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COOPERAÇÃO: Valorizamos o trabalho em equipe com
responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a 
confiança que nos é dada pelo associado.

: Assumimos nossa parcela COMPROMETIMENTO
na busca da Visão de futuro da Empresa e no 
cumprimento de nossa Missão, com persistência 
e criatividade.

: Valorizamos os talentos que prezam COMPETÊNCIA
pela excelência de seu trabalho, demonstrando coerência, 
seriedade de propósitos e realização pessoal.

: Cumprimos os compromissos legais e ÉTICA
institucionais, respeitando nossos Valores e Princípios.

: Atuamos dentro das Normas Técnicas,SEGURANÇA
primando pela segurança de nossos colaboradores, 
associados e clientes.

VALORES 
E PRINCÍPIOS

VISÃO 
DE FUTURO
Ser reconhecido como agente de integração, 
desenvolvimento econômico e melhoria
da qualidade de vida das comunidades 
onde atuamos.

Valores e Princípios / Visão de Futuro SumárioPRESTAÇÃO DE CONTAS 2019
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Epitácio Antônio de 
Ávila Ferreira - Suplente 

(Passo do Sobrado)

 Meus caros associados. 

 Finalmente em 2019 conseguimos equacionar 

positivamente o problema do descompasso do 

nosso fluxo de caixa que vinha nos atormentando 

há vários anos. Como todos que nos acompanham 

já sabem, o insucesso dos nossos projetos de 

geração de energia cobrou um alto custo, deixan-

do a cooperativa descapitalizada, nos obrigando a 

recorrer fortemente a capitais de terceiros, como 

bancos e fornecedores, para financiar nossos 

estoques de mercadorias e o fornecimento de 

insumos a prazo aos nossos associados. 

 Já há algum tempo que tínhamos constatado 

que a única forma de alcançar novamente um 

equilíbrio financeiro passaria pela alienação de 

algum bem patrimonial. Nossa intenção inicial era 

de vender o prédio do SuperCentro já que, 

atualmente, ele não abriga mais nenhuma das 

nossas operações comerciais, servindo apenas 

como um investimento que rende aluguéis. Sua 

alienação, portanto, não iria influir nos negócios 

fins da cooperativa. Esta solução, porém, não foi 

viabilizada, por se tratar de um patrimônio de alto 

valor - em torno de 11 milhões de reais, dentro de 

um cenário econômico recessivo em todo o país.

 Em vez de vender o SuperCentro, conseguimos 

negociar uma área de terras com benfeitorias, 

pertencente à Certaja Desenvolvimento, com a 

Certaja Energia que tinha interesse na área 

porque ali está localizado o seu almoxarifado de 

materiais e equipamentos. 

 Além de vender este terreno, várias outras 

medidas foram tomadas com o objetivo de 

retomar o bom desempenho da cooperativa que 

já acontecia antes de 2013, ano em que o prejuízo 

com as usinas atingiu o seu ponto máximo. Uma 

dessas medidas foi a renegociação do nosso 

passivo financeiro com o Sicredi, que foi bastante 

favorável para nós. Juntamos todos os “papa-

gaios” em um único financiamento com 10 anos 

para pagar e juros reduzidos. Esta negociação vai 

permitir que possamos, paulatinamente, ano a 

ano, amortizar as parcelas da dívida com  o 

resultado das nossas operações. Temos obrigação 

de registrar aqui, com ênfase, a postura de 

verdadeira parceria e confiança que o Sicredi 

depositou em nossa cooperativa para que pudés-

semos alcançar esta condição de financiamento 

tão favorável para nós. 

 Outras medidas tomadas em 2019 foram as  

adequações da estrutura administrativa da 

cooperativa e da estrutura operacional do 

Engenho, com grande redução de pessoal, como 

forma de equilibrar as despesas com as receitas.

 Também é importante ressaltar aqui a nossa 

decisão de passar a receber milho na nossa 

Agroindústria, junto com arroz. Pelos nossos 

estudos, a operação com milho vai ajudar 

bastante o desempenho econômico do Engenho, 

além de atender uma antiga expectativa dos 

produtores de milho da nossa região. Mesmo com 

poucos recursos, optamos por investir mais de 

200.000 reais para adequar a estrutura do 

Engenho para receber, armazenar, secar e 

beneficiar uma quantidade inicial de até 40.000 

sacas de milho. Pelos nossos cálculos este 

investimento deve se pagar em menos de dois 

Mensagem do Presidente

Conselho de Administração

Pedro Anísio Aquino 
Maia - Presidente

 (Taquari)

Dalmir Bif Goulart
(Capela de Santana)

Fabio Bonetti
(Nova Santa Rita)

João Carlos Kroeff 
Schmitz

(Capela de Santana)

Luis Rogério Junqueira 
da Cruz 

(General Câmara)

