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Você decide
Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia
Relendo alguns textos escritos
pelo nosso saudoso presidente Dr.
Frederico Bavaresco, já na década de
1990, encontrei esse que achei muito pertinente para o momento que estamos vivendo e resolvi
transcrevê-lo. Talvez para alguns chegue um pouco tarde demais, mas para aqueles que o lerem e puderem refletir sobre o
mesmo, com certeza, poderão tomar uma decisão mais acertada.
O referido texto diz:
Você Decide. Mas decide o quê? E lhes diria que pode decidir
muita coisa. O momento por que passa nosso país é muito importante, preocupante e ao mesmo tempo muito delicado. Delicado
em virtude de uma conjuntura socioeconômica completamente
desajustada e desequilibrada. Esse desajuste começa pela família,
cada vez mais desestruturada e acaba atingindo a sociedade como
um todo. O filho não tem mais aquele respeito com os pais e, por
consequência, com a sociedade. Os pais, por sua vez, comprimidos
pela necessidade de buscar um ganho que permita a sobrevivência da família, se veem forçados a abandonar seus filhos na fase
em que esses mais precisam do apoio dos pais. Nossa segurança
no dia a dia está cada vez mais ameaçada. Nossas polícias, que
deveriam proporcionar essa segurança, estão cada vez mais desacreditadas. Não por culpa das pessoas, seres humanos que fazem parte dessa corporação, mas sim por força de uma conjuntura
governamental desajustada que não lhe dá as condições mínimas

necessárias para isso. Não remunera adequadamente, não fornece
armas adequadas, não tem viaturas em condições e muitas vezes
nem combustível para as viaturas rodarem é fornecido. E os nossos
governantes, o que estão fazendo?
Até então, caro cooperado, você deve estar se perguntando “o
que pode decidir” e o porquê do momento importante que passa
nosso país. Momento importante porque estamos no mês de uma
das maiores e mais importantes eleições que o país já vivenciou.
Isto porque o clima de instabilidade econômica, social, moral e ética que afeta nosso país faz com que reflitamos e tenhamos muito
cuidado em escolher nossos próximos governantes, tanto a nível
federal (presidente, senador e deputados), como a nível estadual
(governador e deputados). Serão eles que, através do nosso voto,
estarão com a responsabilidade de devolver a estabilidade tanto
social como econômico/financeira que o país precisa para retomar
o seu crescimento. O fardo, todos sabemos, é muito pesado. Precisamos eleger pessoas sérias, competentes e altamente comprometidas com o bem-estar do nosso país e nosso estado. E é aí que
você vai decidir, avaliando cuidadosamente o perfil e os projetos
de cada candidato e comparando-os com a nossa realidade. Não
podemos nos deixar levar por promessas milagrosas, pois milagres
só Cristo fez e acabou morto na cruz. Assim, tenham consciência
de que o nosso futuro e o futuro de nossos filhos e netos estão em
nossas mãos. Por isso reafirmo que “eu decido, você decide e nós
precisamos decidir o futuro de nosso país e de nosso estado”.

Expectativas
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
Escrevo este texto alguns dias após o dólar ter atingido a maior
cotação da história do Plano Real, ou seja, R$4,197. Esta alta na
cotação da moeda americana ajudou a impulsionar a cotação do
arroz no mercado nacional que chegou a R$ 46,00 a saca, ultrapassando, finalmente, os custos de produção e gerando alguma renda
ao produtor. Nós, que acompanhamos diariamente a luta do produtor de arroz para conseguir se sustentar a partir de um quadro
normalmente desolador, em que os preços de venda são inferiores
aos custos de produção, não podemos deixar de compartilhar o
contentamento com o quadro atual. A boa expectativa para o futuro próximo é fundamentada pelo viés de alta que apresenta a moeda americana frente ao real. Outro fator positivo é que os estoques
brasileiros estão muito baixos, o que pode garantir por mais tempo
a valorização do nosso produto.
Mas, apesar do momento positivo, temos que ficar atentos com
algumas possíveis dificuldades. Uma delas, a pior talvez, é que a
alta do dólar (ou queda do real) parece estar muito atrelada à in-
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segurança que estamos vivendo em relação
ao processo eleitoral no Brasil. Sendo assim, dependendo do resultado das eleições,
pode haver uma queda brusca do dólar
justamente na época da colheita do arroz,
fazendo com que os preços caiam na próxima safra. Se isto acontecer, o efeito pode ser duplamente negativo, pois, por conta do alto
valor do dólar e, consequentemente, dos insumos agrícolas, o custo das lavouras neste ano tende a ser maior. Também nos ameaça
a previsão da ocorrência nesta primavera e verão do já conhecido
fenômeno El Niño, que produz um aumento das chuvas na nossa
região, prejudicando a produtividade das lavouras.
Não quero, com estas colocações, tirar o entusiasmo que observo
em muitos dos nossos associados, mas apenas lembrar que temos
que nos precaver e encarar com cuidado, e com um olho crítico no
futuro, o bom momento que estamos vivendo.
Saudações cooperativistas!
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AGRONOTÍCIAS

Ovinocultura
Em 15 de agosto foi realizada
uma palestra sobre ovinocultura, na ACERTA. Na ocasião foi
apresentada a linha de rações
Supra para ovinos, que está
disponível na Agroveterinária
CERTAJA. Cerca de 75 produtores prestigiaram o evento.
Público atento para novidades sobre a criação de ovelhas

Gauchismo
A Cooperativa de Desenvolvimento marcou presença na
Noite do Cavalo, realizada dentro da programação da Semana
Farroupilha de Taquari. Na noite
de 12 de setembro, em parceria
com a empresa Presence, fornecedora da Agroveterinária CERTAJA, houve desfile de cavalos e,
ao final, sorteio de rações entre
os participantes.
Noite do Cavalo misturou tradição e brindes

CONSELHEIROS
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Conselheiros da CERTAJA Energia e
da CERTAJA Desenvolvimento
Conheça alguns detalhes sobre a trajetória dos três conselheiros a seguir, empossados em março de
2018. Eles integram os Conselhos das Cooperativas de Energia e Desenvolvimento!

