábado, 24 de março, a CERTAJA se uniu mais uma vez em uma 
força tarefa para a LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO TAQUARI. A 
ação foi realizada em parceria com a Motasa, Rodoquímica, Duratex, 
Transportadora Medeiros, Valmir Pinturas, Navegação Aliança, Res-

taurante do Batata, Patrulha Ecológica voluntária (com apoio 
de João Rolim), Chico Florestal, barqueiros Leonel Martins e 
Ezequiel Brandt (representando a colônia de pescadores Z32 
do bairro Praia), alunos e professores do curso Técnico Am-
biental da Escola Pereira Coruja, TK Pneus e Cilda Brandão 
Reciclagem. A saída da expedição ocorreu junto à rampa de 
acesso dos barcos, na área de Camping Municipal, às 9h, e a ação 
ocorreu até às 13h.  Com esta iniciativa, que teve a participação de 
50 pessoas, toda a população de Taquari foi beneficiada. Cerca de 
1.100 quilos, compos-
tos principalmente por 
garrafas PET, artigos 
plásticos e pneus fo-
ram recolhidos. A ativi-
dade integra a Semana 
Interna de Meio Am-
biente da Cooperativa 
desde 2010, e foi in-
corporada ao Dia C em 
2015. Tem por objetivo 
executar a responsabi-
lidade social, colocando em prática os valores e princípios coopera-
tivistas por meio de ações voluntárias. Conforme Leandro, “os resí-
duos passíveis de reciclagem foram separados no local e destinados 
para empresas recicladoras adequadas para cada tipo. Em relação ao 
restante do lixo, a Prefeitura de Taquari se responsabilizou em dar 
o destino adequado. Estas ações são importantes para despertar a 
atenção para o problema do lixo na cidade e formar multiplicadores 
para trabalhar a mu-
dança de hábitos jun-
to à população como 
uma solução viável 
ambientalmente cor-
reta. Sem a intercoo-
peração de todos 
envolvidos, não obte-
ríamos este sucesso”, 
complementa.

DIA C – Atitudes simples movem o mundo
Durante o mês de março, a CERTAJA Cooperativa envolveu-se em duas importantes ações do 
DIA C - DIA DE COOPERAR 2018, atividade de âmbito nacional promovida pela OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras), OCERGS e SESCOOP-RS

Os doutorandos em Administração de Em-
presas pela Unisinos Deivid Forgiarini e Ale-
xandre Garcia elegeram a CERTAJA Energia 
para aplicar sua tese de “Posturas Inovado-
ras em Cooperativas”, com a aprovação do 
Comitê Gestor e apoio do Núcleo da Quali-
dade.

O trabalho, que iniciou em 1º de março, 
contou com a participação dos gestores e 
gerentes da CERTAJA Energia. Neste primei-
ro encontro, Garcia e Forgiarini buscaram 
despertar a consciência do que é inovação 
e levaram o grupo a refletir e avaliar quais 
ações nesse sentido a cooperativa possui.

Utilizando-se de dinâmicas em grupo, es-
clareceram os conceitos à luz da inovação de 
método, indicadores, estratégia, estrutura 
organizacional, conceitos/objetivos, comu-
nicação, gestão do conhecimento e “open 
innovation”.

Com base na avaliação dos participantes, 
os pesquisadores fizeram um diagnóstico de 
como os colaboradores percebem práticas 
de inovação na Cooperativa. Este diagnós-
tico foi apresentado em 13 de março para 
todos os participantes, e evidenciou que a 
CERTAJA realiza ações inovadoras, 
porém de forma implícita.

Este projeto será executado até o 
mês de julho, com encontros men-
sais, onde ideias inovadoras serão 
desenvolvidas. Para o presidente 
Renato “a oportunidade trazida por 
esses dois profissionais veio bem a 
calhar com o momento que esta-
mos vivendo. Precisamos usar de 
nossa inteligência, da nossa criati-
vidade no sentido de inovar, de ra-
cionalizar e ganhar, cada vez mais, 
em produtividade para, só assim, 

poder sobreviver em um mercado cada vez 
mais competitivo.” Segundo o presidente, é 
oportuno também agradecer ao Prof. Deivid, 
filho de Taquari, por ter escolhido a CERTAJA 
para a aplicação do tema. “Esperamos colher 
bons frutos desse projeto”, finaliza Renato.