Claudio Dionísio de 
Azevedo - Suplente

 (Montenegro)

Paulo Cesar Jardim 
dos Reis 

(Caxias do Sul)

Sérgio Hofstatter
(Paverama)

Luis Carlos Granja Rocha
Vice-Presidente 

(Taquari)

Luiz Fernando Silveira 
de Oliveira 

(Nova Santa Rita)

Rossano Nunes dos 
Santos - Secretário

(Taquari)

Jorge Luis da Silva 
Nunes - Efetivo

(Taquari)

Flávio Palagi
Coordenador

 (Taquari)

Noeci Porn
Suplente

(Arroio do Potreiro)

Carlos Farias Cruz
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André Augustoda Silva 
Bizarro - Suplente

 (Costa do Santa Cruz)

Conselho Fiscal
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anos. 

 Acreditamos que 2020 será o ano da consoli-

dação de todas as medidas tomadas em 2019 e 

que, daqui para frente, voltaremos a apresentar 

os resultados positivos que já apresentávamos 

antes que os problemas com as usinas nos 

deixassem descapitalizados.

 Saudações cooperativistas!

 1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

 Assembleia Geral dos Associados – É o órgão 

supremo da Cooperativa, dentro dos limites da lei 

e do estatuto, e tem a prerrogativa de tomar 

todas e quaisquer decisões, sendo que estas 

vinculam e obrigam a todos os associados, mesmo 

que discordantes ou ausentes.

 A Assembleia Geral Ordinária se realiza 

anualmente, mediante convocação do presidente 

e delibera obrigatoriamente sobre os seguintes 

assuntos:

a) prestação de contas da Administração, que 

envolve o Relatório da Diretoria, Demonstrações 

Contábeis, parecer dos Auditores Independentes 

e parecer do Conselho Fiscal;

b) destinação das sobras apuradas ou rateio das 

perdas;

c) eleição dos componentes dos conselhos de 

Administração e Fiscal;

d) fixação da remuneração do presidente, vice-

presidente, secretário e conselheiros;

e) outros assuntos mediante interesse da socie-

dade, com exceção daqueles previstos para serem 

tratados em assembleias extraordinárias.

 As Assembleias Gerais Extraordinárias são 

os fóruns exclusivos para tratar de assuntos 

referentes à:

a) reforma do Estatuto;

b) fusão, incorporação, desmembramento ou 

transformação societária;

c) mudança de objetivos da sociedade;

d) dissolução voluntária da sociedade e nomeação 

dos liquidantes;

e) contas dos liquidantes.

 Conselho de Administração – composto por 

12 associados, eleitos em Assembleia Geral 

Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o 

vice-presidente e o secretário. No exercício de 

2019 esteve reunido em 12 oportunidades.

 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração.  Forma-

do por três associados efetivos e três suplentes, 

em 2019 realizou 11 reuniões.

 Auditores Independentes – a Cooperativa 

contrata serviços de auditores independentes, 

que são responsáveis pela realização de exames, 

conduzidos conforme normas de auditoria 

aplicáveis no Brasil, dos quais resultam em Relató-

rio de Opinião dos Auditores Independentes, que 

contempla todas as questões relevantes relativas 

Relatório da Administração

Pedro Maia
Presidente da 

CERTAJA DESENVOLVIMENTO
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Relatório da Administração

à posição econômica, patrimonial e financeira da 

Cooperativa.

 2. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

 A gestão participativa consiste na definição de 

metas e objetivos com a colaboração dos funcio-

nários. Para a CERTAJA, a gestão participativa 

incide em um diferencial competitivo. Uma vez 

que os colaboradores participam na tomada de 

decisões e no controle de sua execução, eviden-

ciando-se o compromisso deles com a empresa.

 A definição dos objetivos estratégicos é 

realizada pelo Conselho de Administração, pela 

Direção, pelos gestores do negócio e pelos 

setores de apoio administrativo (contabilidade, 

financeiro, recursos humanos, etc.). Após tal 

definição, os objetivos relacionados ao contexto 

interno e/ou externo do setor são elencados no 

mapa estratégico. São os mapas estratégicos que 

possibilitam à Cooperativa descrever, de uma 

maneira clara, seus alvos e conexões. Isso se faz 

possível porque representam de modo visual os 

objetivos estratégicos de cada negócio da 

CERTAJA.

 O próximo passo, após os objetivos estraté-

gicos terem sido traçados, é a atribuição dos 

planos de ações, indicadores e metas. Nos planos 

de ações, as ações específicas são elaboradas com 

um ou mais objetivos dentro de metas a serem 

alcançadas e, para isso, há o envolvimento de uma 

equipe multissetorial com afinidade técnica sobre 

o tema a ser desenvolvido. Para que ocorra um 

acompanhamento na evolução do resultado das 

ações previstas, assim como nas eventuais 

correções que se façam necessárias ao longo do 

ano. Indicadores e metas são adotados.

