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2020, um novo ciclo
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

O

ano de 2019 recém-findo foi de suma impor- onde será erguida uma subestação rebaixadora. A obra
tância para nossa história. Foi quando come- está orçada em R$22 milhões. Os primeiros passos fomoramos nosso “cinquentenário”. São 50 anos ram dados. Alguns equipamentos já foram adquiridos,
de muita luta e esforço, de horas de sono perdidas, o terreno para edificar a subestação foi comprado e
algumas pensando em fazer como para ter energia em escriturado, o projeto técnico contratado e está em
sua propriedade, outras em como consolidar um negó- execução. A projeção de conclusão e operação é para
cio que no início era apenas um sonho. Mas tudo valeu meados de 2021.
a pena. Hoje fazemos parte de uma Cooperativa conOutro passo importante e que estamos prestes a exesolidada, sendo referência na região e fornecendo um cutar nos próximos dias é que, através de um leilão,
insumo – energia elétrica, da melhor qualidade e con- iremos ao mercado para adquirir, em condições mais
tribuindo para o desenvolvimento de nossas
favoráveis, a energia que distribuímos
comunidades.
para nossos cooperados. Nossas expectaO 2019, além das comemorações de 50 “Hoje fazemos parte tivas são altamente positivas com relação
anos, foi um ano em que nossa Cooperativa de uma Cooperativa a esse tema. Importante registrar que a
teve um ótimo desempenho, tanto técnico
economia que conseguirmos com essa
consolidada, sendo providência deverá se refletir de forma
quanto econômico e financeiro. Fechamos
com um resultado na ordem de R$16 mi- referência na região positiva no bolso de cada um dos senholhões, investimos na reestruturação e meres. Seremos a segunda Cooperativa do
lhoria de nossas redes em um montante na
Brasil a tomar essa iniciativa.
e fornecendo um
ordem de R$13 milhões. Tudo com recursos
Essas e outras ações não menos imporinsumo – energia
próprios da Cooperativa.
tantes fazem parte do nosso PlanejamenNOVA REDE - Um novo ciclo se inicia, pois
elétrica, da melhor to Estratégico, cujo teor completo será
2020 está aí, e com ele novos projetos essocializado na realização da nossa Assemqualidade.”
tão previstos para serem executados. Dentre
bleia Geral, marcada para 25 de março.
eles, e, considerando o grande potencial de
Esse é o momento mais importante na
desenvolvimento dos municípios de Vale Verde e Passo sociedade cooperativa. Venha, participe, decida e nos
do Sobrado, alicerçados nos municípios mãe de Gene- ajude a nos fortalecer como entidade de classe, como
ral Câmara e Rio Pardo, construiremos uma rede de 69 sociedade de pessoas que lutam por um objetivo cokW (69 mil volts), com extensão de aproximadamente mum. Contamos com sua presença no dia 25 de março
22km, saindo de Venâncio Aires e indo até Vale Verde, de 2020.
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Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

D

epois de vários anos sofrendo com o enorme de- “enxuta” e criativa de modo a compensar os altos
sequilíbrio de caixa gerado pelo insucesso dos custos fixos de uma operação com escala reduzida.
nossos projetos de geração de energia, voltamos,
Também devemos pensar (e já estamos trabalhando
a partir deste ano que passou, a tomar
nisso) em recapitalizar a Cooperativa de modo
conta da situação, terminando o exercí“O recebimento de que em um prazo não muito longo possamos
cio com o fluxo de caixa equilibrado e soretomar os investimentos necessários para
milho na Agroinbras econômicas no balanço. Encerramos
que possamos atingir uma escala de produção
dústria, além do
o ano com um resultado positivo acima
compatível com a escala dos principais concorde R$ 850 mil, que após o pagamento do
rentes. A renegociação da nossa dívida com o
arroz, já é uma
imposto de renda deverá apresentar uma
com um prazo de 10 anos para pagar
realidade há muito Sicredi,
sobra em torno de R$ 500 mil.
e juros baixos, nos ajudou muito neste sentido,
Em artigos passados já falei das atitu- esperada pelos pro- pois permitirá, segundo os nossos cálculos, a
des que tomamos que culminaram com dutores deste cereal amortização paulatina do nosso passivo com o
este sucesso alcançado em 2019. O obcaixa gerado pelas operações da Cooperativa.
na nossa região.”
jetivo agora é nos voltarmos para o ano
Encerramos felizes o ano que passou, apeque inicia, primeiro consolidando os resar do muito trabalho que tivemos para bem
sultados alcançados, repetindo e ampliando em 2020 o equacionar as dificuldades financeiras, nosso desgaste
bom desempenho de 2019 e, segundo e principalmente, foi compensado. Iniciamos 2020 com todo o gás, torpensando no futuro. O recebimento de milho na Agroin- cendo para que o clima ajude nossos produtores assodústria, além do arroz, já é uma realidade há muito espe- ciados para que tenham uma boa safra, pois a viabilidarada pelos produtores deste cereal na nossa região. Os de econômica da Cooperativa só pode se tornar perene
desafios continuam a ser imensos, pois a falta de escala quando os nossos produtores também estão economicanas nossas operações dificulta o aumento da produtivi- mente viabilizados.
dade, nos obrigando a manter uma administração muito
Saudações cooperativistas!
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Tarifa Branca oferece possibilidade de
economizar energia elétrica
Horários de consumo fazem diferença na cobrança tarifária. Novidade inicia este ano

