
Período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015



FALTOU
ENERGIA?

#faltaUC

27800

Envie SMS
para o número

(UC é o número da
unidade consumidora,
sem espaços)*

*Ex.: UC 1234-5
enviar SMS com #falta1234

(UC é o número da unidade
consumidora, sem espaços)

#dividaUC

Para solicitar o valor de
sua fatura, envie:

(UC é o número da unidade
consumidora, sem espaços)

#barraUC

Para solicitar o código de
barras de sua fatura, envie:

E ainda:

com

Mande 
um SMS 
gratuito
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Missão, Valores e Princípios e Visão de Futuro

Fornecer energia confiável, 
de forma sustentável, 
valorizando o relacionamento 
e a melhoria da qualidade 
de vida do cooperado.

Missão

Cooperação, Segurança, 
Comprometimento, 
Competência, Ética, 
Relacionamento.

Valores 
e Princípios

Visão de Futuro
Ser reconhecida por seus 
cooperados como referência 
de qualidade no fornecimento 
de energia e no atendimento 
prestado por seus colaboradores.

Princípios
Cooperativistas
- Adesão voluntária e livre
- Gestão democrática
- Participação econômica dos membros
- Autonomia e independência
- Educação, formação e informação
-  Intercooperação
- Interesse pela comunidade.
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Sementes do Cooperativismo

 A sexta edição do Projeto Sementes do Coope-

rativismo marcou positivamente o dia 24 de junho 

de 2015, quando 330 jovens levaram ao palco os 

ideais e princípios cooperativistas em forma de 

teatro, música e dança.

 Três escolas do município sede da CERTAJA, 

Taquari, participaram desta edição: Escola Munici-

pal Professor Emílio Schenk, Escola Municipal 

Osvaldo Ferreira Brandão e Escola Estadual Nardy 

de Farias Alvim. 

 A Escola Nardy de Farias Alvim, primeira 

colocada, levou ao palco ideias de cooperação 

praticadas em seu dia a dia: campanhas para 

aquisição de condicionadores de ar, participação 

no Natal Açoriano e a união para auxiliar os mais 

necessitados. Tudo isso, em forma de teatro e 

dança (rap). Em uma das letras das músicas, 

destacou-se o refrão “da união das ideias é que 

surge uma nação, aproveita o exemplo da 

CERTAJA, meu irmão”. 

 O exemplo das abelhas foi a temática aborda-

da pela escola municipal Professor Emílio Schenk, 

entre outros assuntos. Um balé de “abelhinhas” 

polinizando as flores encantou o público, bem 

como o teatro, e a música, evidenciando união e 

cooperação. 

 Partindo do princípio que o amor é a base de 

toda relação, a escola municipal Osvaldo Ferreira 

Brandão representou a construção de uma rela-

ção familiar, tendo como pano de fundo o Super-

centro CERTAJA.

 A atividade é o ponto alto de uma etapa inicia-

da em abril de 2015, com visitas às três escolas, 

palestras sobre o cooperativismo e o lançamento 

de desafios culturais. Os quesitos avaliados pelo 

corpo de jurados foram a adequação ao tema 

proposto (cooperativismo), criatividade, clareza e 

originalidade.

 Criado em 1998 e reformatado em 2010, o 

objetivo do Projeto Sementes do Cooperativismo 

é ampliar a educação cooperativista para além dos 

cooperados, visando preparar os futuros líderes 

da CERTAJA a contribuírem com o desenvolvi-

mento da cooperativa. O projeto atende o 5° 

princípio do cooperativismo (Educação, Treina-

mento e Informação), que trata da Educação 

Cooperativa, manifestando o compromisso com a 

comunidade e é desenvolvido em escolas da área 

de atuação da Cooperativa. A valorização do ser, 

ao invés do ter, é um dos alicerces do Sementes. 

 A organização do projeto está sob a respon-

sabilidade do Setor de Comunicação da CERTAJA. 

O projeto conta com a parceria e apoio do Sistema 

Ocergs/Sescoop-RS.

Jovens engajados no cooperativismoJovens engajados no cooperativismoJovens engajados no cooperativismo

Sementes do Cooperativismo
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Mensagem da Administração

legislação, especialmente, do setor elétrico. E aí 

todos nós sabemos e estamos sentindo na carne 

os efeitos de uma das maiores crises que vive 

nosso país. Crise econômica, crise financeira, crise 

moral, crise ética, e assim por diante. Com tanta 

crise e com um governo que, apesar de reeleito, 

não conseguiu ainda governar por tantas 

acusações, brigas de interesse, denúncias de 

corrupção, que acaba afetando toda a sociedade 

e, por conseguinte, gerando redução no consumo, 

que, por sua vez, afeta o processo produtivo, que 

gera desemprego e assim por diante. E nossos 

governantes, para tentarem resolver seus 

problemas mais urgentes, aumentam impostos, 

criam novos impostos, aplicam índices eleva-

díssimos nas tarifas controladas, como foi o caso 

da energia elétrica, criam outros mecanismos 

arrecadatórios, como foi o caso das bandeiras 

tarifárias que nos aplicaram e assim por diante. E a 

CERTAJA, como empresa controlada e regulada 

pelo governo, está inserida neste contexto. 

 Para as pessoas físicas não é diferente, pois 

tudo isso reflete em nós, consumidores finais. 

Essa é a triste realidade que vivemos. Mas, apesar 

de tudo isso, não podemos cruzar os braços e 

esperar que o milagre aconteça. Precisamos agir. 

