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COOPERAÇÃO: Valorizamos o trabalho em equipe com
responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a 

confiança que nos é dada pelo associado.

COMPROMETIMENTO: Assumimos nossa parcela 
na busca da Visão de futuro da Empresa e no 

cumprimento de nossa Missão, com persistência 
e criatividade.

COMPETÊNCIA: Valorizamos os talentos que prezam 
pela excelência de seu trabalho, demonstrando coerência, 

seriedade de propósitos e realização pessoal.

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

SEGURANÇA: Atuamos dentro das Normas Técnicas,
primando pela segurança de nossos colaboradores, 

associados e clientes.

Ser reconhecido como agente de integração, 
desenvolvimento econômico e melhoria
da qualidade de vida das comunidades 

onde atuamos.
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Fabio Bonetti
(Nova Santa Rita) 

 Senhores (as)

 O ano de 2020 foi desolador para muitas 

famílias brasileiras devido aos danos causado pela 

pandemia do covid-19. Contudo para o setor do 

agronegócio foi um ano de crescimento econô-

mico puxado, principalmente, pela recuperação 

dos preços das commodities agrícolas. Nossa 

cooperativa que em 2019 implementou um plano 

de recuperação financeira, preparando-se para 

entrar 2020 com melhores condições de operar 

seus negócios, soube administrar as oscilações do 

mercado colhendo bons resultados.

 Depois de anos sofrendo com resultados 

negativos, causados principalmente pelos 

projetos malsucedidos de geração de energia, 

finalmente conseguimos equacionar nossa 

situação financeira e alcançar o melhor resultado 

econômico da história dessa cooperativa.

 Esse ótimo resultado fecha com louvor o 

trabalho da equipe de colaboradores e dos nossos 

conselheiros. Deixa para nosso associado um 

sentimento de tranquilidade e satisfação. Para os 

nossos fornecedores esse resultado traz maior 

segurança, fortalecimento da parceria e possibi-

lidade de crescimento. Para as comunidades onde 

atuamos significa mais investimentos, geração de 

empregos e renda. Para o cooperativismo o 

engrandecimento do sistema.

 No que se refere aos negócios, fechamos o ano 

tendo muito a agradecer e comemorar.

 Fica o desafio de em 2021 superar as metas de 

faturamento e resultado obtidas nesse ano de 

2020.

 Vamos em frente e que Deus nos abençoe.

 Abraço a todos, e um excelente 2021!

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

João Carlos Kroeff 
Schmitz

(Capela de Santana)

Rossano Nunes 
dos Santos
(Taquari)

Dalmir Bif Goulart
(Capela de Santana) 

Paulo Cesar Jardim 
dos Reis 
(Taquari)

Sérgio Hofstatter
(Paverama)

Luiz Fernando Silveira 
de Oliveira 

(Nova Santa Rita)

Luis Carlos Granja 
Rocha - Presidente

 (Taquari)

Marcelo Mujol
(Nova Santa Rita)

Odone Pereira Fraga
(Nova Santa Rita)

Jacób Braga Souza
Vice-Presidente 

(Taquari)

Gilberto Coutinho 
Cunha - Secretário

(Triunfo)

José Geraldo Vianna 
Pereira - Secretário

(Taquari)

Flávio Palagi
Coordenador

 (Taquari)

André Augusto 
da Silva Bizarro

 (Costa do Santa Cruz)

José Mauro Martins
 (Costa do Santa Cruz)

Rubens Martins
Bizarro

 (Taquari)

Maria Elena 
de Souza Gomes

 (Taquari)

CONSELHO FISCAL

Conselheiros Mensagem do PresidentePRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

Mensagem
do Presidente

Luis Carlos Granja Rocha
Presidente da 

CERTAJA DESENVOLVIMENTO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

 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, Relatório de Opinião 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.