A

tarifa de energia é, de maneira simplificada, o preço
pago pela energia elétrica
que você gasta ou consome. Até pouco tempo, os consumidores de baixa
tensão, ou seja, residências, comércios
e consumidores rurais, tinham apenas
uma opção de tarifa, a tarifa convencional monômia, onde é cobrado um mesmo preço pela energia elétrica em todos
os horários e dias da semana.
A novidade é a tarifa branca, que a
partir deste ano é opcional para todos
consumidores de baixa tensão, em que
a tarifária possui preços diferentes pela
energia, a depender do horário em que
ela for consumida.
Como ela funciona? - Ao optar pela
Tarifa Branca, o consumidor pagará preços diferentes para a energia utilizada.
Esses serão definidos de acordo com o
horário e o dia da semana em que o consumo se efetivar. São três faixas:
Horário de ponta: a energia é mais
cara. Atualmente, o horário definido
pela CERTAJA Energia é de 18h às 21h
de segunda a sexta feira.
Horário intermediário: o preço da
energia é um pouco mais baixo que no
horário de ponta. Atualmente, na CERTAJA Energia, o horário intermediário
está estabelecido como o período das
17h às 18h e das 21h às 22h (de segunda a sexta-feira).
Horário fora de ponta: é o período
em que a energia tem o menor preço.
Consiste nas demais horas dos dias da
semana e todo o final de semana, além
de feriados nacionais.

A tabela abaixo foi retirada do site da
ANEEL e mostra o valor da tarifa branca em relação ao valor da convencional.

Por que ela é importante? - A Tarifa
Branca traz um modelo que incentiva o
uso da energia elétrica em horários de
menor consumo energético. Podemos
fazer a analogia do horário de ponta
com o trânsito nos horários de pico nos
centros urbanos.
O horário de pico corresponde ao horário de ponta. Da mesma forma que as
vias ficam engarrafadas, a rede elétrica
fica sobrecarregada quando todos utilizam a energia ao mesmo tempo. Quando esse trânsito é diluído entre os outros horários do dia, as vias fluem mais,
beneficiando os motoristas. Da mesma
forma, a rede elétrica se beneficia do
consumo mais equilibrado. Não há necessidade de gastos de expansão da estrutura para aguentar picos de energia.
Isso pode refletir, portanto, em tarifas
menores para os consumidores.
Mas minha conta de energia vai

diminuir com a Tarifa Branca? - Depende. A Tarifa Branca oferece uma
oportunidade ao consumidor de reduzir
sua conta de luz. Entretanto, este deve
se atentar a duas questões: Eu consigo
transferir meu consumo para o horário
fora de ponta? O valor acrescido em horário de ponta é compensado com a redução em fora de ponta? Contudo, isso
só será possível caso a unidade consumidora tenha possibilidade de realizar seu
consumo prioritariamente no horário
fora de ponta. Caso contrário, é possível até aumentar sua conta de luz com a
mudança de tarifa.
Em nível de comércios e indústrias, pode-se utilizar o maquinário mais potente
em horários adequados. Assim, deslocase os maiores gastos de energia para o
horário mais barato, podendo diminuir
consideravelmente os custos com eletricidade.
Como eu posso fazer essa mudança? - O Cooperado precisa entrar em contato com a CERTAJA Energia e solicitar a
mudança. A CERTAJA Energia terá até 30
dias para instalar o
novo medidor, sem
custo adicional para
o Cooperado. O
Cooperado poderá
optar pelo retorno à
tarifa convencional
a qualquer momento e a Cooperativa
terá até 30 dias para
voltar a cobrar a tarifa convencional.
Caso o Cooperado
opte por voltar a
tarifa convencional,
haverá carência de
180 dias para o consumidor retornar à
tarifa branca se quiser.
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Setor da Cooperativa monitora irregularidades e conta com apoio dos cooperados

N
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Furto de energia é crime e dá cadeia
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a CERTAJA Energia existe o Setor de Medição e Faturamento que, entre outras tarefas, trabalha no combate
das perdas associadas à distribuição de energia elétrica
(furtos/fraudes de energia, deficiência técnica em equipamentos
de medição).
Fraudes e furtos - As irregularidades encontradas são, em sua
maioria, desvios de energia direto na rede elétrica, fazendo com
que o consumo utilizado não seja registrado pelo medidor, podendo ocasionar ACIDENTES GRAVES E FATAIS. As fraudes em
medidores também são comuns de serem constatadas.