E é o que estamos fazendo. Não estamos parados, 

pois como já citei anteriormente, graças aos 

fatores internos que têm sido muito positivos, 

continuamos investindo na melhoria de nosso 

sistema elétrico, automatizando nossos equi-

pamentos, implantando a tele medição, dando 

início a implantação da emissão da conta de luz 

instantânea (faz a leitura e já emite a conta na 

hora), reestruturando redes onde a demanda 

exige, enfim, racionalizando o processo para 

Senhoras e senhores cooperados.
Apresentamos a seguir o Relatório da Administração, através do qual divulgamos as principais 
atividades desenvolvidas no exercício de 2015 e apresentamos as demonstrações contábeis 
elaboradas de acordo com a legislação societária e com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. 
Esclarecemos que em atendimento à Resolução ANEEL n° 605/2014 elaboramos também as 
demonstrações conforme conceitos definidos para fins da contabilidade regulatória, que serão 
divulgadas no site da permissionária, oportunamente.

Mensagem do Presidente
 Em 17 de outubro de 1969 um pequeno grupo 

de produtores arrojados, ávidos por um mínimo 

de conforto para o homem do campo, fundava 

uma cooperativa com a finalidade de levar a 

energia elétrica para o meio rural. Surgia assim a 

nossa CERTAJA. Desde então, passaram-se 46 

anos, completados em 2015. É mais um ano para 

nossa história. Encerrado mais este exercício, nos 

cabe, por determinação legal, compilar em forma 

de relatório, os fatos mais relevantes ocorridos 

durante o período de janeiro a dezembro de 2015 

e levá-los à apreciação, em primeiro lugar, de 

nossos cooperados, bem como das instituições 

financeiras que nos relacionamos, aos órgãos 

públicos que nos fiscalizam, às entidades de 

classes e à sociedade como um todo.

 Ao apresentar nosso relatório do exercício, 

precisamos destacar dois aspectos: o aspecto 

interno e o externo. Entendemos como aspectos 

internos aqueles que temos o domínio, temos a 

gerência, aqueles que estão sob nosso controle. 

Dentre eles destacamos o nosso planejamento 

estratégico, através do qual definimos previa-

mente as ações que deverão ser desenvolvidas no 

período, o orçamento financeiro, o fluxo de caixa, 

o orçamento de investimentos e outros. Toda essa 

ferramenta tem nos dado o norte de nossas ações, 

a segurança para darmos um passo a mais e a 

condição de gerirmos da forma mais eficaz 

possível os recursos que nos são disponibilizados. 

Olhando sob esse ângulo, podemos afirmar que 

foi um ano normal e que transcorreu de acordo 

com nossas previsões. 

 Quanto aos aspectos externos, já não pode-

mos dizer a mesma coisa. Somos sujeitos aos 

fatores relacionados às políticas de governo e a 
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melhorar a eficiência. Isso tudo visando cada vez 

mais a satisfação de nosso cooperado. 

 Temos outros assuntos de suma importância, e 

diria até de sobrevivência, que não podemos 

deixar de registrar e que dizem respeito a uma 

nova metodologia de revisão das tarifas, que o 

órgão regulador (ANEEL) está estudando e 

discutindo com as partes envolvidas (no caso as 

cooperativas) para ser implantada já a partir de 

2016. Além deste, a retirada progressiva, a razão 

de 25% ao ano, dos descontos que as cooperativas 

usufruem hoje sobre o preço das tarifas de 

compra da energia que é distribuída aos seus 

cooperados. 

 São dois temas que estão exigindo um 

trabalho intenso e incansável de nossas lideranças 

junto a ANEEL, ao Ministério de Minas e Energia, e 

ao Governo Federal. Precisamos estar atentos e 

mobilizados na defesa da implantação de uma 

metodologia condizente com o nosso tamanho e 

com a permanência de mecanismos que nos deem 

a condição econômica e financeira de continuar 

atuando nesse mercado, em iguais condições das 

demais distribuidoras. Temos aí um grande 

desafio, mas que, com certeza, haveremos de 

superá-lo, assim como tantos outros já foram. 

 Mas nosso relatório não é só isso.  Temos a 

seguir uma série de outras informações que 

merecem e precisam ser apreciadas, pois fazem 

parte do conjunto de atos e fatos desenvolvidos 

ao longo do exercício. Apresentamos também o 

nosso Balanço Patrimonial, o Balanço de Resul-

tados e todas as outras peças que compõem o 

nosso demonstrativo econômico e financeiro, que 

também merecem ser analisadas.

 Para encerrar nossa mensagem, precisamos 

destacar que os objetivos só foram alcançados 

nesse exercício graças a um trabalho cooperativo 

e integrado entre direção, conselheiros e colabo-

radores. A eles nosso mais profundo reconhe-

cimento e agradecimento.

 Precisamos também reconhecer e agradecer o 

apoio, a integração e a parceria com nossos 

fornecedores, instituições financeiras, órgãos 

públicos (Prefeituras, Câmaras de Vereadores...) e 

demais entidades de classes com as quais nos 

relacionamos. E por fim, um agradecimento todo 

especial, do fundo do coração, ao nosso quadro 

social, razão de ser da Cooperativa e para quem 

toda nossa gestão está voltada. É para eles que 

trabalhamos, especialmente para cumprir nossa 

missão que é: “ FORNECER ENERGIA CONFIÁVEL, 

DE FORMA SUSTENTÁVEL, VALORIZANDO O 

RELACIONAMENTO E A MELHORIA DA QUALI-

DADE DE VIDA DO COOPERADO”.  

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA
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Relatório da Administração

permissionária distribui energia em 19 dos 497 

municípios do estado do Rio Grande do Sul, sendo 

três sedes municipais.

 1. PERFIL

 A Cooperativa Regional de Energia Taquari 

Jacuí exerce atividades relacionadas à distri-

buição de energia elétrica aos seus consumidores, 

formados principalmente por seus cooperados . A 
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 2. 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 cooperados, 

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 do Conselho Fiscal e parecer 

dos Auditores Independentes;

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 

sociedade, 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 

Assembleia março/2015Assembleia março/2015Assembleia março/2015

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 

15 associados, eleitos em Assembleia Geral 

Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o 

vice-presidente e o secretário. Dos demais 

conselheiros, nove são efetivos e três são 

suplentes. No exercício de 2015 esteve reunido 

em 12 oportunidades.