Relatório de Opinião dos Auditores Indepen-

dentes, que contempla todas as questões rele-

vantes relativas 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, 

evidencia-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, TI, 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 estra-

tégicos 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 

recursos financeiros são definidos em um orça-

mento anual. Nesse processo, cada unidade da 

Cooperativa é responsável pela elaboração e 

acompanhamento de seus orçamentos, que são 

submetidos anualmente aos diretores e conse-

lheiros para fins de aprovação.

 Concisamente, pode-se dizer que a gestão 

participativa se preocupa em manter as estra-

tégias 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 51 anos de existência de nossa Coope-

rativa, sempre contamos com uma força de traba-

lho 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 desenvol-

vimento de cada tarefa estão sempre em primeiro 

lugar, garantindo a integridade física dos seus 

colaboradores.

 Ao final de 2020, contou com 127 empregados, 

via contrato de trabalho por tempo indetermi-

nado baseado na Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT), compostos principalmente por ge-

rentes, técnicos, veterinário, analistas, auxiliares 

 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 

2020 esteve reunido em 9 oportunidades.

 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração. Formado 

por três associados efetivos e três suplentes, em 

2020 realizou 8 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 

Relatório da Administração
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Relatório da Administração PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

administrativos, bem como trabalhadores 

responsáveis pela implementação e manutenção 

de redes elétricas.

  4.  ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

 De olho no futuro – Programa Aprendiz 

Cooperativo

 DE OLHO NO FUTURO

 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 2020 o programa 

beneficiou seis jovens, residentes na zona rural do 

município de Vale Verde.

 Na cooperativa, o programa aprendiz no 

campo tem duração de 28 meses (prorrogado 

excepcionalmente em virtude da Pandemia), 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-

 Planos Sociais

 O ano de 2020 foi a continuidade na consoli-

dação 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 Cooperativa, 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 2020 de R$ 115.145,41.

 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 resul-

tados até então são bastante positivos, neste 

período de abril de 2017 a dezembro de 2020, 781 

pessoas, entre cooperados e seus dependentes, 

aderiram ao convênio nas modalidades ambula-

torial e hospitalar, se beneficiando dos atendi-

mentos em consultas médicas, exames, cirurgias e 

internações hospitalares de um plano de saúde 

regulamentado pela ANS. 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 SuperCentro 

CERTAJA), Região Carbonífera, Vale do Caí, Porto 

Alegre, Região Metropolitana e Vale dos Sinos.

 Telefonia

 Implementado no início de 2017, os Planos de 

Telefonia oferecidos pela Cooperativa aos seus 

cooperados também cumpriu sua missão e no ano 

de 2020 teve um crescimento no número de linhas 

de 17%.

 Atualmente 506 linhas estão com os coope-

rados que utilizam esse serviço da operadora 

Vivo, com pacotes de vóz e internet a preços 

menores, além de ter o atendimento de suas 

demandas direto nas unidades da CERTAJA 

Desenvolvimento.

 5. AÇÕES AMBIENTAIS

 Nosso planeta está chegando num ponto cada 

vez mais crítico no aumento do consumo e 

exploração incontrolável dos recursos naturais, o 

que pode comprometer nosso futuro. Para rever-

ter esta situação, precisamos pensar reflexiva-

mente na educação ambiental, enfatizando a 

questão da sustentabilidade, de forma a envolver 

todos os setores da sociedade. Com muita 

dificuldade neste ano de 2020, devido a COVID, 

conseguimos realizar algumas atividades para 

envolver as pessoas sem exposição e mantendo a 

integridade física dos colaboradores. Neste 

sentido, a CERTA JA , desenvolveu ações, 

incentivando os colaboradores e a sociedade em 

geral para que adotem esta ideia.

 Gestão de resíduos

 Reduzir a GERAÇÃO de resíduos (lixo), reuti-

lizar materiais e reciclar tudo o que for possível 

são hábitos que precisam se tornar corriqueiros 

para que a nova política de sustentabilidade tenha 

sucesso.