 O alinhamento estratégico é a fase seguinte na 

qual, de posse do mapa estratégico, cada equipe, 

com todos os seus componentes, avalia quais 

iniciativas podem propor para colaborar com os 

alvos principais elencados no mapa. Para que os 

funcionários possam dar a contribuição neces-

sária para o alcance de resultados coletivos 

maiores, todos os objetivos. Indicadores e metas 

são alinhados com as equipes. 

 Para que as iniciativas e os planos de ações 

estratégicos sejam desenvolvidos e para que as 

despesas operacionais sejam custeadas, os recur-

sos financeiros são definidos em um orçamento 

anual. Nesse processo, cada unidade da Coopera-

tiva é responsável pela elaboração e acompa-

nhamento de seus orçamentos, que são subme-

tidos anualmente aos diretores e conselheiros 

para fins de aprovação.

 Concisamente, pode-se dizer que a gestão 

participativa se preocupa em manter as estraté-

gias da CERTAJA de maneira lógica e integrada de 

forma a transformar o esforço da equipe de 

colaboradores em resultados para todos.

 3. GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS 

HUMANOS      

 Nesses 50 anos de existência de nossa Coope-

rativa, sempre contamos com uma força de 

trabalho engajada nos objetivos e muito compro-

metida.  A busca por resultados positivos e a 

melhor forma de apresentar um trabalho efici-

ente e de qualidade para os cooperados e clientes 

está sempre presente a cada tarefa desenvolvida.

 A cooperativa por sua vez não mede esforços 

para a capacitação e desenvolvimento de seu 

quadro funcional.

 A segurança e a assertividade no desenvolvi-

mento de cada tarefa estão sempre em primeiro 

lugar, garantindo a integridade física dos seus 

colaboradores.

 Ao final de 2019, contou com 118 empregados, 

via contrato de trabalho por tempo indetermi-

nado baseado na Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT), compostos por gerentes, técnicos, 

veterinário, analistas, auxiliares administrativos, 

bem como trabalhadores responsáveis pela 

implementação e manutenção de redes elétricas. 

 4.  ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

 De olho no futuro – Programa Aprendiz 

Cooperativo

 Os jovens estudantes entre 14 e 24 anos tem 

espaço garantido no cooperativismo, através do 

Programa Aprendiz no Campo.

    Com base no princípio que sempre norteou 

nossas ações, que é a responsabilidade social e o 

cooperativismo, no ano de 2019 o programa 

beneficiou sete jovens, residentes na zona rural 

do município de Vale Verde.

 Na cooperativa, o programa aprendiz no 

campo tem duração de 17 meses, num total 1104 

horas, divididas em 552 aulas teóricas e 552 aulas 

práticas.

 Durante o curso, os alunos são chamados a 

refletir sobre a importância de vivenciar alguns 

valores cooperativistas, como a igualdade de 

tratamento, a solidariedade, a honestidade e a 

transparência, bem como o conhecimento teórico 

de diversos temas relacionados a cultura de grãos 

(trigo, soja e milho), fruticultura, hortaliças, 

carnes e derivados (gado / suínos / aves), cadeia 

produtiva do leite, educação ambiental, matemá-

tica comercial e financeira, entre outros assuntos 

importantes para o desenvolvimento dos partici-

pantes.

 O programa tem como objetivo, estimular a 

permanência dos jovens na zona rural, promover a 

sucessão familiar profissionalizada, o empreende-

dorismo e profissionalizar a gestão de pequenas e 

médias propriedades rurais.

 Projeto Sementes do Cooperativismo 

 Atendendo ao quinto princípio do cooperati-

vismo – Educação, Treinamento e Informação – e 

em sintonia com a Filosofia da Cooperativa, o 

projeto é desenvolvido nas escolas, juntamente 

com os filhos dos associados. Palestras, atividades 

lúdicas e desafios focados no cooperativismo 

visam aproximar os jovens da CERTAJA. Em 2019 o 

projeto realizou 13 eventos atingindo um público 

de 871 jovens de 6 municípios. São eles: Triunfo, 

Bom Retiro, Passo do sobrado, Tabaí, General 

Câmara e Santa Cruz.

  Jornal Certajano
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Relatório da Administração

 Publicação bimestral, com tiragem de 23.500 

exemplares, entregues gratuitamente nos 

domicílios dos cooperados, tem como objetivo 

informar os principais fatos ocorridos na 

Cooperativa, divulgar os canais de atendimento e 

possibilitar uma maior aproximação e comunica-

ção da CERTAJA com seu quadro social. Também é 

disponibilizado na versão on-line, no site e 

enviado por mailing  aos cooperados que têm e-

mail cadastrado.