 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração.  

Formado por três associados efetivos e três 

suplentes, em 2015 realizou 12 reuniões e 02 

trabalhos de fiscalização nos diversos setores da 

cooperativa.

 Auditores Independentes – a Cooperativa 

contrata serviços de auditores independentes, 

que são responsáveis pela realização de exames, 

conduzidos conforme normas de auditoria apli-

cáveis no Brasil, dos quais resultam em Relatório 

de Opinião dos Auditores Independentes, que 

contempla todas as questões relevantes relativas 

à posição econômica, patrimonial e financeira da 

cooperativa.

 

 3. 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, etc.). Após tal 

definição, os objetivos relacionados ao contexto 
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de forma a transformar o esforço da equipe de 

colaboradores em resultados para todos.

 4.  GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS 

HUMANOS

 No que tange à gestão de pessoas, o compro-

misso assumido pela CERTAJA está expresso em 

seu Planejamento Estratégico, e reflete uma 

filosofia de valorização e estímulo que permeia 

toda a Cooperativa: “Proporcionar um ambiente 

de desenvolvimento e crescimento, onde a 

cooperação e o entrosamento entre as pessoas 

possibilitam um trabalho mais criativo, produtivo 

e gratificante”. 

 O enfoque dessa filosofia encontra-se em 

políticas fundamentadas no mérito pessoal e em 

equipes, que reconhecem os melhores desem-

penhos, incentivam o aprendizado contínuo e 

ampliam as oportunidades de carreira.

 Em atendimento a estas políticas e como 

forma de se manter a par da evolução nas áreas 

tecnológica, gerencial e técnica, a cooperativa 

ofereceu aos empregados oportunidades de 

desenvolvimento de suas habilidades e poten-

ciais, investindo o valor de R$ 226 mil na conces-

são de bolsas de graduação, mestrado, doutora-

do, cursos técnicos e participação em seminários. 

 Para atender as necessidades de seus coope-

rados e clientes, a CERTAJA encerrou 2015 com 

um quadro formado por 143 colaboradores 

próprios, composto principalmente por gerentes, 

técnicos, analistas, auxiliares administrativos e 

engenheiros, bem como por trabalhadores res-

ponsáveis pela implementação e manutenção de 

redes elétricas.

 5. AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS

 Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA 

(em atendimento a Lei 10.097/00 e Decreto 

5.598/2005) 

 O  P r o g r a m a  A p r e n d i z  C o o p e r a t i v o 

(SESCOOP/RS) tem como objetivo ensinar e 

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. 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 acom-

panhamento 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 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. Com o intuito de 

estimular os funcionários para a busca da 

melhoria contínua do desempenho da equipe, foi 

criado na cooperativa um programa estratégico 

de remuneração variável pelo alcance das metas 

dos indicadores traçados. Para que as iniciativas e 

os planos de ações estratégicos sejam desen-

volvidos e para que as despesas operacionais e o 

programa estratégico de remuneração variável 

sejam custeados, os recursos financeiros são 

definidos em um orçamento anual. Nesse 

processo, cada unidade da cooperativa é 

responsável pela elaboração e acompanhamento 

de seus orçamentos, que são submetidos 

anualmente aos diretores e conselheiros 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 
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preparar jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos 

para o início da carreira profissional. Com uma 

visão técnica, ética, cooperativa e cidadã, busca 

despertar o espírito de proatividade, incentivar o 

relacionamento interpessoal, o exercício da 

liderança e do empreendedorismo, caracterís-

ticas essenciais na conquista de um primeiro 

emprego. Com uma carga horária de mil horas 

(500 teóricas e 500 práticas), oportuniza os alunos 

a exercitar as capacitações aprendidas no dia a dia 

da Cooperativa. No ano de 2015 foram beneficia-

dos 6 jovens, que atuaram nas áreas de Recursos 

Humanos, Marketing, Qualidade, Departamento 

de Pessoal e Comercial Energia.

 Grupo Integração 

 O Grupo Integração é responsável por orga-

nizar os eventos festivos - internos - da CERTAJA, 

importantes para o entrosamento pessoal dos 

colaboradores. Dentre as ações realizadas, desta-

cam-se as tradicionais Festas Junina, Certajana, 

Dia das Crianças, aniversariantes (realizada 

trimestralmente), Dia dos Pais, Dia das Mães e 

Final de Ano. Além destas, o grupo visita os bebês 

recém-nascidos dos colegas em nome de toda a 

comunidade c ertajana.

 O grupo é coordenado por colaboradores, 

eleitos anualmente.

 Projeto PIA (Projeto de Integração com 

Associado)

 Em 1999 foi criado o Projeto PIA, com o objeti-

vo de estreitar os laços com os cooperados. De 

março a dezembro técnicos, gerentes e o presi-

dente da CERTAJA participam de reuniões em 

diferentes comunidades, de acordo com as 

solicitações recebidas por parte dos cooperados 

e/ou necessidades da Cooperativa.

 Nestes momentos, os cooperados têm a 

oportunidade de esclarecer dúvidas e conversar 

com a equipe certajana sobre variados assuntos 

pertinentes ao serviço de distribuição de energia 

elétrica e do sistema cooperativista. Em 2015 

foram realizadas 11 

reuniões e 636 co-

operados partici-

param.

 A l é m  d e s t a s 

reuniões, a CERTA-

JA ,  em parceria 

com os Sindicatos 

Rurais e o SENAR, 

proporciona cursos 

gratuitos aos seus 

cooperados .  No 

ano que passou, fo-

ram realizados os 

Oportunidade de crescimentoOportunidade de crescimentoOportunidade de crescimento

Presidente fala com cooperadosPresidente fala com cooperadosPresidente fala com cooperados

Festa  juninaFesta  juninaFesta  junina

Panificação caseiraPanificação caseiraPanificação caseira
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cursos de “Aproveitamento Integral de Alimen-

tos”, “Tortas e Doces Caseiros”, “Panificação Ca-

seira” e “Biscoitos e Salgados” em seis comuni-

dades.