 Campanhas de coleta de resíduos eletrô-

nicos e vidros

 De 24 de fevereiro a 04 de março e de 24 

outubro a 01 de setembro, foi realizado a campa-

nha de COLETA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS E 

tica comercial e financeira, entre outros assuntos 

importantes para o desenvolvimento dos 

participantes.

 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.

 Jornal Certajano

 Publicação bimestral, com tiragem de 24.000 

exemplares, entregues gratuitamente nos 

domicílios dos cooperados, tem como objetivo 

informar os principais fatos ocorridos na Coope-

rativa, divulgar os canais de atendimento e 

possibilitar uma maior aproximação e comuni-

cação 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 do ano, a CERTAJA Agrovete-

rinária geralmente promove reuniões técnicas 

para os produtores rurais, porém, devido a pande-

mia e respeitando os protocolos de segurança não 

foi realizado nenhum encontro no ano de 2020.
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VIDROS, incentivando os colaboradores da 

CERTAJA a descartarem o material acumulado em 

cada residência, assim, durante este período, os 

certajanos foram acondicionando estes materiais 

na Central de Resíduos da Cooperativa. A ativi-

dade foi realizada em conjunto com a Secretaria 

do Meio Ambiente da Prefeitura de Taquari, com o 

objetivo de reduzir 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 100 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 vídeos cassetes, estabilizadores e nobreak, 

fax, ferro elétrico, fontes de microcomputadores, 

forno elétrico, freezer, geladeira, HD, Impressoras 

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, plásticos 

ABS/PP/OS, receptores, roteadores, servidores, 

tivas ao desenvolvimento de medidas técnicas de 

prevenção, com base nas normas regulamen-

tadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, as 

quais objetivam a prevenção relativa às doenças 

ocupacionais e aos acidentes de trabalho.

 No ano de 2020, devido a pandemia do novo 

corona vírus, o setor de segurança do trabalho 

precisou se adequar a alguns protocolos para 

assim realizar atividades rotineiras consideradas 

essências. Dentre estas ações estão os protocolos 

de distanciamento, número limitado de parti-

cipantes para cada treinamento realizado, bem 

como o uso obrigatório da máscara, medição da 

temperatura de cada colaborador e a disponibi-

lidade de álcool gel.

 Contudo as atividades prevencionistas foram 

realizadas com sucesso, tendo sempre como foco 

a saúde de todos os colaboradores e a prevenção 

ao COVID 19.

 Algumas das medidas preventivas que se 

destacaram pelo período de 2020, 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 

verificação do cumprimento dos procedimentos 

de segurança por parte dos trabalhadores, 

envolvendo, 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 medida preventivas 

cabíveis, correspondentes à utilização dos 

equipamentos de proteção, tanto individuais 

quanto coletivos.

 Quando encontrada 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 

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 2020 foram realizadas 62 

inspeções nas equipes do Setor de Serviços elétri-

cos (Equipes 30, 31 e 33).

 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 integran-

tes das equipes, imediatamente é solicitado à 

supervisão as devidas adequações.

 Inspeções das condições do trabalho (ICT)

 Tem a finalidade de identificar as condições 

inseguras, nos quais proporcionam perigo a saúde 

e a integridade física dos trabalhadores. O 

objetivo desta técnica é iniciar o processo de 

adequação das irregularidades ou fatores de 

riscos, através das medidas de eliminação e 

controle dos agentes que possam ser encontradas 

no ambiente laboral.

 Está técnica aplicam-se aos departamentos, 

setores e áreas pertencentes à cooperativa 

Certaja. Depois de identificadas, as irregulari-

dades são relatadas através de imagens e relató-

rios, para verificar com maior detalhe o problema 

existente, e facilitar o processo de adequação.

 Todos os fatores de riscos constatados e 

garrafas térmicas, teclados, TV de tubo, LED e 

LCD, torneiras, unidade de CD, DVD e disquete.