 Reuniões técnicas para produtores rurais

 No decorrer o ano, a CERTAJA Agroveterinária 

promoveu quatro reuniões técnicas para produ-

tores rurais, contando com a presença de aproxi-

madamente 150 cooperados, nos municípios de 

Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Tabaí e Monte-

negro. 

 Palestras direcionadas para produtores de 

melancia e soja foram realizadas pelo Eng. 

Agrônomo da Cooperativa, Israel Silva, e também 

por profissionais de empresas fornecedoras de 

insumos. 

 Planos Sociais  

 O ano de 2019 foi a continuidade na consolida-

ção dos Planos Sociais que a Cooperativa passou a 

oferecer para seus cooperados a partir de janeiro 

de 2017, visando proporcionar uma melhoria em 

sua qualidade de vida. Os planos sociais da Coope-

rativa, além de cumprir o seu papel principal que é 

trazer benefícios ao cooperado, como serviços de 

saúde e telefonia de qualidade, com preços 

acessíveis, também proporcionou um retorno 

econômico à CERTAJA DESENVOLVIMENTO em 

2019 de R$ 63.300,00.

 Plano de Saúde 

 Em abril de 2017 foi firmada a parceria da 

CERTAJA Desenvolvimento com o CCG - Centro 

Clínico Gaúcho, para oferecer planos de saúde aos 

seus cooperados com preços menores. Os 

resultados até então são bastante positivos, 

neste período de abril de 2017 a dezembro de 

2019, 670 pessoas, entre cooperados e seus 

dependentes, aderiram ao convênio nas modali-

dades ambulatorial e hospitalar, se beneficiando 

dos atendimentos em consultas médicas, exames, 

cirurgias e internações hospitalares de um plano 

de saúde regulamentado pela ANS. Em 2019 

foram mais de 10.000 procedimentos realizados. 

Comparando com o ano anterior (2018), houve um 

aumento de 29 % de novos beneficiários nos 

planos de saúde oferecidos pela cooperativa.

 Os usuários do Plano de Saúde CCG contam 

com uma rede de atendimento ambulatorial e 

hospitalar nos municípios de Taquari (inclusive 

com clínica própria, instalada no Super Centro 

CERTAJA), Região Carbonífera, Vale do Caí, Porto 

Alegre, Região Metropolitana e Vale dos Sinos.

 Telefonia – Fala Tchê

   Implementado no início de 2017, os Planos de 

Telefonia oferecidos pela Cooperativa aos seus 

cooperados também cumpriu sua missão e no ano 

de 2019 teve um crescimento no número de linhas 

de 13 %.

  Atualmente 430 linhas estão com os coopera-

dos que utilizam esse serviço da operadora Vivo, 

com pacotes de voz e internet a preços menores, 

além de ter o atendimento de suas demandas 

direto nas unidades da CERTAJA Desenvol-

vimento.

 5. AÇÕES AMBIENTAIS 

 A responsabilidade por um mundo mais 

humano, justo e solidário é de todos: governo, 

empresas, cidadãos, organizações sociais, dentre 

outros. Cada um deve fazer a sua parte e, por meio 

do serviço voluntário, é possível contribuir para 

melhorar a sociedade, pois ser voluntário é o 

mesmo que ser solidário. Com o objetivo de 

estimular a mudança de hábitos no que tange a 

intercooperação, interesse pela comunidade, 

voluntariado e preservação do meio ambiente, a 

CERTAJA, através do SESMA (Setor de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente da Cooperativa), no ano 

de 2019 realizou as ações a seguir.

 Coleta dos Resíduos Eletrônicos

 De 23 a 25 de setembro, foi realizado a campa-

nha de COLETA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS, 

incentivando os colaboradores da CERTAJA a 

descartarem o material acumulado em cada 

residência. Assim, durante este período, os certa-

janos foram depositando estes 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 objetivo de aumen-

tar o tempo de vida útil dos aterros sanitários, 

minimizar a contaminação por metais pesados 

(especialmente mercúrio, chumbo e cádmio) e 

evitar danos à saúde da população que vive no 

entorno dos aterros sanitários. Cerca de 200 kg 

foram coletados e enviados diretamente para a 

recicladora. 

Materiais recebidos:

Aparelho de som, Ar condicionado de janela, split, 

aquecedores, Baterias, Bebedouro, Cabos e fios, 

Cafeteiras, liquidificador e batedeira, Calcula-

doras, Carregadores em geral, Celulares e Telefo-

nes em geral, Centrais Telefônicas, Chuveiros, 

CPU, DVD e Vídeo Cacetes, Estabilizadores e 

Nobreak, Fax, Ferro Elétrico, Fontes de Microcom-

putadores, Forno elétrico, Freezer, Geladeira, HD, 

Impressora e scanners, Lavadora de roupas, 

secadora de roupas e centrífuga, Linha branca, 

Máquina de escrever, Máquina de lavar louça, 

Microondas, Modem, Monitores CRT e de LED, 

Mouse, Notebook, Pen drive, Placas em geral, 

plástico ABS/PP/OS, Receptores, Roteadores, 

Servidores, Térmicas, Teclados, TV de tubo, LED e 

LCD, Torneiras, Unidade de CD, DVD e disquete.