 Projeto Sementes do Cooperativismo

 Em sintonia com as ações de comunicação e 

divulgação do sistema cooperativista, há doze 

anos a CERTAJA desenvolve o Projeto Sementes 

do Cooperativismo, onde trabalha em escolas 

diretamente com jovens, filhos e/ou dependentes 

de cooperados. Através de palestras e atividades 

lúdicas, divulga os ideais e princípios cooperati-

vistas. No ano de 2015, treze escolas receberam 

de braços abertos a equipe certajana e 747 alunos 

tiveram a oportunidade de participar.

 Jornal Certajano

 Publicação bimestral, contem assuntos do 

interesse do quadro social e informações 

relevantes da cooperativa. Possui tiragem de 25 

mil exemplares, entregues gratuitamente em 

todas residências e/ou estabelecimentos 

comerciais dos cooperados.

 

 6. AÇÕES AMBIENTAIS 

 Responsabilidade Ambiental 

 Um dos objetivos da CERTAJA é conciliar a sua 

atuação com o desenvolvimento sustentável e a 

preservação do meio ambiente. Nas decisões da 

Cooperativa, esse é um princípio sempre consi-

derado. Todos os colaboradores têm o dever de 

observar e zelar pelo cumprimento dos seguintes 

princípios: 

-Respeitar e cuidar do meio ambiente.

-Melhorar a qualidade de vida do ser humano.

-Conservar a vitalidade e a biodiversidade do pla-

neta.

-Minimizar o esgotamento de recursos não-

renováveis.

-Modificar atitudes e práticas pessoais que aten-

tem contra os princípios relacionados. 

 A CERTAJA respeita a legislação e norma-

tização a que está sujeita, e implementa estas 

exigências em sua organização, de modo a 

minimizar os impactos causados por suas 

atividades. Pratica a coleta seletiva dentro de suas 

instalações, e armazena e descarta os resíduos de 

forma apropriada, além de promover ações de 

conscientização a toda comunidade.

 DIA “C” -  Um dia especial em Taquari e no 

Brasil

 No dia 4 de julho de 2015 a CERTAJA mobilizou 

a população taquariense com a comemoração do 

Dia Internacional do Cooperativismo – DIA C. O 

objetivo do DIA C foi que, em todo o país, as 

cooperativas realizassem ações que promo-

vessem a construção de novos conceitos referen-

ciais na vida de todos. Assim, pela primeira vez, a 

CERTAJA participou deste grande movimento 

nacional através de ações de trabalho voluntário, 

responsabilidade ambiental, promoção social, 

dentre outras.

 O SESMA (Setor de Segurança e Meio Ambien-

te) envolveu-se e participou com as seguintes 

ações:
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a) Palestras nas Escolas de Taquari: durante o 

mês de junho todas as escolas de Taquari foram 

visitadas pela equipe certajana, que realizou 

palestras sobre o descarte adequado dos 

resíduos. Também foram disponibilizados 

recipientes apropriados para que a comunidade 

escolar fizesse o descarte. No DIA C, a CERTAJA 

também disponibilizou estes recipientes para a 

população em geral. O resultado da coleta foi o 

recolhimento de 

- 15 Kg de pilhas e baterias, 

- 25 Litros de óleo de cozinha, 

- 55 Lâmpadas econômicas e 11 fluorescentes.

b) Limpeza do Rio Taquari: no dia 27 de junho um 

mutirão de voluntários realizou uma limpeza das 

margens do Rio Taquari, que abastece a região. 

Colaboradores da CERTAJA, Grupo Escoteiro 

Presidente Costa e Silva, Patrulha Ecológica do 

Município, Estaleiro Naval Couto, Antônio 

Material de Construção, Duratex, Associação dos 

Barqueiros, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros 

ajudaram na tarefa.

 Como resultado, foram recolhidos 400 Kg de 

lixo, sendo o maior volume de garrafas pet. 

Também foram retirados uma geladeira, uma 

televisão e uma pia.

 Todo este material foi exposto no Dia C – no 

estacionamento do Supercentro CERTAJA – para 

que a população percebesse a importância do 

descarte correto do lixo e o impacto ambiental.

  Além destas ações de cunho ecológico, no DIA 

C (4 de julho) colaboradores voluntários da 

CERTAJA promoveram uma campanha de arre-

cadação de leite e de livros, realizaram oficinas de 

artesanato (fuxico), maquiagem e exercícios 

físicos para a terceira idade. Os 708 litros de leite 

arrecadados foram doados para a APAE, Casa da 

Criança e Fundacat, e a Biblioteca Pública de 

Taquari recebeu os 297 livros que a campanha 

conseguiu colher.

 Para entreter o público, os certajanos apre-

sentaram uma peça de teatro, e a animação do 

evento ficou por conta do “Guri de Paverama” e 

um show musical, também interpretados por 

colaboradores. Apresentações artísticas de alu-

nos da APAE (Taquari), da Escola Nardy de Farias 

Alvim (vencedora do Projeto Sementes do Coope-

rativismo), e do CTG Pelego Branco animaram o 

evento, que aconteceu no estacionamento do 

Supercentro CERTAJA. Cerca de 2.000 pessoas 

participaram da programação.

 Coleta Seletiva

 Em 2015 a CERTAJA aprimorou as ações de 

melhoria das condições de armazenamento na 

Limpeza das margens do rioLimpeza das margens do rioLimpeza das margens do rio

Dia C: dia de cooperarDia C: dia de cooperarDia C: dia de cooperar

Lixo recolhidoLixo recolhidoLixo recolhido
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Central de Resíduos, que acolhe papel, plástico, 

PET, vidro, lâmpadas, pilhas, baterias, alumínio e 

equipamentos de informática gerados na área 

administrativa. Cerca de 558 kg de resíduos secos 

da área Administrativa e 325,3ts de resíduos da 

rede de distribuição (postes de concreto e ma-

deira, cruzetas, cabos de alumínio e ferro) foram 

destinados para parceiros em conformidades com 

a legislação ambiental.