 Distribuição de mudas frutíferas nativas

 A arborização tem um papel fundamental e 

importante no restabelecimento da relação entre 

o homem e o meio natural, e na qualidade de vida 

de todos os seres vivos. As plantas frutíferas, 

especificamente, melhoram o visual, embelezam 

o espaço, exibem o seu verde intenso, folhagem, 

flores e frutos, e também proporcionam um 

microclima agradável e harmonioso.

 No dia 30 de junho, o SESMA (Setor de Segu-

rança e Meio Ambiente) distribuiu mudas de frutí-

feras nativas para os funcionários da Cooperativa 

Desenvolvimento, a fim de marcar o Dia Mundial 

do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. 

Cerca de 50 mudas foram oferecidas aos interes-

sados: ARAÇA AMARELO, ARITICUM, CEREJEIRA, 

GOIABEIRA, GUABIROVA e UVAIA. Em relação ao 

impacto ambiental, observa-se que a metodo-

logia utilizada de conscientização ambiental 

auxilia, principalmente os envolvidos, a compre-

enderem que a manutenção da vida no planeta 

está intimamente relacionada à existência das 

árvores, pois elas auxiliam na conservação do 

ambiente ecologicamente equilibrado.

 6. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPA-

CIONAL

 A cada ano o setor de Segurança Saúde e Meio 

Ambiente – SESMA dispõe das atribuições rela-
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registrados tem um prazo estipulado para a 

devida adequação, salvo em casos de exceções, 

devido á nocividade e a eminência dos fatores de 

riscos, pois nestes casos, os prazos serão 

reduzidos para que as regularizações e o controle 

sejam realizados o mais rápido possível.

 Inspeções das unidades extintoras (IUE)

 Mensalmente os extintores de incêndio da 

Cooperativa são submetidos a uma inspeção 

visual para identificar possíveis avarias, e 

anualmente 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 a 

Instituição. No ano de 2020 foi realizado no audi-

tório da cooperativa Certaja o treinamento para 

os novos cipeiros, com 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 uma 

ferramenta valiosa para o monitoramento da 

saúde do todos os integrantes, além de possibi-

em eletricidade NR-10 Básico.

 A entidade responsável pelo treinamento é o 

Colégio Teutônia, o qual enviou como instrutor 

responsável, o Técnico em Segurança do Trabalho 

e Técnico em Eletrotécnica Jonas Ronei Schilling.

 O treinamento foi realizado nos dias 03,04, 

05,06 e 09 de novembro (sendo este dividido em 

05 turmas com carga horária de 08 horas).

 Ao todo 66 colaboradores das Cooperativas 

Energia e Desenvolvimento (Setor de Serviços 

Elétricos) participaram do treinamento.

 Os principais itens que foram revistos no 

treinamento foram:

-Riscos em instalações e serviços com eletri-

cidade;

-Choque elétrico, mecanismo e efeitos;

-Desenergização de circuito;

-Riscos adicionais;

-Noções básicas de primeiros socorros.

 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 propor-

cionar 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 serviço, objetivando 

assim, o reforço de assuntos referentes a segu-

rança e saúde no trabalho.

 Treinamento de NR 10 Básico e NR 10 

Complementar (sistema elétrico de potência)

 De 24 a 28 de agosto e 21 a 29 de setembro a 

Certaja, em parceria com o Colégio Agrícola 

Teutônia, realizou nas dependências do setor de 

serviços elétricos o treinamento de Capacitação 

de da NR10 (Norma Regulamentadora 10), e NR 

10 Complementar (Sistema Elétrico de Potência) 

que trata da Segurança em instalações e serviços 

em eletricidade, bem como os procedimentos 

utilizados no ramo de distribuição de energia 

elétrica. Um grupo de 13 colaboradores da 

CERTAJA Energia e Desenvolvimento (setor de 

Serviços Elétricos) participaram das aulas teóricas 

e práticas com o instrutor Jonas Ronei Schilling, 

somando o total de 80 horas de aula (teórica e 

prática). O curso teve o apoio do Sescoop/RS.

l itar  a melhoria contínua dos processos 

preventivos de proteção individual e coletiva dos 

colaboradores.