 Coleta de Resíduos de Vidros

 O SESMA realizou nos dias 28 de março e 18 de 

outubro, duas ações ambientais interna, com o 

slogan "Atitudes Simples Movem o Mundo", e 

desta vez o foco foi a coleta de resíduos de vidro 

como frascos, vasilhames, garrafas, copos, traves-
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Relatório da Administração

sas, etc. Foram disponibilizados coletores nos 

ecopontos nas dependências da CERTAJA para 

pré-acondicionamento dos recipientes. A estima-

tiva de recolhimento nas duas campanhas foi de 

600 kg de resíduos. A Cooperativa tomou parte, 

também, na campanha municipal que ocorreu em 

29 de março e 18 de outubro, com a parceria de 

Chico Florestal. A iniciativa do Departamento de 

Meio Ambiente da Prefeitura foi batizada como 

Descarte Consciente, Consumo Inteligente. 

Estima-se que tenham sido recolhidos mais de 

8.000 kg de vidro nessa mobilização.

 Limpeza das Margens do Rio Taquari

 No dia 23 de março, a CERTAJA se uniu mais 

uma vez em uma força tarefa para limpar as 

margens do Rio Taquari. A ação foi realizada em 

parceria com empresas do município de Taquari, 

barqueiros, colônia de pescadores, alunos e 

professores do curso Técnico Ambiental da Escola 

Pereira Coruja (Taquari) e 10 colaboradores da 

Cooperativa.

  Com esta iniciativa, toda a população de 

Taquari (aproximadamente 26 mil pessoas) foi 

beneficiada. Cerca de 1.000 Kg de resíduo/lixo, 

composto principalmente de garrafas PET, artigos 

plásticos, cadeiras, pneus, entre outros, foi 

recolhido. 

 10ª SIMA – Semana Interna do Meio 

Ambiente

 Na terça-feira (05/06/19), teve início às 

8h15min a palestra, na 11ª Semana Interna do 

Meio Ambiente - SIMA, com o objetivo de 

promover a conscientização de mudança de 

hábitos para que o futuro do nosso meio ambiente 

seja mais saudável através da sustentabilidade e 

discutir questões relacionadas ao futuro do meio 

ambiente e do desenvolvimento internacional.

 O desenvolvimento sustentável é um tema 

que aborda dois conceitos-chave que afetam as 

relações entre os países: a necessidade de 

desenvolvimento de muitas nações que ainda não 

atingiram o patamar de riqueza dos países 

desenvolvidos e o imperativo da sustentabilidade, 

que restringe a possibilidade do desenvolvimento 

econômico ao interferir no processo produtivo 

das nações. Dessa forma, torna-se necessário 

abordar o desenvolvimento sustentável na pers-

pectiva das Relações Internacionais. A palestrante 

MARINA SCHMIDT DALZOCHIO - Bacharel em 

Ciências Biológicas (Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná), mestre em Entomologia e 

Conservação da Biodiversidade (UFGD) e Doutora 

em Biologia (UNISINOS), no decorrer da palestra, 

ressaltou que a sustentabilidade é um bom 

negócio, alertando para o consumo excessivo, 

produção expansiva e obsolescência programada 

(durabilidade menor dos produtos). Enfatiza 

ainda, que o desmatamento, lixo não tratado, 

poluição e queimadas prejudicam e muito o meio 

em que vivemos, causando danos a população 

como enchentes, secas, doenças, água não 

potáve.

 6. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPA-

CIONAL  

 A cada ano o setor de Segurança Saúde e Meio 

Ambiente – SESMA dispõe das atribuições 

relativas ao desenvolvimento de medidas técnicas 

de prevenção, com base nas normas regulamenta-

doras do Ministério do Trabalho e Emprego, as 

quais objetivam a prevenção relativas às doenças 

ocupacionais e aos acidentes de trabalho. 

Algumas das medidas preventivas que se 

destacaram pelo período de 2019, foram as 

inspeções realizadas periodicamente pelo setor, 

bem como os treinamentos periódicos e os 

treinamentos de reciclagem.

 Inspeções de SESMA 

 Todas as equipes próprias e contratadas 

devem ser Inspecionadas pelos Técnicos de 

Segurança do Setor de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - SESMA e Fiscais de rede, em seus 

locais de trabalho. 