ConheçA as principais informações
sobre fraudes e furtos e ajude a
combatê-los
O que são fraudes e furtos de energia?
FURTO DE ENERGIA - Puxar/desviar energia diretamente da rede
elétrica sem passar pelo medidor. São os famosos “gatos”.
FRAUDE - Quando o cliente rompe os lacres da sua medição
e manipula o consumo do seu medidor de energia, ou seja,
faz adulterações no sistema de fiações elétricas da sua residência/comércio/indústria, de modo que, apesar de consumir uma
quantidade de energia, só pague efetivamente por uma parte
menor (fração) desse consumo, devido à fraude.

ma deficiência técnica, parado ou queimado, ele será substituído. Em seguida a CERTAJA irá encaminhar ao cliente
documento referente aos dados da troca do medidor e, conforme cálculos, a quantidade de kWh recuperados e valor a
ser pago, que pode ser parcelado na sua fatura de energia
elétrica, conforme resolução normativa da ANEEL 414/2010.
O que a CERTAJA faz para combater a fraude?

A CERTAJA possui técnicos experientes, que monitoram as suspeitas de fraude com equipamentos de alta tecnologia em rastreamento. Uma vez encontrada a fraude, a Cooperativa tem
garantido por lei o direito de inspecionar o medidor e eliminar as
possíveis irregularidades. Quem frauda energia pode pagar caro,
O que a lei prevê para quem comete os crimes de fraude e furto pois gera prejuízos e coloca em risco toda a comunidade ao redor.
de energia?
Quem perde com a fraude e furto de energia?
Atenção! Ambos são crimes previstos no Código Penal: a fraude no artigo 171 (estelionato) e o furto no artigo 155.
Todo mundo perde. Parte do valor da energia furtada é diA pena para esses crimes é de um a quatro anos de reclusão. vidida entre todos os outros consumidores da comunidade,
Também são cobrados os valores do período fraudado acres- até mesmo aqueles que são honestos e pagam suas contas
cidos de multa. Quando a fraude ou o furto são descobertos, em dia, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
o titular da unidade consumidora pode ter o fornecimento de permite, em normativa, que as empresas fornecedoras de
energia suspenso.
energia cobrem um percentual das perdas dentro da tarifa média repassada aos usuários. E, além de incorrer em uma inPor que um cliente pode ser responsabilizado pela fraude no fração, o cliente que faz a ligação clandestina arrisca a vida
relógio?
com instalações precárias, que podem causar ACIDENTES
GRAVES E FATAIS, como por exemplo, choque elétrico e inMesmo que não tenha sido o fraudador do medidor (relógio cêndios. Os ‘gatos’ também sobrecarregam os transformadode energia), o cliente pode ser responsabilizado. Cada um deve res da rede de distribuição, prejudicando toda a comunidade.
cuidar do seu medidor, não permitindo que ele seja adulterado.
Como ajudar a combater o consumo desonesto de energia?
O que deve ser feito em caso de defeito no relógio?
Permita que apenas funcionários com identificação da CERTANesse caso, é importante entrar em contato com a CERTA- JA tenham acesso ao seu MEDIDOR de energia elétrica.
JA pelo 0800 541 6185, pois somente os funcionários da E, se perceber alguma fraude ou furto, DENUNCIE! Avise a
CERTAJA têm autorização para realizar reparos/substitui- CERTAJA através do telefone 0800 541 6185 ou no site da Cooção do medidor de energia elétrica. Se o medidor tiver algu- perativa.
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Pesquisa com
cooperados aponta
satisfação com serviços
prestados