 Dia Mundial do Meio Ambiente  

 O Dia Mundial do Meio Ambiente é come-

morado anualmente em 5 de junho. A criação 

desta data teve como objetivo principal a 

conscientização da população mundial sobre os 

temas ambientais, principalmente, àqueles que 

dizem respeito à sua preservação. 

 Na VIII SIMA - “SEMANA INTERNA DO MEIO 

AMBIENTE”, o Setor de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente – SESMA -  promoveu uma palestra para 

os colaboradores, onde foram apresentadas 

importantes questões a respeito das ações que 

todos precisam tomar no dia a dia para a garantia 

de recursos naturais, vitais para a preservação do 

planeta. O evento foi aberto para as escolas de 

Taquari e contou com 175 pessoas.

 7. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

 Aquisição de detectores de tensão de BT

 Visando a melhoria contínua dos processos e o 

máximo de segurança na execução dos serviços, 

foram adquiridos detectores de tensão por 

contato para circuitos de BT (baixa tensão) para as 

equipes de atendimento de emergência. Estes 

equipamentos são utilizados para a verificação da 

ausência de tensão e são de fundamental 

importância para o processo de desenergização 

dos circuitos para manutenção, modificando o 

procedimento de trabalho e proporcionando mais 

praticidade e maior segurança para os profis-

sionais. Os equipamentos adquiridos são bastante 

resistentes e extremamente confiáveis, já sendo 

utilizados na CERTAJA para outros níveis de 

tensão.

 Implantação de um Software de Segurança e 

Medicina

 Em 2015 houve a implantação de um novo 

software de Segurança e Medicina, que permite 

que todo o histórico médico dos colaboradores da 

Cooperativa fique registrado. Esta medida foi 

adotada em atendimento as normativas do e-

Social (projeto do Governo Federal que unifica o 

envio de informações pelo empregador em 

relação aos empregados).

 Treinamentos de Capacitação

 Em continuidade ao programa de capacitação 

iniciado no ano de 2006, que visa o aperfei-

çoamento dos profissionais e a segurança no 

desenvolvimento das atividades, no ano de 2015 a 

CERTAJA promoveu, para os setores opera-

cionais, mais de 1.600 horas de treinamento. As 

atividades tiveram o apoio do Sescoop/RS e foram 

realizadas em Ibirubá, Teutônia e Taquari. 

 A matriz curricular que norteia este programa 

é definida com as demais cooperativas da 

Federação – FECOERGS- e beneficia tanto novos 

Palestra de conscientizaçãoPalestra de conscientizaçãoPalestra de conscientização

Segurança: prioridade na CooperativaSegurança: prioridade na CooperativaSegurança: prioridade na Cooperativa
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colaboradores, que recebem treinamento de 

formação, quanto profissionais experientes, que 

participam de reciclagens técnicas. Neste cenário, 

destaca-se o treinamento de reciclagem para a 

equipe de Linha Viva, realizado por instrutores 

dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e 

promovido em parceria com a Cooperativa 

CERTEL.

 Troca dos Cintos – EPI 

 A fim de garantir maior segurança dos 

colaboradores, no decorrer do segundo semestre 

foram trocados todos os conjuntos de Equipa-

mentos de Proteção Individual para trabalho em 

altura, composto por cinto paraquedista, 

talabarte de posicionamento e trava quedas de 

corda. Os novos cintos são de modelo mais leve 

que os anteriores, e, além de segurança, propor-

cionam maior conforto para os trabalhadores.

 8. DESEMPENHO OPERACIONAL

 Ligações de Consumidores

 No ano de 2015 foram realizadas 1.070 

ligações novas, cuja distribuição entre as classes 

de consumo é apresentada a seguir:

 Graficamente, o número de ligações novas 

realizadas em 2015 pode ser apresentado como 

segue:

 Consumo de Energia

 A energia elétrica distribuída pela permis-

sionária no ano de 2015 foi de 96 mil MWh, o que 

representou uma redução de 2,9% em relação a 

2014. O impacto no consumo foi ocasionado 

principalmente pelas classes industrial, comercial 

e rural, que tiveram suas atividades afetadas pela 

desaceleração da economia. O incremento de 

consumo de 11,31%, na classe “Outros” se 

justifica pela conexão de uma nova unidade 

consumidora de serviço público de água.

 

     Classe Nº ligações

     Residencial 800                 

     Industrial -                  

     Comercial 15                   

     Rural 246                 

     Outros 9                      

     Total 1.070             

 

Classe 2015 2014 Absoluto Percentual

RESIDENCIA

L
23.732          23.758          (27)               -0,11%

INDUSTRIAL 12.651          13.946          (1.295)           -9,29%

COMERCIAL 12.270          13.248          (978)             -7,38%

RURAL 39.709          41.076          (1.367)           -3,33%

OUTROS ¹ 8.045            7.228            817              11,31%

Total 96.406          99.256          (2.850)           -2,87%

¹ Valor retificado no  ano de 2014

Consumo por classe de consumidores - MWh
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 O gráfico a seguir mostra os percentuais do 

consumo por classe do ano de 2015.

 Programa de recuperação da receita / 

Fiscalização de unidades consumidoras

 Ações / fiscalização de unidades consu-

midoras 

 Para as atividades de fiscalização de Unidades 

Consumidoras, principal ferramenta para o 

combate às perdas não técnicas, a CERTAJA 

Energia no ano de 2015 contou com uma equipe 

própria para realização dessa atividade. Neste ano 

foram realizadas 881 vistorias, notificando 

àquelas que apresentaram irregularidades nas 

instalações de medição. Ao todo, foram efetuadas 

161 regularizações. Como resultado dessa 

atividade, houve recuperação de 96.220 kWh, e o 

correspondente ingresso de aproximadamente 

R$ 28 mil no caixa da cooperativa.