Pesquisadores estudam posturas inovadoras na CERTAJA
Tese em andamento na Unisinos examina realidade certajana em encontros até julho

Garcia e Forgiarini: inovação em debate
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“O público que se encontra aqui 
representa com solidez o con-
junto de mais de 25 mil coo-

perados da nossa CERTAJA, prestes 
a completar 49 anos de existência”. 
A fala inicial do presidente da Ener-
gia Renato Martins saudou cerca de 
200 pessoas reunidas a fim de conhe-
cer a prestação de contas relativa ao 
ano fiscal de 2017 na Assembleia Ge-

ral Ordinária - AGO. O encontro foi sediado 
na ACERTA, em Taquari, na manhã de 28 de 
março.

Ao iniciar a análise da prestação de contas 
distribuída, Renato destacou a importância 
da missão e da visão de futuro da CERTAJA, 
bem como os valores e princípios cooperati-
vistas. “Levamos tudo isso muito a sério. São 
ideias que norteiam nossas ações e estão 
disseminadas na cultura cooperativista.” 

O gerente da área de Distribuição de Ener-
gia Ederson Madruga explanou as informa-
ções técnicas sobre o setor. Hoje existem 
3.914 km de rede, 26.170 consumidores e 
144 trabalhadores da cooperativa. Indica-
dores definidos pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL como o DEC baixou 
em 2017 para 33 horas por consumidor em 
comparação com 2016, quando era de 43 
horas. “A ideia é que esse e outros indica-
dores caiam cada vez mais, e tenhamos um 

atendimento em constante melhoria, ofe-
recendo boa qualidade na distribuição de 
energia elétrica”, observou Ederson. Cabe 
destacar que 14% das vezes em que ocorre 
interrupção de energia isso se dá por inter-
ferência de árvores nas redes. Duas equipes 
trabalham diretamente com esse aspecto. 
“Mesmo assim apelamos para que os coo-
perados não plantem árvores na faixa de 
domínio de nossas redes.” O tempo médio 
de atendimento (TMA) é de 156 minutos em 
2017 em função da grande quantidade de 
temporais no mês de outubro daquele ano. 
Graças a um tratado intercooperativo, há 
um apoio entre as coirmãs quando esse tipo 
de evento ocorre.

Em 2017 houve uma interligação de ali-
mentadores entre as redes de Rio Pardo e 
Passo do Sobrado, uma das últimas a serem 
executadas. Essa ligação minimiza proble-
mas, bem como o reforço e construção de 
rede trifásica e instalação de novos religa-
dores automáticos, que permite o funciona-
mento de telecomandos de dentro da pró-
pria CERTAJA. Dessa forma, não há custo de 
deslocamento de equipes, já que a atividade 
é feita de dentro da própria cooperativa. Para 
2018 o plano é investir nessas interligações 
de alimentadores, automação de religadores 
e reguladores. A subestação de Taquari irá 
aumentar a potência instalada em função da 

demanda que crescerá pela implan-
tação de novas indústrias como a 
Fruki, a ser instalada em Paverama.

COMPROMISSO
Segundo o gerente da área co-

mercial, Enoque Garcia, a CERTAJA 
oferece além de energia, serviços 
e um bom relacionamento com o 
cooperado, e a assembleia é um 
desses momentos. Para isso tam-
bém são fundamentais os canais de 
relacionamento como atendimento 
presencial, site, Disque Energia e 
SMS para registrar falta de energia. 
“O compromisso é reduzir custos e 

oferecer atendimento de excelência.” Nesse 
sentido foi implantada a emissão instantâ-
nea de fatura, realidade desde o ano pas-
sado através de smartphone e impressora 
portátil. Um total de 120 telemedições dá a 
situação das unidades consumidoras, sendo 
possível verificar quaisquer problemas, inclu-
sive violações de medidores. Também neste 
ano foi atingido o menor índice de perdas 
na história da CERTAJA, alcançando 10%, diz 
Enoque. A certificação ISO 9001 mostrou-se 
outro trunfo atingido. 

Entre outros assuntos, o gerente admi-
nistrativo João Ederson Oliveira Pacheco 
explicou detalhes sobre o funcionamento 
da Concretaja, que provém a CERTAJA com 
artefatos como postes de concreto para as 
redes de energia elétrica. A frota certajana 
foi renovada, e hoje 75% dos veículos têm 
menos de quatro anos de uso, rodando 942 
mil km a trabalho no ano que passou. A se-
gurança do trabalho foi outro item aponta-
do pelo gestor, com 243 inspeções e 120 co-
laboradores treinados. “Tivemos apenas dois 
acidentes sem afastamento, e nenhum com 
afastamento.”