 Ensaios elétricos

 Conforme item 10.7.8 da NR10, os equipa-

mentos, 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 as especifica-

ções 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 avaliando a sua integridade, com 

vistas à segurança do trabalhador que os utiliza. O 

trabalho é feito de seis em seis meses.

 Treinamento de reciclagem de NR 10 

(segurança em instalações e serviços em 

eletricidade)

 O curso de Reciclagem e Segurança em 

trabalhos com eletricidade é realizado de dois em 

dois anos, tendo por objetivo a capacitação do 

aluno a desempenhar suas funções, de acordo 

com o previsto na NR 10, visando a garantir a 

execução de suas atividades com segurança.

No ano de 2020 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 Segurança 
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 Treinamento de NR 35 (segurança de 

trabalho em altura)

 O treinamento de Trabalho em altura tem por 

objetivo a capacitação do aluno a 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 2020 o mesmo foi realizado nas 

dependências do Setor de Serviços Elétricos, 

tendo como público alvo os colaboradores que 

ainda não realizavam atividades em altura.

 Um grupo de 12 colaboradores da CERTAJA 

Energia e Desenvolvimento (setor de Serviços 

Elétricos) participaram das aulas teóricas e 

práticas com o instrutor Jonas Ronei Schilling, 

somando o total de 16 horas de aula (teórica e 

práticos, objetivando obter a habilidade na 

operação e manutenção de cargas, tudo de 

acordo com a Norma Regulamentadora (NR 11).

 Nos dias 19, 20 e 21 de novembro um grupo de 

08 colaboradores da CERTA JA Energia e 

Desenvolvimento (setor de Serviços Elétricos) 

participaram das aulas teóricas e práticas com o 

instrutor Leandro de Souza Becker (técnico em 

segurança do trabalho e instrutor de trânsito), 

somando o total de 24 horas de aula (teórica e 

prática). O curso teve o apoio do Sescoop/RS.

 Os principais itens que foram revistos no 

treinamento foram:

-Características técnicas do guindauto;

-Transporte e manuseio de postes;

-Substituição de transformador utilizando o 

guindauto;

-Instalação e substituição de poste utilizando o 

guindauto.

 Treinamento de operação segura com 

motosserra

 Nos dias 14 e 28 de setembro, 05, 19 e 26 de 

outubro, 39 colaboradores da CERTAJA Energia e 

Desenvolvimento (setor de Serviços Elétricos) 

participaram do treinamento de operação segura 

com motosserra.

 O objetivo do treinamento foi capacitar 

profissionais a exercerem sua função através dos 

conceitos e das práticas de segurança envolvendo 

organização, o planejamento e a execução do 

trabalho, as medidas de proteção para garantir a 

saúde e a integridade física dos colaboradores.

 O treinamento teve a duração de 08 horas 

(cada turma), e foi ministrado pelo Técnico 

Florestal Marco Aurélio Soares da Silva, da cidade 

de Viamão.

 

 Treinamento de NR35 (trabalho em altura)

 No dia 02 de outubro foi realizado o treina-

mento de trabalho em altura na Agroindústria.

prática). O curso teve o apoio do Sescoop/RS.

 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 de operador de guindauto

 O objetivo deste é treinar profissionais na 

utilização de Guindaste, de forma correta e 

segura, dotando-os de conhecimentos teóricos e 
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 Este tem como o objetivo, capacitar profissi-

onais a exercerem sua função através dos con-

ceitos e das práticas de segurança envolvendo a 

organização, o planejamento e a execução do 

trabalho em altura, explorando o conhecimento 

em todos os recursos e equipamentos.

 O treinamento teve a carga horária de 08 horas 

(entre atividades teóricas e práticas) com a 

participação de 09 colaboradores que trabalham 

em setores variados da Agroindústria, sendo que 

o instrutor do treinamento foi o técnico em 

segurança do trabalho e bombeiro civil Ederson 

Artidor Puntel, da cidade de Teutônia.