E

92,3% dos respondentes não trocariam de
distribuidora de energia elétrica

m agosto e setembro de 2019 os cooperados da CERTAJA responderam a uma pesquisa de satisfação, encartada no Certajano de Agosto. Desse universo, 45,1% afirmam estarem muito satisfeitos com o atendimento recebido
das equipes de atendimento, e 49,7% estão satisfeitos. Metade
dos respondentes assegurou estarem satisfeitos com o fornecimento de energia elétrica sem variação de voltagem (luz fraca
ou forte), e outros 31,2% garantiram se sentirem muito satisfeitos nesse quesito.
Em relação ao número de interrupções (faltas de energia)
49,1% acentua seu agrado com o serviço certajano. Sobre o
tempo para normalizar a energia, 52,2% mostraram-se satisfeitos, complementando os outros 28,1% muito satisfeitos.
No item do atendimento do Disque Energia, o 0800, 51,5%
mencionaram sua satisfação, seguidos de 35,8% de muito satisfeitos. Quanto aos comunicados sobre desligamentos programados, 50,6% afirmou que estão satisfeitos, e 40,4% muito
satisfeitos.
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1º encontro de mascotes

N

o dia 8 de dezembro, no Parque Poliesportivo do bairro Canabarro, em Teutônia, aconteceu o evento Um Sonho de
Natal, com atrações diversas e gratuitas, voltadas para as
famílias e comunidade em geral. A atividade foi uma parceria da
administração municipal de Teutônia com o Colégio Teutônia e o
Grupo Popular de Comunicação. O objetivo é realizar o sonho das
crianças através da magia e do lúdico do Natal, contando com várias
ações, dentre elas o 1º Encontro de Mascotes. Nosso Certajito fez
a alegria da garotada.
Concentração de personagens animou gurizada

N

Inauguração da praça

a noite de 17 de dezembro, após
a celebração da missa de Santo
Antônio, foi realizada a inauguração da praça adotada pela CERTAJA,
localizada na frente da igreja de mesmo
nome. Um belo jardim adornado com
um transformador simbólico e uma placa alusiva a adoção desse espaço compõe o local. A parada de ônibus também
foi adesivada com o logotipo da CERTAJA. Agora a Cooperativa fica responsável
pela limpeza e manutenção desse lugar
de convivência.
Parada adesivada alusiva aos 50 anos

Jardim enfeitado na Santo Antônio

CERTAJA participa de leilão de compra de energia

P

ela primeira vez em sua história, a CERTAJA Energia participará de leilão para compra de energia no mercado livre, no
dia 12 de fevereiro. Esta ação visa a aquisição de energia a
um preço mais baixo do que se comprada das supridoras.

O principal impacto desta operação será a redução da conta de
energia para os cooperados, pois atualmente a energia comprada
representa aproximadamente 43% do valor da tarifa. A CERTAJA
é a segunda Cooperativa do Brasil a tomar essa iniciativa.

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS
A CERTAJA Energia solicita que, sempre que alguma comunidade, 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 evita o agendamento de manutenções e/ou melhorias nas datas de eventos. Sempre que os desligamentos são programados, é praticamente impossível o cancelamento dos mesmos
devido aos altos custos operacionais envolvidos nestas atividades.
NÃO ESPERE RECEBER O COMUNICADO DE DESLIGAMENTO PARA
PEDIR ALTERAÇÃO DO MESMO. ASSIM QUE TIVER A DATA DE SEU
EVENTO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO!
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Conquistas reafirmam protagonismo da
CERTAJA em seus 50 anos
Um ano que coroou as cinco décadas de vida da CERTAJA. Assim foi o 2019. Para relembrar aquilo
que virou MANCHETE NO CERTAJANO, trazemos os principais fatos das edições do ano que passou,
celebrando a participação democrática dos cooperados, funcionários e comunidades em geral.

Fevereiro 2019

Abril 2019

Junho 2019

Variedade de canais facilita comuni- CERTAJA Energia reafirma saú- Jovens enfatizam a cooperação e
cação entre cooperados e CERTAJA de financeira ao completar 50 homenageiam os 50 anos da
anos, apresentando o balanço na
CERTAJA
Assembleia

Agosto 2019

Outubro 2019

Dezembro 2019

Reajuste tarifário da CERTAJA Ener- Certajanos participam de missão Comemorações: CERTAJA completa
gia foi abaixo da inflação
cooperativista no Vale do Silício e 50 anos em 17 de outubro e consoTexas
lida distribuição de energia elétrica
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Ao comemorar cinco décadas, Cooperativa teve calendário repleto de momentos marcantes

uando completou seus 50 anos de
vida, a CERTAJA viveu celebrações
que entraram para sua história de
cooperação e lutas, revigorando forças
para seguir em frente. Uma história digna
de ser festejada com atividades inesquecíveis e envolventes para toda a comunidade que se ilumina desse passado, presente
e futuro de realizações.
Em 18 de junho, a culminância do Projeto Sementes do Cooperativismo teve como
foco homenagens ao cinquentenário. As
três escolas participantes capricharam nos
enredos e emocionaram a plateia com o
esforço e o talento de uma juventude que
já germinou as sementes de uma ideia de
coletividade e uma sociedade melhor, eixo
base do cooperativismo.
O 17 de outubro, data exata da funda-