SOBRAS FINANCEIRAS
O gerente financeiro Marcus França des-

tacou a expressividade das contas do balan-
ço encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 
apresentou detalhadamente os números. O 
total do ativo certajano é de R$109 milhões 
e o resultado líquido do exercício ultrapassa 
os R$8 milhões. O total de sobras à dispo-
sição da assembleia é de R$1,28 milhão, e 
esta deliberou no sentido de que seja des-
tinado integralmente ao fundo de expan-
são e manutenção de redes. “Trata-se de 
uma boa saúde financeira que vivemos na 
CERTAJA, construída com seriedade e com-
prometimento de toda nossa rede de coo-
perados, conselheiros e funcionários”, com-
pletou Renato Martins. Outro item do dia foi 
a renovação de parte dos conselhos fiscal e 
administrativo. Para 2018 a perspectiva de 
investimentos é de R$13 milhões.

Assembleia reinveste sobras da CERTAJA Energia
Situação financeira da cooperativa é saudável; 

inovações técnicas potencializam serviços prestados a mais de 25 mil pessoas

Com a presença de grande número de 
cooperativas e participação do diretor geral 
da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, Romeu Rufino, técnicos das Superin-
tendências de Gestão Tarifária (SGT) e de Re-
gulação dos Serviços de Distribuição (SRD), 
foi realizado em 22 de fevereiro, na sede da 
OCB, em Brasília/DF, o 43º- Encontro Nacio-
nal do Sistema Infracoop.

O presidente do sistema OCB, Marcio de 
Lopes Freitas parabenizou a ANEEL e a Infra-
coop pela realização do evento e apresentou 
o movimento SomosCoop, que visa mobili-
zar os cooperados brasileiros em torno do 
orgulho de ser cooperativista, além de divul-

gar o cooperativismo para a sociedade.
O diretor geral da ANEEL ressaltou a im-

portância do relacionamento das cooperati-
vas com a agência reguladora. “Todo o pro-
cesso de enquadramento das cooperativas, 
desde 2008, foi sempre feito na medida cer-
ta e legal, e tivemos uma boa e grata evolu-
ção, principalmente pela maior qualificação 
e conhecimento das cooperativas sobre os 
processos na ANEEL”, destacou Rufino.

As palestras realizadas pela SGT e pela 
SRD foram sobre temas dos processos tarifá-
rio das cooperativas permissionárias. “Atin-
gimos plenamente os objetivos do evento – 
apresentar e atualizar as cooperativas sobre 

os processos tarifário da ANEEL”, disse o pre-
sidente Stefanello. Marcus França e Enoque 
Garcia representaram a CERTAJA Energia. 

Fonte: Infracoop (adaptado)

Encontro do Sistema Infracoop debate temas de interesse das cooperativas
Relacionamento com ANEEL e processo tarifário das permissionárias esteve em pauta

Prestação de contas foi aprovada
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Representando os mais de 25 mil coo-
perados, um grupo expressivo com-
pareceu à Assembleia Geral Ordinária 

– AGO da CERTAJA Desenvolvimento na noi-
te de 28 de março, na ACERTA, em Taquari, 
para se inteirar sobre a prestação de contas 
referente ao exercício de 2017. Os valores 
dizem respeito aos setores de atendimento 
veterinário, agroindústria e agroveterinária, 
planos de telefone e saúde.

O presidente Pedro Maia retomou bre-
vemente o histórico da Cooperativa, des-
membrada quando da exigência da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no 
contexto das atribuições das permissionárias 
de distribuição de energia elétrica. “Diferen-
te de uma empresa capitalista tradicional, 
uma cooperativa não é criada para dar lu-
cro, mas prestar serviço para os seus asso-
ciados, algo que seja importante para suas 
vidas. Assim, quando aconteceu o desmem-
bramento da CERTAJA em 2008, a primeira 
coisa definida foi o seu papel para o grupo 
de associados. Ficou claro que se tratava do 
fomento da atividade agropecuária o obje-
to principal da CERTAJA Desenvolvimento”, 
destacou Pedro. Nesse contexto, as sobras 
financeiras são desejáveis para poder con-
tinuar cumprindo sua missão junto aos as-
sociados. “Existe, portanto, a preocupação 
financeira”, frisou o presidente.