 Participação das classes de consumo na 

variação da receita

 A receita total da permissionária, que inclui o 

ICMS, apresentou uma elevação de R$ 9,3 

milhões, o que corresponde a um percentual de 

32,54 % em relação a 2014. Este aumento de 

receita ocorreu em virtude de termos tido um 

reajuste tarifário acentuado, principalmente pelo 

acréscimo de valores dos encargos da CDE.  A 

partir de 26 de abril de 2015, com a Resolução 

Homologatória ANEEL nº 1.884/15, tivemos um 

reajuste médio de 25%.

 Outro elemento que contribuiu para esta 

variação da receita foram as Bandeiras Tarifárias, 

que passaram a ser recolhidas a partir do mês de 

julho, conforme estabelecido na Resolução 

Normativa ANEEL nº 547/13.

 A relação entre a receita das classes e a receita 

total do ano de 2015 não teve variações 

significativas em relação ao ano de 2014. A receita 

por classes referente ao ano de 2015 está 

apresentada em forma de gráfico, como segue:

 O número de Unidades Consumidoras 

apresentou um crescimento de 2,56%. Na classe 

Industrial ocorreu redução de três unidades 

consumidoras. Já na classe Residencial ocorreu 
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um acréscimo de 377 Unidades Consumidoras.

 Tarifas

 No ano de 2015 a CERTAJA Energia passou por 

processo de Reajuste Tarifário, que foi concluído 

em abril do referido ano.

 Após as tramitações pertinentes, em 22 de 

abril de 2015, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), através da Resolução Homolo-

gatória 1884, aprovou as novas tarifas.

 O gráfico a seguir, que apresenta a abertura da 

conta de energia da CERTAJA, está conforme 

resultados publicados pela ANEEL na Nota 

Técnica nº 101/2015-SGT/ANEEL, de 15 de abril de 

2015 – Processo n° 48500.005185/2014-48.

 Atendimento ao consumidor

 A Cooperativa disponibiliza diversos canais de 

atendimento, pelo telefone 0800 541 6185 

gratuito e disponível 24 horas, presencial na 

matriz ou num dos 6 postos de atendimento, 

virtual pelo “Serviços Online” no site da 

c o o p e r a t i v a ,  p e l o  e - m a i l 

comercialenergia@certaja.com.br e por SMS pelo 

envio de mensagem para o número 27800.

 Buscando atender as demandas dos coope-

rados, a CERTAJA Energia disponibiliza acesso a 

fatura de energia no site da Cooperativa e no ano 

de 2015 implantou os Serviços Online, que é uma 

agência virtual, onde podem ser realizadas 

consultas a informações e solicitação de serviços. 

Além disto, foram divulgadas as funcionalidades 

do envio e recebimento de mensagens SMS para 

falta de energia, código de barras de faturas e 

consulta de saldos. Outras ações implantadas em 

anos anteriores foram ampliadas, como o envio da 

fatura mensal de energia elétrica por e-mail.

 Durante o ano de 2015, o número de 

atendimentos protocolados através dos canais de 

comunicação relacionados à emergência foi de 

35.806. Os atendimentos referentes aos serviços 

comerciais perfizeram aproximadamente 9.665 

ao mês, resultando em aproximadamente 116 mil 

no ano. O aumento dos serviços comerciais 

ocorrido neste ano é atribuído às novas 

plataformas disponibilizadas, Serviços Online e 

SMS, que possibilitam o registro com protocolo de 

atendimento.  No ano de 2015 foi protocolado um 

total de 151.794 mil atendimentos.

 A CERTAJA Energia mantém atualizado o 

cadastro de clientes e utiliza as mensagens via 

SMS para se relacionar com a comunidade. Em 

2015 foram enviadas 272.252 mensagens pela 

Cooperativa aos seus cooperados, principalmente 

referentes a desligamentos e avisos de suspensão 

de fornecimento. Entre as mensagens recebidas 

predominam as comunicações de falta de energia.

 Qualidade do fornecimento

 A duração e a frequência que os associados da 

CERTAJA ficam sem energia elétrica são 

acompanhadas através de dois indicadores muito 

importantes, que são o DEC e o FEC (Duração 

Equivalente por Consumidor e Frequência 

Equivalente por Consumidor, respectivamente). 

Estes indicadores são enviados para a ANEEL e 

representam dois dos principais índices que 

medem a qualidade do fornecimento. O Tempo 

Médio de Atendimento (TMA) compreende o 
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tempo médio que uma equipe da CERTAJA leva 

para atender uma comunicação de falha de 

fornecimento. 

 Abaixo se pode observar a evolução destes 

indicadores.

 

 Nota-se que os índices de DEC e FEC aumen-

taram em relação ao ano de 2014, onde a duração 

média passou de 49,77 horas por ano para 55,73 

horas por ano e a Frequência Média passou de 

23,51 vezes por ano para 25,80 vezes por ano.

 Estes indicadores contemplam todas as faltas 

de energia que os associados são acometidos, 

independente da origem. A origem pode ser 

classificada em:

- Desligamentos programados, que ocorrem 

quando a CERTAJA desliga a rede para realizar 

uma manutenção ou melhoria no sistema;

- Desligamentos não programados, que acon-

tecem por falhas no sistema.

 Analisando estas duas classificações, pode-se 

concluir que o aumento do número de inter-

rupções que nossos associados sofreram teve 

como principal causa os desligamentos progra-

mados. A CERTAJA está investindo para melhoria 

da qualidade do fornecimento e isto requer, 

inevitavelmente, que estes sejam realizados para 

realização das obras.

 Abaixo se observa a distribuição da Duração e 

da Frequência entre as causas programadas e não 

programadas.