ção da CERTAJA, foi marcado por comemorações internas dos colaboradores, a
inauguração de um outdoor em Taquari e
uma alvorada festiva. O Jornal O Fato Novo
(de Taquari) publicou um caderno especial
com a história da Cooperativa. Nesse dia
a CERTAJA iniciou a distribuição de bombas de chimarrão aos cooperados, que puderam retirar seu presente nos postos de
atendimento.
Um almoço para autoridades e associados fez do 6 de novembro um dia memorável na ACERTA. Homenagens e placas
celebrativas deram o tom do encontro que
reuniu mais de 250 pessoas. As câmaras
de vereadores de Taquari e Bom Retiro do
Sul realizaram sessões solenes extraordinárias em honra ao aniversário da CERTAJA.
Em 30 de novembro os colaboradores

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

2019: tempo de celebrar a beleza da maturidade
certajana

se reuniram em um jantar especial,
quando foram homenageados os
funcionários com mais de 30 anos de
empresa, além dos setores de Contabilidade e Comunicação pelos prêmios alcançados.
Em dezembro foi adotada e inaugurada
a praça Santo Antônio. Além disso, ocorreu a final da Copa Municipal de Futsal
CERTAJA 50 anos.
O ano de 2019 realmente coroou a estrada iluminada onde a Cooperativa trilha,
orgulhosa e repleta de planos. E essa trajetória está apenas começando! Muitas outras décadas de sucesso passarão à História como orgulho do empreendedorismo e
seriedade de um grupo de pioneiros que
se disseminou por 19 municípios e hoje
atende mais de 24 mil cooperados.

Ano premiado: Cooperativa é reconhecida em três
frentes de atuação
Difusão do cooperativismo, promoção da cultura e demonstrações contábeis agraciam CERTAJA

T

rês prêmios trouxeram glória e alegria à CERTAJA exatamente quando
atingiu seus 50 anos. Essas são provas objetivas da trajetória de comprometimento com as comunidades que atende,
da promoção do desenvolvimento da cultura e nas práticas cotidianas para manter
a excelência nos mais variados aspectos.
Em 29 de novembro, lideranças do
cooperativismo e políticas dos Vales do
Taquari e Rio Pardo se encontraram para
condecorar as instituições vencedoras do
I Prêmio Destaques Cooperar dos Vales,
promovido pelo jornal O Informativo do
Vale. Desenvolvido desde 2004 pela CERTAJA, o Projeto Sementes do Cooperativismo foi o homenageado com o prêmio
da categoria Difusão do Cooperativismo.
A ação dissemina o cooperativismo para
mais de 200 crianças e adolescentes do 5º
ao 9ª em escolas situadas no âmbito de
atuação da organização.
Ao contar a história da CERTAJA e o
desenvolvimento social e econômico das
comunidades após a chegada da energia
elétrica nos 50 anos de legado da organização, a Cooperativa reforça o potencial
desse modelo econômico. A ação é resultado de uma experiência coletiva com
o objetivo de reconstruir caminhada para
colocar em prática os paradigmas cooperativistas, educacionais e filosóficos em
sintonia com os associados, familiares e
integrantes da comunidade.

Plantando essas sementes do cooperativismo, o projeto amplia a educação cooperativa para além dos associados: prepara
futuros líderes e cooperados da CERTAJA
a contribuírem com o desenvolvimento da
cooperativa e das comunidades em que
está inserida.
VIVER A COOPERAR - Em 23 de novembro, um público de cerca de mil pessoas
presenciou a canção “De Quem Vive a
Cooperar”, que representou a cooperativa CERTAJA Desenvolvimento, empolgar
o público e vencer o festival com a interpretação de Shana Müller. As dez finalistas retrataram o tema proposto pelo Sescoop/RS, “Cooperativas por um trabalho
digno”. O evento, realizado no Parque
do Chimarrão da cidade, foi aberto pelo
presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius, pelo prefeito de Venâncio
Aires, Giovane Wickert e representando as
cooperativas locais, o presidente da Cooperativa Educacional Oliveira, a Coopeva,
Engelberto Henn.
O Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo é parte integrante do Programa
de Educação e Cultura Cooperativista e foi
realizado pelo Sescoop/RS com a participação das cooperativas Cooprova, Coopeva,
Uniodonto VTRP, Sicredi Vale do Rio Pardo, Certaja, Languiru, Dália, Certel, Sicoob
Valcredi Sul, Unimed VTRP e Cresol, com
apoio da Prefeitura Municipal de Venâncio
Aires e da Escola do Chimarrão.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - No período de 23 a 27 de novembro, em Foz do
Iguaçu, Paraná, foi realizado o XXXV Enconsel (Encontro dos Contadores do Setor Elétrico), promovido pela ABRACONEE
(Associação Brasileira dos Contadores do
Setor de Energia Elétrica). Maria Elena Gomes e Jairo Bittencourt, da Contabilidade,
representaram a Cooperativa.
Um dos destaques do evento é a premiação das melhores demonstrações contábeis, e neste ano a CERTAJA Energia obteve, pela segunda vez consecutiva, o 1º
lugar. Importante ressaltar que os critérios
de avaliação se baseiam no atendimento
de aspectos técnicos envolvidos e no nível
de transparência contábil das empresas ligadas ao setor elétrico brasileiro. A Cooperativa comemora esta grande conquista
e sente muito orgulho do time contábil,
liderado pela contadora Maria Elena Gomes. Fontes: https://bit.ly/37UWyPs e https://bit.ly/2XIsQbA