Nesse sentido está havendo um trabalho 
específico de recapitalização financeira da 
CERTAJA Desenvolvimento. As operações 
têm dado bons resultados, e estão sendo re-
vistas parcerias na Agroveterinária com for-

necedores e associados. “Isso nos permite 
ter preços altamente competitivos e regula-
res aqueles praticados na região onde atua-
mos”, afirma Pedro. A origem da situação de 
crise financeira pontual nessa cooperativa 
diz respeito aos negócios referentes às Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas - PCHs e seus 
erros de projeto cometidos por uma empre-
sa contratada para esse serviço. O ressarci-
mento está sendo devidamente reivindicado 
pela CERTAJA na justiça. Nesse contexto a 
venda do prédio do Supercentro surge como 
a possibilidade de saneamento financeiro da 
Cooperativa de Desenvolvimento.

EXPECTATIVA

Na sequência Pedro destacou as ativida-
des do Programa Saúde 
& Lazer, destinados a 
trazer qualidade de vida 
aos associados. Assim 
podem ser compreendi-
dos os planos de saúde 
e telefonia móvel ofere-
cidos em inúmeras mo-
dalidades. 

O gerente da Agroin-
dústria Luís Granja con-
textualizou o resultado 
de 2017 em relação ao 
baixo preço de mercado 
pago pela soja, milho e 
arroz. Além disso, a que-
da de preço na entressa-
fra foi muito grande. A 

Agroindústria sofreu como todas in-
dústrias do ramo em função da situa-
ção de preço. De acordo com Granja, 
esse “foi um ano para se esquecer”. 
Quem deixou para vender na safra 
fez bons negócios, mas quem apos-
tou na entressafra para realizar suas 
vendas foi grandemente prejudicado. 
A expectativa é que em 2018 se recupere o 
preço, pois se chegou a um limite. “Preci-
samos encontrar novo método de trabalho 
que nos traga outros resultados, diferentes 
dos últimos anos”, pontuou o gestor.

Uma nova chapa composta por associa-
dos assumiu a renovação de dois terços do 
conselho fiscal da Cooperativa. Duas altera-
ções estatutárias encerraram os trabalhos da 
AGO.

Boas perspectivas futuras marcam assembleia 
da Cooperativa de Desenvolvimento

Com prestação de contas de 2017 aprovada, fomento da atividade agropecuária foi reafirmado

Depois de cinco anos de curso, envolvendo 
muita dedicação e pesquisa, o Gerente Co-
mercial da CERTAJA Energia, Enoque Dutra 
Garcia, concluiu o doutorado em engenharia 
elétrica pelo Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Santa Maria (PPGEE
-UFSM). Intitulada Metodologia de Blocos 
Funcionais com Previsão de Grandezas Elétri-
cas para Sistemas de Distribuição Inteligen-
tes, a tese foi orientada pela Profa. Dra. Lu-
ciane Neves Canha e coorientada pelo Prof. 
Dr. Paulo Ricardo da Silva Pereira. A defesa 
do trabalho em sessão pública ocorreu dia 
22 de março, às 13h30min.

“É uma sensação de dever cumprido, já 
que surgem desafios que exigem equilíbrio e 
grande empenho”, destaca Enoque. Após os 
50 minutos de explanação sobre a tese, fo-
ram mais de quatro horas de interação com 
os professores membros da banca.

A inovação da pesquisa está na metodolo-
gia de dividir os sistemas de distribuição em 
trechos de rede de modo que sejam viáveis 

ações proativas. No cenário das Redes Elé-
tricas Inteligentes (Smart Grids), antes que 
ocorra o problema os controles podem atuar 
para influenciar o futuro previsto.

De acordo com Enoque, “o estudo está 
alinhado ao aumento de conexões dos re-
cursos distribuídos de energia nas redes de 
distribuição. À medida que essa quantidade 
é expressiva, por exemplo muitas residên-
cias com geração distribuída fotovoltaica, 
cabe implantar a alternativa desenvolvida 
na tese.” A ideia foi construída junto com 
a orientadora e coorientador, “já que iden-
tificamos necessidade de melhoria nos mé-
todos atuais para controle e operação de 
sistemas de distribuição complexos.” A pes-
quisa também fundamentou um pedido de 
patente sobre método e processo, além de 
publicações nacionais e internacionais.