 As inspeções têm como objetivo detectar 

situações ou comportamentos de risco e a verifi-

cação do cumprimento dos procedimentos de 

segurança por parte dos trabalhadores, envol-

vendo, primeiramente, a análise preliminar de 

riscos, que é um procedimento necessário para 

identificar os agentes nocivos de cada atividade. A 

partir delas, a definição de medidas preventivas 

cabíveis, correspondentes à utilização dos equipa-

mentos de proteção, tanto individuais quanto 

coletivos.

 Quando encontrado alguma irregularidade no 

processo, é gerado um plano de ação para corrigir 

o problema, e principalmente, orientar os traba-

lhadores, de forma a manter os padrões do SESMA 

compatíveis com os padrões da FECOERGS, e 

conforme exigido pelas normas de segurança. 

 As inspeções são registradas através de 

planilhas de observações de tarefas específicas 
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para tal. As possíveis irregularidades que são 

levantadas na inspeção são listadas em formulário 

próprio com a devida ação corretiva ou de melho-

ria, com os respectivos prazos e responsáveis para 

a execução. Estes formulários ficam arquivados 

para verificação periódica por parte do Setor 

SESMA ou a quem interessar.

 Durante o ano de 2019 foram realizadas 

aproximadamente 58 inspeções pela Certaja Ener-

gia nas equipes do setor de Serviços elétricos.

 Inspeções Trimestrais

 Para intensificar ainda mais este controle, a 

cada trimestre é desenvolvido juntamente com as 

equipes móveis inspeções em todos os equipa-

mentos de proteção individuais, coletivos, ferra-

mentais e dos veículos. Caso seja detectado algum 

fator comprometedor à segurança dos inte-

grantes das equipes, imediatamente é solicitado à 

supervisão as devidas adequações.

 OBS: Na foto da realização da inspeção a 

colaboradora Eduarda Almeida está acompa-

nhando o técnico em segurança do trabalho na 

atividade, pois na ocasião a mesma estava 

representando a CIPA da Certaja Energia.

 Inspeções das Condições do Trabalho (ICT)

 Esta técnica aplica-se aos departamentos, 

setores e áreas pertencentes à Cooperativa. A sua 

finalidade é iniciar o processo de adequação das 

irregularidades e/ou fatores de riscos, através das 

medidas de eliminação e controle dos agentes.

 Inspeções nas unidades extintoras (IUE)

 Mensalmente os extintores de incêndio da 

Cooperativa são submetidos a uma inspeção 

visual para identificar possíveis avarias, e anual-

mente eles são enviados para a devida recarga e 

manutenção por uma empresa especializada. 

 Curso de CIPA

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

é composta por representantes do empregador e 

dos empregados, e tem como missão a preser-

vação da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores e de todos aqueles que interagem 

com a Instituição. No ano de 2019 foi realizado no 

auditório da cooperativa Certaja o treinamento 

para os novos cipeiros, sendo que este teve a 

carga horária de 20 horas.

 Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional

 Anualmente todos os trabalhadores realizam 

exames clínicos com o médico do trabalho. Com 

base na exposição diária aos riscos nos ambientes 

de trabalho, o PCMSO (Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) constitui-se em 

uma ferramenta valiosa para o monitoramento da 

saúde de todos os integrantes,  além de 

possibilitar a melhoria contínua dos processos 

preventivos de proteção individual e coletiva dos 

colaboradores.

 Ensaios elétricos

  Conforme item 10.7.8 da NR10, os equipamen-

tos, ferramentas e dispositivos isolantes ou 

equipados com materiais isolantes, destinados ao 

trabalho em alta e baixa tensão devem ser 

submetidos a testes elétricos ou ensaios de 

laboratório periódicos, obedecendo-se às 

especificações do fabricante e os procedimentos 

da empresa. Visando atender a esta norma, a 

CERTAJA realizou testes de rigidez dielétrica para 

certificação de regularidade dos EPIs, EPCs e 

ferramentas quanto a sua integridade, com vistas 

à segurança do trabalhador que os utiliza. O 

trabalho é realizado de seis em seis meses. 

 Treinamento de reciclagem de NR 35 

(trabalho em altura)

 O curso de Reciclagem Trabalho em Altura é 

realizado de dois em dois anos, tendo por objetivo 

a capacitação do colaborador para desempenhar 

as suas funções, de acordo com o previsto na NR 

35, visando a garantir a execução de suas 

atividades com segurança. 

 No ano de 2019 o mesmo foi realizado nas 

dependências Do Setor de Serviços Elétricos, 

tendo como público alvo os profissionais 

eletricistas e os demais que executam tal 

atividade e que já possuem o curso de Altura NR-

35 Trabalhador.

 Os principais itens que foram revistos no 

treinamento foram:

-Riscos inerentes ao trabalho em altura;

-Revisão dos equipamentos de segurança;

-Confecção de nós específicos para pontos de 

ancoragem e amarração;

-Prática de escalada em postes e resgate.