 Vimos que 41 % da duração e 26% da frequên-

cia das interrupções tiveram origem programada, 

ou seja, para a realização de melhorias. Já as 

 

 

Ano DEC - horas

FEC - 

interrupções TMA - minutos

2015 56                               26                               187                            

2014 50                               24                               184                            

2013 35                               21                               122                            

2012 66                               31                               132                            

2011 95                               42                               131                            
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interrupções não programadas reduziram em 

relação ao ano anterior em 24% no DEC e 9% no 

FEC.

 Desta forma, os desligamentos programados 

foram os responsáveis pelo aumento global dos 

indicadores, por um importante motivo, pois as 

obras realizadas refletirão na melhoria da energia 

nos próximos anos.

 No ano de 2015, o TMA apresentou os mesmos 

patamares de 2014, com um tempo médio de 

187,03 minutos para um atendimento.

 I n v e s t i m e n to s  e m  E q u i p a m e n to s  e 

Automação

 O incremento em equipamentos modernos, 

que aumentam a confiabilidade da rede e evitam 

desligamentos, continuam pautando as decisões 

de investimentos. Em 2015 foram instalados 3 

novos religadores, que servem para evitar 

desligamentos desnecessários, ocasionados por 

contatos involuntários de objetos na rede. 

Também foram adquiridos dois bancos de 

capacitores, que aprimoram a qualidade da 

energia e permitem a melhor utilização das redes.

 No total, a CERTAJA investiu R$ 294 mil nestes 

novos equipamentos, que atualmente estão em 

processo de automação, ou seja, com moni-

toramento e operação à distância diretamente do 

Centro de Operações, localizado na sede da 

Cooperativa. Com isto, os custos operacionais 

ficam menores, pois não há necessidade de 

deslocamento das equipes até o local do ocorrido 

e o tempo das interrupções de energia é reduzido.

 Atualmente, dos 23 religadores instalados, 16 

estão automatizados (70%). Em relação aos 

equipamentos Reguladores de Tensão, de um 

total de 11 bancos, 2 estão automatizados (18%).

 Gerenciamento dos Níveis de Tensão

 Além das interrupções do fornecimento, os 

níveis de tensão, ou a Voltagem como é 

popularmente conhecida, é uma constante 

preocupação da CERTAJA. Os investimentos 

feitos em redes e em equipamentos devem 

refletir na redução do número de reclamações por 

tensão alta ou baixa.

 Desde 2011 a Cooperativa envia regularmente 

para a ANEEL relatórios de medições de níveis de 

tensão, seja por reclamação de seus cooperados, 

Controle de religadorControle de religadorControle de religador

ReligadorReligadorReligador
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seja por medições feitas em consumidores 

escolhidos aleatoriamente pela Agência Regu-

ladora. 

 Em 2013, trezentos e setenta e três unidades  

consumidoras tiveram violação de níveis de 

tensão, e a Cooperativa ressarciu pelo serviço 

inadequado o valor de R$ 28 mil. No ano de 2015, 

foram 42 unidades consumidoras com violações, 

totalizando R$ 2 mil em compensação, o que 

representa uma redução de 89,96% no período de 

4 anos.

 Os investimentos específicos para melhorias 

de níveis de tensão incluem a aquisição de um 

novo veículo para atendimento, em substituição 

ao antigo, já com grande desgaste. Os inves-

timentos em obras de melhorias de redes somam 

R$ 2,6 milhões em 2015.

  S i s t e m a  d e 

Gerenciamento 

da Operação

    O sistema InGrid, 

software de ge-

renciamento das 

atividades opera-

cionais das equi-

pes de atendimen-

to, foi implantado 

na CERTAJA em 

2014 com o obje-

tivo de racionalizar 

as tarefas relaci-

onadas à operação 

do sistema de distribuição de enegia elétrica, 

otimizando o tempo e os custos envolvidos nos 

atendimentos comerciais e nas ocorrências 

emergenciais. 

 No ano de 2015 a utilização foi expandida para 

todas as equipes, tanto do atendimento emer-

gencial quanto do atendimento comercial. Desta 

forma, a Cooperativa tem um maior controle dos 

deslocamentos e da sequência das atividades, 

possibilitando ainda mais a redução do tempo de 

atendimento e o custo de deslocamento.

 Aquisição de Novos Veículos para as Equipes 

de Atendimentos Externos 

 Em continuidade ao programa permanente de 

renovação da frota, em 2015 foram adquiridos 

oito novos veículos, que representaram um 

investimento aproximado de R$ 400 mil para 

melhor atendimento das atividades operacionais 

e de apoio.

 

 9. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINAN-

CEIRO 

 O desempenho econômico e financeiro da 

CERTAJA Energia em 2015 foi inferior ao apurado 

em 2014, podendo ser verificado pelas infor-

mações a seguir, que foram elaboradas descon-

siderando as receitas e custos de construção, 

ambas no valor de R$ 5,9 milhões, de modo a 

refletir somente as bases que, no nosso entender, 

estão diretamente vinculadas ao desempenho 

operacional.

 Em 24 de dezembro de 2015 foi publicado no 

Diário Oficial da União o segundo Aditivo ao 

Contrato de Permissão para Distribuição Nº 

015/2008-ANEEL, que inclui “Subcláusula Terceira 

- Além dos valores indenizados referentes aos 

at ivos  a inda não amort izados dos  bens 

reversíveis, também serão considerados, para fins 

de indenização, os saldos remanescentes (ativos 

ou passivos) de eventual insuficiência de 

recolhimento ou ressarcimento pela tarifa em 

decorrência da extinção, por qualquer motivo, da 

permissão, relativos a valores financeiros a serem 

apurados com base nos regulamentos prees-

tabelecidos pelo Regulador, incluídos aqueles 
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constituídos após a última alteração tarifária”.

 O reconhecimento contábil dos referidos 

ativos e passivos gerou um efeito líquido negativo 

de R$ 2,3 milhões na Receita Operacional e, 

consequentemente, no Resultado.