Conciliar a vida acadêmica com a prática 
na engenharia elétrica é uma grande opor-
tunidade, “pois na profissão temos o desafio 
cotidiano de fazer as coisas acontecerem e 

na universidade o envolvimento é pesquisar 
soluções inovadoras sobre temas em voga.” 
No que diz respeito à continuidade do per-
curso na universidade, Enoque salienta que 
precisa de um “período sabático”, pois co-
meçou a estudar na infância e prosseguiu 
por 30 anos ininterruptos.

Certajano recebe título de doutor em engenharia elétrica pela UFSM
Tese desenvolvida tem aplicabilidade no contexto certajano de distribuição de energia 

Pedro Maia: recapitalização financeira no horizonte
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A CERTAJA Energia solicita 
que, sempre que alguma co-
munidade, associação, CTG ou 
outra entidade organize algum 
evento (festa, baile, fandango), 
comunique a Cooperativa com 
a máxima urgência, pelo e-mail 
comercialenergia@certaja.
com.br.

Desta forma, a CERTAJA evi-
ta o agendamento de manu-
tenções e/ou melhorias nas da-

tas de eventos. Sempre que os 
desligamentos são programa-
dos, é praticamente impossível 
o cancelamento dos mesmos 
devido aos altos custos opera-
cionais envolvidos nestas ativi-
dades.

NÃO ESPERE RECEBER O COMUNICA-
DO DE DESLIGAMENTO PARA PEDIR AL-
TERAÇÃO DO MESMO. ASSIM QUE TIVER 
A DATA DE SEU EVENTO, ENTRE EM CON-
TATO CONOSCO.

Desligamento Programado

Mantenha seu e-mail e celular atualizados e receba todos os 
comunicados importantes da cooperativa. 

Ligue 0800 641 6185 ou acesse o site da Cooperativa.

Em abril a bandeira tari-
fária seguirá verde, sem cus-
to para os consumidores. O 
acionamento desta bandei-
ra indica a manutenção das 
condições favoráveis de ge-
ração hidrelétrica no Sistema 
Interligado Nacional.

Apesar da bandeira verde é 
importante que os consumi-
dores mantenham as ações 
relacionadas ao uso cons-
ciente e combate ao desper-
dício de energia elétrica.

Criado pela ANEEL, o siste-

ma de bandeiras tarifárias si-
naliza o custo real da energia 
gerada, possibilitando aos 
consumidores o bom uso da 
energia elétrica. O funciona-
mento das bandeiras tarifá-
rias é simples: as cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam se 
a energia custará mais ou 
menos em função das condi-
ções de geração.

A bandeira de maio deverá 
ser anunciada no dia 27/04.

Fonte: Infracoop

Bandeira seguirá 
verde em abril
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De 22 a 24 de janeiro aconteceu o curso Bo-
necas de pano em Arroio das Pedras, Taquari. A 
professora Neri Casagrande Faller ensinou técni-
cas básicas de costura, preparação e confecção 
de moldes que possibilitarão a montagem de bo-
necos para diversas finalidades. O curso teve 12 
participantes e contou com o apoio do Sindicato 
Rural de Taquari e da CERTAJA.

Bonecas de pano em Arroio das Pedras, Taquari

De 12 a 15 de março foi realizado o curso Bonecas de pano 
na localidade de Boa Vista, em Triunfo. A professora Alice Maria 
Gonçalves ensinou técnicas diversas de confecção de bonecas 
de pano, inspirados na Páscoa. O curso foi realizado na Escola 
Liberato Salzano Vieira da Cunha em parceria com o Sindicato 
Rural de Triunfo, SENAR e CERTAJA. A atividade contou com 10 
participantes.

Bonecas de pano em Boa Vista, Triunfo

Em 25 e 26 de janeiro, a comunidade de Boa Vista, 
Triunfo, realizou o curso Bolachas e salgados caseiros. A 
atividade contou com 11 participantes e teve a parceria 
do Sindicato Rural de Triunfo e da CERTAJA.

Bolachas e salgados 
caseiros em Boa Vista, 

TriunfoNos dias 19 e 20 de março foi 
realizado o curso Tortas e doci-
nhos caseiros na localidade de 
Amoras, em Taquari. A profes-
sora Denize Cardoso ensinou 
receitas e técnicas inspiradas na 

Páscoa. O curso foi realizado na 
Comunidade Unidos do Capiva-
ra com a parceria do Sindicato 
Rural de Taquari, SENAR e CER-
TAJA e contou com dez partici-
pantes.