 Treinamento Introdutório (Integração 

Específica) e Treinamento Periódico

 A Integração de Segurança trata-se de um 

processo de adaptação do funcionário com o 

ambiente de trabalho, com o objetivo de 
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proporcionar o conhecimento e a orientação 

sobre os riscos relacionados à sua função e sua 

atividade profissional. Realizado antes do início 

das atividades laborais na Cooperativa, visa 

garantir a segurança e a integridade física do 

colaborador. Da mesma forma, são realizados 

treinamentos periódicos para colaboradores já 

admitidos e empresas prestadoras de serviços, 

objetivando assim, o reforço de assuntos refe-

rente a segurança e saúde no trabalho.

 7. DESEMPENHO OPERACIONAL  

 AGROVETERINÁRIA

 O ano de 2019 foi particularmente difícil para a 

nossa Agroveterinária. Foi o setor que mais sofreu 

com a descapitalização da cooperativa, pois 

precisa de muito capital de giro para operar 

considerando a necessidade de financiar os altos 

estoques e conceder crédito aos associados. 

Mesmo assim teve, em 2019, um faturamento 

superior a 2018, chegando a quase 42 milhões.

 Com a venda do terreno para a Certaja Energia 

e consequente recuperação do nosso capital de 

giro, a Agroveterinária Certaja voltará, espera-se, 

a ser a principal protagonista do resultado finan-

ceiro da nossa cooperativa. 

 Além da recuperação do capital de giro, 

algumas outras medidas tomadas em 2019, forta-

lecerão o trabalho da Agroveterinária para os 

próximos anos, como:

 Aumento do volume de negócios de fertili-

zantes, através do agenciamento, modalidade em 

que a Cooperativa recebe apenas uma comissão 

sobre o valor da venda.

 Melhoria e fortalecimento da parceria com o 

Sicredi Ouro Branco, através de 

um convênio onde é possível o 

produtor adquirir da Coope-

rativa os insumos para lavoura, 

pagando a vista com recurso do 

Banco que oferece prazo para 

pagamento até a colheita.

 AGROINDÚSTRIA

 Há vários anos que a nossa 

Agroindústria vem trabalhando 

de forma deficitária devido, 

principalmente, ao baixo volu-

me de produção que implica em 

custos fixos muito altos. Uma 

solução mais definitiva para o 

problema seria a ampliação da 

nossa capacidade de recebi-

mento e processamento de arroz. Infelizmente, 

porém, não estamos em condições de bancar um 

investimento no montante que seria necessário 

para implementarmos esta solução. Conscientes 

de que esta situação não pode perdurar visto que 

põe em risco a saúde financeira da cooperativa, 

tomamos, em 2019 uma série de medidas com o 

objetivo de viabilizar financeiramente o setor, 

entre as quais, destacamos:

 Reestruturação operacional com significativa 

redução de mão de obra. Através do redirecio-

namento da força de trabalho com alterações nas 

tarefas e responsabilidades, estamos fazendo o 

mesmo trabalho de antes com uma redução de 

mais de um terço do número de funcionários.

 Adequação da sua estrutura para o recebi-
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mento, armazenamento e beneficiamento de 

milho. Já há alguns anos que nossos associados 

produtores de milho nos cobram o recebimento 

deste cereal pela cooperativa. Em 2019 fizemos 

vários estudos custo-benefício para passar a 

operar com milho, além do arroz. Nossos estudos, 

levando em conta os preços praticados no 

mercado, apontaram para uma situação positiva 

em relação à possibilidade de gerar resultados e 

ajudar o desempenho financeiro do Engenho. 

Tendo isto em conta, separamos um espaço com a 

possibilidade de estocar até 40.000 sacas de milho 

e investimos R$ 200.000,00 na adequação da 

nossa estrutura do Engenho para receber, arma-

zenar e beneficiar este grão. Uma grande vanta-

gem ao operarmos com o milho é a possibilidade 

de vender o produto no balcão e para outras 

distribuidoras locais, o que elimina em grande 

parte a possibilidade de inadimplência por parte 

dos clientes. Já começamos a receber o milho em 

janeiro de 2020.

 SETOR DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (SSE)

 Mais uma vez, em 2019, o SSE conseguiu um 

ótimo desempenho financeiro, apresentando um 

resultado líquido de R$ 287.000,00 (duzentos e 

oitenta e sete mil reais) no ano. Desde 2015, ano 

em que fizemos uma grande renegociação com a 

Certaja Energia, nossa principal cliente, o setor 

acumulou mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 

duzentos mil reais) de resultado, contribuindo 

decisivamente para a nossa recuperação finan-

ceira.

 O gráfico abaixo mostra a evolução dos 

resultados do setor desde 2011.