CAPACITAÇÃO
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FECOERGS traça planejamento estratégico
2020-2025
Planos para próximos 5 anos foram definidos com participação geral

E

m 22 de janeiro Michael Lima (Gestor do Núcleo
da Qualidade) e o presidente Renato Martins
compareceram à reunião de planejamento da
Fecoergs e Sindicooper em Ibirubá, município sede da
COPREL. Uma assembleia geral extraordinária do Sindicooper
abriu os trabalhos com a definição e aprovação da contribuição associativa para 2020. O planejamento estratégico da Fecoergs para 2020-2025 teve continuidade com a apresentação e compilações para encaminhamentos, coordenados por
Mário de Conto, da Escoop/Ocergs. Houve, ainda, a sequência
do Projeto de Estruturação do Planejamento da Fecoergs para
o período delimitado, tomando em consideração o material
oriundo da viagem do ramo aos EUA em 2019. O presidente
da Infracoop e COPREL, Jânio Vital Stefanello, destacou outros aspectos que ainda serão encaminhados este mês. Para
fevereiro a ideia é iniciar a terceira fase, com a sugestão de
Missão, Visão e Valores, bem como a apresentação das propostas para priorização das pautas, a definição de cronograma para implantação e a previsão/definição de orçamento.
Fonte: Fecoergs, texto adaptado

Reflexões marcaram encontro em Ibirubá, sede da COPREL
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Diversos setores se empenham em qualificar trabalho através de formação técnica

P

Mindset do líder

reparar os líderes para a transformação digital. Este é o objetivo do
curso promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEl-RS), Transformação Digital
na Prática: O Mindset do Líder. “As últimas pesquisas demonstram que as experiências que dão mais certo na transformação são das empresas que colocaram
o foco na qualificação dos líderes e na
criação da nova cultura que permita essa
mudança”, explica Paula Traldi, do Insper,
que conduziu o curso de Educação
Qualificação de líderes deve ser o centro das mudanças

D

CAPACITAÇÃO

Capacitações oferecem oportunidade de
renovar conhecimentos

Executiva nos dias 27 e 28 de novembro. Ela fundou em 2015 a Blossom
Consulting, depois de 27 anos de experiência como executiva na Ford, Unilever,
Novartis, Abril e Pátria Investimentos.
Além de lecionar no Insper em cursos de
Educação Executiva, tem vários projetos
de diagnóstico da prontidão para transformação digital e gestão de mudança.
O gerente comercial da CERTAJA Energia,
Ederson Madruga, participou do evento.
Fonte: https://bit.ly/2riK43E

ISO 9001:2015

e 17 a 19 de dezembro aconteceu o curso Interpretação
da ISO 9001:2015 e Formação de auditores internos da qualidade, com o objetivo de adquirir
mais conhecimento e habilidade
para liderar auditorias internas de
sistemas de gestão da qualidade,
atendendo aos critérios da ISO
9001 de acordo com a ISO 17021

e ISO 19011. O instrutor foi Emílio
Athanásio, da Leconsult Gestão e
Treinamento. Participaram Renata
Reis (Contabilidade), Simone Martins (Engenharia), Marina Fazenda (RH), Tiago Garcia Hartmann
(Obras), Marisa Angélica da Silva
e Michael Goulart Lima (Núcleo da
Qualidade), além de colaboradores
da CERTEL.