Tortas e docinhos 
caseiros em 
Amoras, Taquari



Você já deve ao menos ter ou-
vido uma vez sobre os bene-
fícios das “gorduras boas”, 

ou “gorduras essenciais”. Os ômegas 
3 e 6 encabeçam essa lista. Também 
conhecidos como ácidos graxos, es-
ses nutrientes pertencem a um grupo 
de gorduras poliinsaturadas, necessá-

rias à saúde e que não são produzidas pelo 
corpo humano, e, portanto, devem ser obti-
das através da dieta. “As diferenças entre os 
ômegas residem em sua estrutura química 
e suas respectivas funções no organismo. 
São gorduras cuja presença é praticamente 
obrigatória na dieta de quem busca equilí-
brio alimentar e boa saúde”, explica a nu-
tricionista do Centro Clínico Gaúcho Daniela 
Buttelli Szeckir.

Os ácidos graxos poliinsaturados são cha-
mados de gorduras boas porque são ali-
mentos funcionais. “Além de suas funções 
nutricionais básicas esses nutrientes podem 
proporcionar ao indivÍduo benefícios meta-
bólicos e fisiológicos”, pontua a profissional, 
acrescentando que esses nutrientes ainda 
previnem o risco de doenças crônicas, se for 
consumido como parte da dieta habitual. 
Abaixo, Daniela esclarece outras dúvidas so-
bre o assunto.

CERTAJANO - Como estas gorduras 
agem em nosso organismo? Quais são 
seus benefícios?

Daniela Buttelli Szeckir - A proteção con-
ferida por estes compostos se deve princi-

palmente ao seu evidente efeito 
redutor sobre o aumento dos 
triglicerídeos. Eles também aju-
dam a reduzir danos vasculares, 
evitando a formação de coágu-
los (trombose) e de depósitos 
de gordura (aterosclerose); re-
duzindo o colesterol total e o 
LDL sanguíneo na substituição 
dos ácidos graxos saturados 
por poliinsaturados; protegen-
do e regulando a temperatura 
do corpo e a perda de água e 
atuando positivamente no siste-
ma imunológico.

CERTAJANO - Além do peixe, quais são 
os outros alimentos ricos em ômega 3?

DANIELA - Os óleos de soja e canola, se-
mente de linhaça, castanhas, nozes, espina-
fre, couve, rúcula.

CERTAJANO - Quais são os peixes mais 
aconselhados para consumo?

DANIELA - Salmão, sardinha, atum, aren-
que, cavala, anchova, peixe-espada, truta e 
bacalhau.

CERTAJANO - Quais são os alimentos ri-
cos em ômega 6?

DANIELA - Óleos vegetais como soja, mi-
lho, girassol e algodão, ovos, peixes, frutas, 
legumes e grãos.

CERTAJANO - A ingestão dessas gordu-
ras pode evitar que tipos de doenças?

DANIELA - Previnem doenças cardiovascu-
lares, atuam na redução do colesterol e tri-
glicerídeos, alergias e processos inflamató-
rios, previnem a falta de memória e doenças 
como a esclerose e o Alzheimer.

CERTAJANO - Existe algum mito sobre 
essas gorduras? Algum benefício ou ma-
lefício que deve ser desmentido?

DANIELA - Apesar de serem vistos como 
os vilões da boa alimentação, as gorduras 
nem sempre são prejudiciais. É o caso dos 
ácidos graxos poliinsaturados Ômega 3 e 
Ômega 6. As gorduras são substâncias não 
solúveis em água, componentes essenciais 
das células, responsáveis pela absorção de 
algumas vitaminas e pelo isolamento térmi-
co do organismo. É também fonte de ener-
gia de reserva para o corpo. O organismo se 
previne armazenando energia em forma de 
gorduras.
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NÚMEROS DA SORTE
Extração da loteria do mês de Fevereiro 

62682, 31027, 54327, 73533, 24389
O número da sorte de Fevereiro é 27739.