 O valor da Receita Operacional Líquida 

resultou em R$ 27,7 milhões, registrando um 

aumento de 4,72% em relação à verificada no 

exercício anterior, que foi de R$ 26,4 milhões.  

 Importante destacar que no exercício de 2015 

a referida Receita passou a incluir a Taxa de 

Fiscalização, no valor de R$ 97,6 mil e deixou de 

considerar as Outras Receitas, no valor de R$ 80,8 

mil, que compunham o grupo no exercício de 

2014.

 Em relação aos custos não gerenciáveis, que 

correspondem à Energia Comprada e aos 

Encargos de Uso da Rede Elétrica, a variação foi de 

31,52%, decorrente dos reajustes tarifários das 

supridoras.   

 No grupo dos Custos Gerenciáveis destaca-se 

o aumento das provisões, referentes a contin-

gências cíveis ainda em andamento, no valor de R$ 

510 mil e, por outro lado, com efeito positivo, a 

variação de R$ 539 mil no grupo Outras Receitas 

Operacionais, resultante do êxito em processos 

judicias movidos contra a Receita Federal do 

Brasil, conforme detalhado na nota explicativa 

número 9.

 As despesas financeiras, líquidas das receitas 

financeiras, totalizaram R$ 284 mil, enquanto que 

em 2014 haviam sido de R$ 812 mil. A diferença 

corresponde a um decréscimo de aproxima-

damente 65,04%, decorrente principalmente da 

receita vinculada ao êxito nos processos contra a 

Receita Federal do Brasil, mencionados no 

parágrafo anterior, e também da redução dos 

saldos devedores dos empréstimos e financia-

mentos.  

 O resultado das mutações mencionadas nos 

parágrafos anteriores foi uma Sobra Líquida de R$ 

1,4 milhões, valor este 58,79% inferior ao obtido 

no exercício de 2014, que havia sido de R$ 3,5 

milhões.

 O índice de Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido do exercício foi de 2,45 %. Em 2014 esse 

valor havia sido de 5,94%.

 O EBITDA ou LAJIDA, lucro antes dos juros, 

impostos e amortização foi de R$ 5,4 milhões, 

inferior em 30,24 % em relação a 2014, que foi de 

R$ 7,7 milhões.

   A margem EBITDA em 2015 foi de 19,35%, ou 

seja, 33,38% inferior à de 2014, que apontou 

29,04%.

 Investimentos

 Em 2015 os investimentos da Cooperativa 

importaram em R$ 7 milhões, realizadas 

principalmente em melhorias e expansão de redes 

 

Demonstrativo do cálculo do EBITDA Exercicio Exercicio Variação

(R$ Mil) ¹ de 2015 de 2014 2015/2014

Receita Operacional Líquida 27.667                             26.420                             4,72%

Custo do Serviço de Energia Elétrica (25.861)                            (22.095)                            17,04%

Resultado da Atividade ou EBIT 1.806                               4.325                               -58,24%

(+) Quotas de reintegração/amortização 3.547                               3.348                               5,94%

EBITDA 5.353                               7.673                               -30,24%

Margem EBITDA 19,35% 29,04% -33,38%

Nota: Para fins de Demonstração do Calculo do EBITDA foram excluidos os valores das receitas e custos de construção.

¹ Ano de 2014 reclassificado
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de distribuição que representaram 72,01%  do 

valor investido.

 Captações de Recursos

 Para a execução dos investimentos previstos 

para o exercício, a permissionária captou recursos 

de terceiros, na ordem de R$ 274 mil, destinados à 

aquisição de veículos para renovação da frota. 

 Valor adicionado

 Em 2015, o valor adicionado líquido gerado 

como riqueza pela permissionária foi de R$ 24,15 

milhões, representando 52,54 % da Receita Bruta, 

com a distribuição demonstrada no gráfico abaixo: 

 Agradecimentos 

 Ao fecharmos nosso relatório social e antes de 

começarmos a analisar o desempenho econômico 

financeiro, precisamos deixar registrado os 

nossos agradecimentos, em primeiro lugar, ao 

quadro social que nos confiou essa missão de 

conduzir os destinos dessa Cooperativa por mais 

um exercício. Na ordem, precisamos render nossa 

gratidão aos Conselheiros de Administração e 

Fiscal- legítimos representantes do quadro social, 

pelo apoio, pela participação e pela retidão com 

que se comportaram ao longo desse período. Aos 

nossos colaboradores, que nos acompanham no 

dia a dia e fazem a máquina rodar, nosso carinho e 

nosso reconhecimento. Agradecemos, também, 

aos fornecedores, órgãos públicos de todas as 

esferas e demais entidades que formam essa 

corrente positiva, transformando nossa CERTAJA 

em uma referência na região.

 A todos vocês, nosso mais profundo reco-

nhecimento.  

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA
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0800 541 6185
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Taquari

Paverama

General Câmara

Vale Verde 

Bom Retiro do Sul

Triunfo

Montenegro 

Sertão Santana

Mariana Pimentel

Capela Santana

Desde 1969, a Cooperativa Regional de Energia 

Taquari Jacuí (CERTAJA Energia) distribui energia 

elétrica a associados e clientes. 

A energia elétrica é adquirida em alta tensão de 

duas companhias de distribuição, a AES Sul e a 

CEEE, através de subestações transformadoras, 

e redistribuída nos 19 municípios onde a 

cooperativa atua: 

Rio Pardo

Passo do Sobrado

Barão do Triunfo 

Cerro Grande do Sul

Sentinela do Sul 

Nova Santa Rita

Tabaí

Fazenda Vila Nova 

Santa Cruz do Sul.



Rua Albino Pinto, 292 - Santo Antônio – Taquari-RS

Fone/Fax: (51) 3653.6600 

E-mail: certaja@certaja.com.br

Disque-Certaja: 0800 541 6185

Site: www.certaja.com.br
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