Habilidade para lidar com auditorias pautou curso

Leituristas

E

m 30 de dezembro houve a reunião de encerramento do ano com os leituristas. O
presidente Renato Martins compareceu.
Dentre os diversos assuntos tratados merecem
destaque a filosofia empresarial, política da qualidade, estatísticas de leituras lidas e não lidas, dentre outros.
Momento de reflexão ao final de 2019

N

Técnicas de recepção

os dias 13, 14, 20 e 21 de
janeiro as certajanas Letícia
(Telefonista), Fabryny (SCE)
e Stefani Palagi (Disque Energia)
participaram do curso Técnicas
de recepção, promovido pela Univates. Ministrada pela professora

Raquel Cristina Michel, a atividade reconheceu a importância e a
responsabilidade do profissional
recepcionista/telefonista, identificando competências e atribuições
e a relação com a imagem da empresa.
Responsabilidade em função central à CERTAJA

PROJETOS SOCIAIS
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PIA / CURSOS

RECEITA
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Pão de ló de leite quente
Receita da dona Edinara – esposa do
conselheiro Silvio da Rosa Lopes de
Nova Santa Rita

Ingredientes:
4 ovos
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha
1 xícara de leite quente
1 colher cheia de margarina
1 colher de fermento para bolo
Modo de Preparo
Bata as gemas com o açúcar;
Bata as claras em neve;
Misture o leite quente com a margarina;
Junte o leite com margarina, com a farinha e as gemas;
Misture tudo lentamente com o fermento e as claras em neve.

Leve ao forno pré-aquecido em 180º por 30 minutos.
Para cobertura:
Despeje leite condensado e polvilhe coco ralado.

Compartilhe
sua receita!

Cooperada, compartilhe sua receita conosco e faça o dia de alguém mais gostoso! 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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CLASSIFICADOS
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e galpão, medindo 14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do mercado Bom
Sucesso). Contatos com Ana, pelo telefone 99812 4357.

VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Compras,
a 500m da BR 386, medindo 2.500m². Interessados contatar com Sérgio,
pelo fone 99546 3544.
VENDE-SE PULVERIZADOR DE 605 LITROS. Interessados ligar (51) 99912
1749 (Paulo).
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 x 30
valor R$ 35 mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo telefone
99975 0542, com Marivânia.
BARBADA! VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Localizada a 2 km do centro de Tabai, medindo 2.445 m² com duas casas
de alvenaria, sendo uma com 100 m² nova e outra com 82 m², galpão
com garagem, poço artesiano, com árvores frutíferas. Valor R$ 190 mil
(aceito carro no negócio). Tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA NO FAXINAL DOS PACHECO – Possui 100m²,
seminova a preço de barbada no valor de R$85.000,00. Com terreno medindo 24x24m². Interessados, tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi.

VENDE-SE CASA EM VENDINHA, TRIUNFO - em ótima localização e vizinhança, atrás da Escola Gonçalves Dias, casa pré-fabricada de eucalipto e duplada, com dois quartos, sala e cozinha, lavanderia e banheiro, pátio todo cercado. Valor R$120.000,00, contato: 51 997882526.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do
Sul, ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160
VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio dos Cachorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banheiro, sala e cozinha
conjugada, estufa para plantas e árvores frutíferas. Interessados deverão
contatar através do telefone (51) 99646 7124 com Adenor ou Iranilda.
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone 99868
7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais (cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares de pedra com porão e mezanino, 2 galpões, micro trator e ferramentas, açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar
através dos telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com Carlos.

VENDE-SE 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 EM BARRETO, TRIUNFO – Localizada na Vila São Francisco,
nº 522. Casa meia aba de madeira, pátio fechado, garagem, perto de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. Valor R$ 28 mil (aceita proposta). Interessados contatar pelo telefone/wattsapp 99837 7428 com Rosana.

VENDE-SE 3,5ha de terra com casa de 150m de construção e açude no valor
R$300.000,00; 4,5ha de terra por R$ 160.000,00. Localizados em Passo do
Gil, Triunfo. Interessados devem contatar através do telefone (51) 99663
5535, com Lídia.

VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER, Taquari – Possui 2,5ha, 8 açudes com peixes, 2 casas de alvenaria, plantação de frutas
cítricas e pitaia. Valor R$ 350.000,00 (aceita proposta). Interessados deverão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.

VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Localizado a 800m da ERS 244, com ½ ha, casa de alvenaria (tijolo à vista), 3
dormitórios, semi-mobiliado, com galpão, galinheiro, poço artesiano e
pomar. Todo terrno cercado com tela. Valor R$ 105.000,00. Aceita imóvel no litoral de Tramandaí a Capão e carro como parte do pagamento. Interessados tratar com Cláudio, através do telefone 99715 2050.

VENDE-SE ÁREA DE TERRAS URBANA – Localizada no bairro Passo da Aldeia, em Taquari. Ótimo para sítio ou para fracionar em terrenos. Valor R$220.000,00 (aceita proposta). Interessados deverão
contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.