 Treinamento de NR 33 (espaços confinados)

 Nos dias 08 e 09 de outubro foi realizado o 

treinamento de formação para vigias e trabalha-

dores que acessam locais considerados espaços 

confinados (dentre eles: silos, moegas e poços de 

elevador) na Agroindústria.

 O objetivo deste treinamento é capacitar os 

 Treinamento de montagem e manutenção de 

estruturas primárias – cabos cobertos

 Dos dias 10 a 14 de fevereiro, 15 colaboradores 

da CERTAJA Energia e Desenvolvimento (setor de 

Serviços Elétricos) participaram do treinamento 

de montagem e manutenção de estruturas 

primárias.

 O objetivo do treinamento foi capacitar profis-

sionais a realizarem a montagem de redes com-

pactas com condutores protegidos, bem como a 

sua manutenção. O treinamento teve a duração 

de 40 horas, ministrado por Eder Ulrich de Freitas 

(Coordenador do Centro de Eletricidade) e Daniel 

Luis Sechi (engenheiro eletricista).

 Aquisição de cintos novos

 No ano de 2020 os cintos de segurança utili-

zados pelos eletricistas da Cooperativa (Setor de 

Serviços Elétricos) para a realização de atividades 

em altura foram substituídos por equipamentos 

novos.

 A realização da troca destes equipamentos é 

realizada a cada 5 anos (prazo recomendado pelo 

fabricante), e se faz necessária pela periodicidade 

e constância do uso dos mesmos nas atividades 

rotineiras envolvendo trabalho em altura.

 Foram adquiridos 20 conjuntos destes equipa-

mentos (cinto paraquedista, talabarte e trava 

quedas). 

 7. DESEMPENHO OPERACIONAL

 AGROINDÚSTRIA

 Nossa Agroindústria, engenho de arroz como 

gostamos de nos referir, que em 2020 passou a 

operar também com recebimento, armazena-

mento e comercialização de milho, foi o grande 

responsável pelo resultado histórico alcançado 

pela nossa cooperativa nesse ano. Esse setor que 

nos últimos anos enfrentava dificuldades, supe-

rou o faturamento em 59,13% em relação ao 

orçado. Trouxe um resultado operacional de 1,5 

milhões reais. A consolidação desse setor é muito 

importante para o futuro da nossa cooperativa, 

tanto  no lado econômico quanto na relação com o 

associado produtor de arroz e milho, pois atende a 

uma necessidade básica disponibilizando local 

adequado para armazenagem da sua produção.

 Na página seguinte, apresentamos os gráficos 

de vendas e resultado líquido da Agroindústria:

profissionais a identificar, planejar e autorizar a 

liberação de espaços confinados a fim de avaliar, 

monitorar e controlar os riscos existentes, de 

forma a garantir a segurança e saúde das pessoas 

que atuam direta e indiretamente nesses espaços 

de acordo com a NBR 14787.

 Também foi realizado o treinamento de 

recicla-gem para os colaboradores que possuíam 

o treinamento de supervisor de espaços confina-

dos.

 O objetivo do treinamento é capacitar profis-

sionais no assunto, para atuarem como Supervisor 

de Entrada em Espaço Confinado conforme 

preconiza a NR 33, parágrafo 33.3.5.4 e suas atua-

lizações.