O poder das “gorduras boas”
Nutricionista elenca os benefícios dos ômegas 3 e 6

DICA DE SAÚDE CCG



CLASSIFICADOS
VENDE-SE TERRENO EM TABAÍ – Terreno com casa, medindo 13x40 de 
comprimento, com água de poço artesiano. Valor R$40 mil, aceitando tam-
bém carro no negócio. Interessados falar com Sandra pelo telefone 99540 
0173.
VENDE-SE CASA NA ESQUINA DA SORTE – Localizada ao lado do mercado 
Super Forte, a 50m da TF10. Possui 3 quartos, 1 sala grande, cozinha, área, 
piscina, salão de festas, açude e garagem para 2 carros. Interessados falar 
com Eva pelo telefone 99847 4621.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA - Na localidade de Boa Vista, município de 
Triunfo (na rua do Supermercado Kibarato). Casa com 2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço, garagem. Terreno medindo 20 x 30, valor R$ 
65 mil. Tratar pelos fones (51) 99872 2772 ou 99710 9186 com Marinara.
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e galpão, me-
dindo 14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do mercado Bom 
Sucesso). Contatos com Ana, pelo telefone 99812 4357.
VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Com-
pras, a 500m da BR 386, medindo 2.500m². Interessados contatar com Sér-
gio, 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, grade niveladora 
de 28 lâminas (marca Tatu), reboque, guincho 2 toneladas, plantadeira SEE 
– LIZE 3 705l. Interessados ligar (51) 99912 1749 (Paulo).
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 x 
30 valor R$ 35 mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo tele-
fone 99975 0542, com Marivânia. 
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, seminova a preço de barbada no valor de R$85.000,00. Com ter-
reno medindo 24x24m². Interessados, tratar pelo telefone 99888 3176 
com Eloi.

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. Terreno de 16 x 30, localizado no bairro Santo 
Antônio, rua Getúlio Vargas, a 7 quadras da RS 287. Aceito proposta. In-
teressados tratar com Dorival Pradella pelo telefone (51) 99614 0519 ou 
99918 7199.
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. Inte-
ressados tratar pelo telefone (51) 99614 0519 ou 99918 7199 (falar com 
Dorival).
VENDE-SE - 15ha de terra com mato de eucalipto de 1 a 5 anos de idade 
na localidade 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 bi-
cicleta, entrada da farmácia do Chico. Mede 12x30, possui arvoredo, água, 
luz, entrada para rede telefônica, casa, terreno fechado. Interessados de-
vem contatar com Lídia através dos telefones 99621 2629 ou 99911 2310.
VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS – Possui 7,5 
hectares de terra. Interessados em maiores informações, tratar através dos 
telefones (51) 99513 2860 ou 98058 2421 com Geni.
VENDE-SE CASA/OFICINA EM TAQUARI – Terreno de esquina de 12,5m x 
30m em rua asfaltada, construção comercial em alvenaria com força trifá-
sica, e casa residencial de madeira em bom estado. Valor R$170 mil. Tratar 
com Roque: 99999 0298.
VENDE-SE PROPRIEDADE PRÓXIMA AO TREVO DE PAVERAMA - Medindo 
12 400m², possui uma casa de alvenaria, galpão e poço artesiano. Interes-
sados devem falar com Nei através do telefone 98595 7209.
VENDE-SE 8ha de TERRA EM PASSO DO GIL, Triunfo. Interessados devem 
contatar através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia.
VENDE-SE uma peneira de carvão com acelerador e exaustor no valor de 
R$2.500,00. E embalagens de carvão tipo ‘especial’ de 8kg(380 un.) e de 
4kg ( 1.190 un.) com 9.000 alças por R$ 1.200,00. Tratar com Jonis, através 
do telefone 99746 8406.
VENDE-SE TERRENO PRÓXIMO A ESQUINA DA SORTE, TRIUNFO - Medin-
do 10x30, valor de R$ 22.000,00 (estuda propostas). Interessados deverão 
contatar através do telefone 998572756, com João.
VENDE-SE 2 ha TERRAS EM TABAÍ - Possui mato de eucalipto com 6 anos e 
localizado no Km 384 da BR 386 (distância de 1Km da BR 386). Interessados 
devem contatar com Maria, através do telefone 99638 9751.

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

9 colheres de amido de milho
9 colheres de farinha de trigo

5 colheres de açúcar
6 colheres de manteiga

Modo de Preparo:
Misturar até ficar uma massa bem homogênea

Fazer bolinhas e amassar levemente 
com o garfo no tabuleiro

Não é necessário untar
Leve ao fogo médio por aproximadamente 35 minutos

Se preferir derreta goiabada para rechear.

Fonte: Facebook Receitas Fáceis

Biscoito 
amanteigado
caseiro