VENDE-SE TERRENO 12X30M NA BR 386 - km 409, a 100 m da BR, na entrada de Benfica. Tratar com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326.
VENDE-SE UM TERRENO COM 5MIL METROS QUADRADOS NA BR
386 - Possui 6 tanques de 7x15 para criação de peixes. Localizado no km 416,5 em frente ao mercado J.A, na rua nova, a 200m
da BR. Tratar com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326.
VENDE-SE TERRENOS EM PASSO FUNDO, TRIUNFO - Vários tamanhos,
terrenos planos com rede elétrica passando na frente. Localizados a 100
metros da TF 10, próximo ao Laponte. Tratar com João 51 99866 2960.
VENDE-SE CASA PARA MORADIA E PRÉDIO COMERCIAL – Localizados no mesmo terreno, no bairro Santa Rita, em Montenegro. Especial para oficina ou comércio em geral. Terreno medindo 15x29,5, plano e de esquina. Propriedade escriturada, construção em alvenaria,
em bom estado e com energia trifásica. Interessados deverão entrar
em contato através do telefone 99707 9459 ou 99707 7116, com João.
VENDE-SE OU TROCA-SE SÍTIO EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Vendo ou troco por propriedade de menor valor, sítio localizado em General Neto, Km 11, Triunfo. Possui 62x50m² de terra com escritura,
uma em alvenaria, arvoredo. Interessados deverão contatar através
do telefone 99783 9016 com Maria de Lourdes. Valor R$160.000,00.

VENDE-SE MUDAS DE PITAIA – Localizadas em fazenda Lengler, Taquari.
Pitaia – R$10,00 a muda. Interessados deverão contatar pelos telefones
(51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE TRATOR 4118 AGRALLE – Semi novo com ferramentas, ano 2016, com
apenas 300 horas de uso. Valor R$64.000,00 (aceita proposta). Interessados
deverão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE CASA/OFICINA EM TAQUARI – Terreno de esquina de 12,5m x
30m em rua asfaltada, construção comercial em alvenaria com força trifásica, e casa residencial de madeira. Valor R$240 mil. Aceito imóvel de
alvenaria em Taquari no negócio. Tratar com Roque Torneiro: 99999 0298.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA EM GENERAL NETO, TRIUNFO - Vendo casa de alvenaria localizada na TF10, Km 10 (perto da escola de
solda), General Neto Triunfo. A Casa possui 64m/quadrados, tem 2
quartos, banheiro, sala e cozinha, terreno mede 13x36. Interessados
entrar em contato com José Luís - 99531 6407 ou Daise - 99989 3710.
VENDO ÁREA DE TERRAS de 3 hectares no Aterrados/Passo do Juncal,
distância 800m do asfalto e 3km da BR386, toda área com mato de eucalipto plantado com 3 anos. Interessados fone/waths 51-997126941.
VENDO TERRENO 15X40M bem localizado, próprio para construção de prédio
para mercado, oficina ou depósito, aceito carro ou apartamento em Capão
da canoa (pago diferença valor). Interessados fone/waths 51-997126941.

VENDE-SE CASA NA VENDINHA – Casa com 4 dormitórios e demais peças, garagem grande, 2 banheiros, localizada na
rua da caixa d´agua, nº 409. Valor R$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri pelo telefone 99262 3339.

VENDE-SE CASA EM MORRO AZUL, PAVERAMA – Casa de pedra, 3 andares, 2 galpões, campo, ferramentas para trabalhar, micro trator, açude.
Possui 9ha e localiza-se a 8km da cidade. Interessados falar com Telmo pelo telefone 99641 0309. Aceita imóvel em Canoas ou comércio.

VENDE-SE TERRENO COM CASA – Localizado no Carapuça, próximo
ao Parque Nativo, zona rural. Terreno mede 20x30m² e casa de alvenaria, medindo 6x8m², com água encanada. BARBADA! Interessados deverão contatar com Adroaldo pelo telefone 99972 3119.

VENDE-SE ÁREA DE 7,4 ha - Localizada na Fazenda Pereira, em Taquari, a 600 metros da Rodovia 287. Possui água e luz, ótima área
para chácara, criação e plantio de floresta. Valor R$ 100 mil. Interessados deverão contatar pelo telefone 51 99788 2526 com Ani Carolini.

VENDE-SE CASA NA PRAIA DE ARROIO DO SAL - Casa de alvenaria mobiliada. Valor R$180.000,00. Interessados devem contatar com Pedro, através
do telefone 99948 1545.

VENDE-SE 14 hectares de terra no Passo do Santa Cruz. 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