 Os treinamentos tiveram a carga horária de 16 

horas (entre atividades teóricas e práticas) com a 

participação de 08 colaboradores que trabalham 

em setores variados da agroindústria. O treina-

mento também foi feito pelo técnico em seguran-

ça do trabalho e bombeiro civil Ederson Artidor 

Puntel, da cidade de Teutônia.
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Vendas Agroindústria

 AGROVETERINÁRIA

 Nossas lojas de Agroveterinária, setor de 

maior faturamento da Cooperativa, cresceram 

22,5% em vendas em comparação ao realizado em 

2019, deixando mais de 1,5 milhões de resultado 

operacional. Isso só foi possível devido ao 

comprometimento da equipe, uma maior 

presença no campo, a parceria com fornecedores 

e a muito trabalho. Esse mercado de insumos tem 

um potencial enorme, mas uma concorrência 

gigantesca, mesmo assim, enfrentando as 

dificuldades, estamos conseguindo crescer e 

ganhar espaço nesse mercado. A cooperação e o 

trabalho sério com responsabilidade e ética, tem 

resultado em uma relação de confiança entre o 

associado e a cooperativa, e onde se tem trabalho 

e confiança os resultados tendem a aparecer 

naturalmente.

 Gráfico: Faturamento real em 2019 e 2020 

mais faturamento orçado 2021

vários fatores de risco, mas sempre com muita 

competência e cuidado, nunca ocorrendo algum 

acidente grave durante todo este período. 

Somente estes serviços geraram um faturamento 

de R$ 401.670,90 durante o ano.

 8. SETOR DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 

(SSE)

 Diferentemente do que vem ocorrendo desde 

2015, ano em que realizamos uma grande 

renegociação em nosso contrato com a Certaja 

Energia que nos proporcionou resultados 

positivos até o ano de 2019, esse ano de 2020 

devido ao perfil das obras disponibilizadas para 

construção de redes, tivemos grande dificuldade 

na produção homem x hora, com isso, nosso 

faturamento ficou abaixo do esperado, ocorreu 

também devido a pandemia, meses com baixa 

produção por afastamentos do pessoal, fechando 

assim com resultado negativo do setor no ano.

 Nossas equipes de construção e manutenção 

de redes, além de estarem trabalhando em suas 

atividades diárias normais, estiveram atendendo 

um total de 269 notas de serviços (emergenciais), 

ocorridas em momentos de tempo adverso 

(temporais), virando por muitas vezes dias e 

noites de trabalhos ininterruptos, expostos a 
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Informe-se na Rua General Osório, 2548 em Taquari ou BR-386, 410 em Montenegro ou ligue para (51) 98263.0330 ou 2181.0988 ramal 2005

Fatura SIMPLIFICADA

Isenção de deslocamento 
em TODA A ÁREA DE 
COBERTURA da operadora

Internet  SEM BLOQUEIO 
após o término  da franquia

Traga seu número de 
QUALQUER OPERADORA

ILIMITADO VOZ

PLANO 5GB

PLANO 1GB

PLANO 10GB

PLANO 2GB

PLANO 15GB

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Whatsapp Ilimitado

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Whatsapp Ilimitado

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Whatsapp Ilimitado

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Whatsapp Ilimitado

Ligações e SMS ilimitados 
para QUALQUER OPERADORA

Whatsapp Ilimitado

39,00*
R$ P/MÊS 49,00*

R$ P/MÊS45,00*
R$ P/MÊS

99,00*
R$ P/MÊS79,00*

R$ P/MÊS59,00*
R$ P/MÊS

DESENVOLVIMENTO



PLANO TIM 
1GB de

internet Ligações ilimitadas 
para qualquer 

operadora no Brasil

Whatsapp 
Ilimitado

 Apenas R$ 34,99 mensais

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

MUITO:

NOVO 
NOVO 
NOVO 

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) 2181.0988 ramal 2005 ou (51) 98263.0330 



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

E-mail: certajadesenvolvimento@certaja.com.br

Site: www.certaja.com.br

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE 
ENERGIA E DESENVOLVIMENTO 
TAQUARI JACUÍ

Central telefônica: (51) 2181.0988

Agrocentro: (51) 9 9877.7157

Agroveterinária Matriz: (51) 3653.1606 / (51) 9 9893.0987

Agroveterinária Vendinha: (51) 3657.1088 / 3657.1030 / (51) 9 9707.7683

Agroindústria: (51) 3653.1054 / (51) 9 9707.0095

Nossos
Telefones