 Nossas equipes de construção e manutenção 

de redes, além de estarem trabalhando em suas 

atividades diárias normais, estiveram atendendo 

um total de 233 chamados de serviços emergen-

ciais, ocorridos em momentos de tempo adverso 

(temporais), virando por muitas vezes dias e 

noites de trabalhos ininterruptos, expostos a 
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vários fatores de risco, mas sempre com muita 

competência e cuidado, sem nunca ter ocorrido 

algum acidente grave durante todo este período. 

Somente estes serviços geraram um faturamento 

de R$ 349.294,64 durante o ano. 

 GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS

 Atualmente a Certaja Desenvolvimento conta 

com uma frota de 21 veículos entre caminhões 

automóveis e caminhonetes Há algum tempo 

vínhamos renovando a frota devido aos altos 

custos de manutenção. Hoje contamos com uma 

frota praticamente nova, sendo que o caminhão 

mais antigo é de 2015. No início de 2019 refor-

çamos o gerenciamento do uso dos veículos, 

instalando rastreadores que nos permitem 

monitorar e avaliar o desempenho do veículo e do 

motorista. Obtivemos com isto uma grande 

redução dos custos de manutenção da frota, 

conforme mostrado na tabela abaixo:

 Pela tabela, podemos avaliar a significativa 

redução dos custos anuais de manutenção dos 

veículos, passando de uma média de R$ 13.300,00 

por veículo em 2016 para R$ 6.200,00 em 2019, ou 

seja, em 2019 o custo médio de manutenção dos 

nossos veículos caiu para menos da metade do 

verificado em 2016.

 Desde julho de 2019 passamos a ter abaste-

cimento próprio de diesel, adquirindo o combus-

tível direto da distribuidora. Esta foi outra medida 

importante para a redução de custos, pois com a 

compra direta estamos alcançando uma economia 

mensal média no gasto de combustível em torno 

de R$ 2.500,00.

Pedro Maia
Presidente da 

CERTAJA DESENVOLVIMENTO
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 Ano

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 Quant. de Veículos

19

 21

 21

 21

 20

 21

 Custo de manutenção

R$ 239.521,23

 R$ 229.249,59

 R$ 279.053,24

 R$ 243.455,71

 R$ 151.166,37

 R$ 136.384,53



Balanço Patrimonial PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    12



Balanço Patrimonial PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    13



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    14

Balanço Patrimonial



Notas Explicativas PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    15



Notas Explicativas PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    16



Notas Explicativas PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    17



Notas Explicativas PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    18



Notas Explicativas PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    19



Notas Explicativas PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    20



Notas Explicativas PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    21



Relatório dos Auditores IndependentesPRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    22

Notas Explicativas



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    23

Relatório dos Auditores Independentes



Parecer do Conselho FiscalPRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: Isenta

    24

Relatório dos Auditores Independentes



Sempre 
presente 
na vida do 
produt� 
rural



NOVOS 

PLANOS VIVO
Fatura SIMPLIFICADA

Isenção de deslocamento 
em TODA A ÁREA DE 
COBERTURA da operadora

Internet  SEM BLOQUEIO 
após o término  da franquia

Taxa de adesão: R$ 15,00. Consulte condições, ofertas e fidelidade. Planos Vivo corporativos. *Para que sejam tarifados os valores acima é necessário utilizar o código 15 da operadora em todas as ligações.

Informe-se na Rua General Osório, 2548 em Taquari ou 
BR-386, 410 em Montenegro ou ligue para (51)  3653.6607. 

39,00*
R$ P/MÊS

59,00*
R$ P/MÊS

45,00*
R$ P/MÊS

79,00*
R$ P/MÊS

49,00*
R$ P/MÊS

99,00*
R$ P/MÊS

ILIMITADO VOZ

PLANO 3 GB

PLANO 500MB

PLANO 5 GB

PLANO 1 GB

PLANO 10 GB

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Whatsapp Ilimitado

Whatsapp Ilimitado

Whatsapp Ilimitado

Whatsapp Ilimitado

Whatsapp Ilimitado

novonovo



PLANO TIM 

Taxa de adesão: R$ 15,00. Consulte condições, ofertas e fidelidade.

Informe-se na Rua General Osório, 2548 em Taquari ou
BR-386, 410 em Montenegro ou ligue para (51)  3653.6607. 

1GB de
internet Ligações ilimitadas 

para qualquer 
operadora no Brasil

Whatsapp 
Ilimitado

 Apenas R$ 40,99 mensais

+ +
 ADQUIRA 
O NOVO PLANO 
TIM NA CERTAJA 
E SAIA FALANDO 
E NAVEGANDO 

MUITO:

NOVO 
NOVO 
NOVO 



Rua General Osório, 2548 - 2º piso - Centro – Taquari-RS

Fone/Fax: (51) 3653.6600 

E-mail: certajadesenvolvimento@certaja.com.br

Site: www.certaja.com.br

COOPERATIVA DE GERAÇÃO 
DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO 

TAQUARI JACUÍ