ARMANDO ARI KUHN - CERTAJA ENERGIA
Armando Ari Kuhn, o Ari Vacinador, é representante da comunidade de Benfica, em Triunfo. Agricultor aposentado, se orgulha
de ser cooperado há 27 anos e por ter integrado o conselho fiscal
em 2010, e novamente desde março deste ano. “Quero ajudar a
fiscalizar, a apoiar a Cooperativa e dar voz aos demais cooperados,
informando o que está bom e o que está ruim”, enumera. Quando
herdou a propriedade com energia da CERTAJA, tornou-se o titular

da conta, e os laços de proximidade
se apertam cada vez mais. Nas horas
livres gosta de frequentar festas de
igreja e confraternizar com a comunidade. Torce para o Grêmio, gosta de
música gauchesca e comer churrasco.

EVANIR GONÇALVES DE AZEVEDO - CERTAJA ENERGIA
Representante de Bom Jardim, município de Paverama, Evanir
Gonçalves de Azevedo é cooperado da CERTAJA há mais de 30
anos. Por várias vezes integrou os conselhos fiscal e administrativo.
Pretende utilizar sua influência como ex-vereador e ex-vice-prefeito
de Paverama para trazer ideias do cooperado do campo e estar
presente na vida da Cooperativa. Sua história com a CERTAJA é
antiga: tudo começou quando comprou um terreno de seu sogro e
nele já havia a ligação de luz. Gosta de passear, visitar os parentes

e amigos da comunidade. É gremista,
gosta de música sertaneja e gauchesca. O cardápio favorito é aquele que
tem churrasco e grelhados em geral.
Sonha em ter saúde para contribuir
com a família e sua comunidade.

PAULO SEBASTIÃO LOPES - CERTAJA DESENVOLVIMENTO
Paulo Sebastião Lopes é produtor rural na Beira do Rio, em Genaral Câmara, e desde 2004 é cooperado da CERTAJA, com quem
tem uma parceria de longa data. Em março deste ano assumiu o
compromisso junto ao Conselho da Cooperativa de Desenvolvimento: “Pretendo procurar alternativas que ajudem no crescimento da
CERTAJA”. O passatempo favorito é jogar canastra e torcer pelo

Inter, bem como ouvir bandas tradicionalistas. A comida favorita é aquela caseira. Sonha em aposentar-se e
usufruir daquilo que construiu com
grande esforço.
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Análise realizada pela Cooperativa é entregue ao responsável pela unidade consumidora

U

m procedimento padrão adotado
pela Cooperativa é a realização de
vistorias nas unidades consumidoras. Caso seja encontrado um medidor de
energia avariado com algum tipo de deficiência técnica, sem indícios de irregularidades (parado, com bobina queimada, display
queimado ou erro de aferição), serão apurados os kWh consumidos, calculada a parcela
que não foi medida e providenciada a recuperação da receita.
A análise que a CERTAJA realiza é detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao
responsável pela unidade consumidora ou à
pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor.
Como é realizado o cálculo de recuperação dos kwh?
Se for comprovado que o medidor tem defeito, a distribuidora deve compensar ou recuperar o faturamento por meio de um dos
critérios descritos no Art. 115 da Resolução
Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro
de 2010:
•aplicar o fator de correção, determinado
pela avaliação técnica do medidor, realizada
em laboratório;

NA REDE

Medição deficiente e consumo não
faturado são apurados pela Energia

Medidores passam por inspeção criteriosa

•utilizar a média dos doze últimos faturamentos normais, proporcionalmente; ou
•utilizar o faturamento imediatamente
posterior à regularização.
Prazos
A cobrança do consumo não medido fica

limitada aos três últimos ciclos de faturamento. Nesse caso, a CERTAJA deve dividir
o pagamento em número de parcelas igual
ao dobro do período apurado de medição
deficiente. Para a devolução de valores faturados a maior, o limite vai até trinta e seis
meses.

ATENÇÃO! IMPORTANTE!
Se você observar que ocorreu uma queda no consumo faturado, sendo que está utilizando a energia como de costume, ligue para a CERTAJA (0800 541 6185) e informe
que o medidor da sua unidade consumidora pode estar avariado.
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NA REDE

Aplicativo CERTAJA agiliza informações a cooperados
Em operação desde maio, dispositivo pode ser baixado gratuitamente

D

isponibilizado no final de maio deste ano, o aplicativo CERTAJA permite que o cooperado, através de seu
smartphone, se conecte com a Cooperativa
e obtenha de forma rápida e segura informações de sua fatura, histórico de consumo,
cadastro, e outras consultas. Além destas facilidades, poderá informar à CERTAJA quando estiver sem energia. Todas as operações
realizadas via aplicativo ficam protocoladas
e encaminhadas para atendimento o mais rápido
possível. No período de junho até setembro foram
realizados 3.353 acessos.
Não conhece ainda esta facilidade? Acesse a loja
virtual de seu smartphone, procure por CERTAJA
ENERGIA e baixe o aplicativo. Assim que o download
estiver concluído, abra o aplicativo. Será solicitado o
número de sua UC (Unidade Consumidora) e o CPF
ou CNPJ do titular da conta. Registre um apelido – o
aplicativo vai lhe pedir – e pronto! Navegue à vontade e acesse vários serviços. Caso tenha dúvidas,
entre em contato via 08005416185 ou vá até um
Posto de Atendimento.
É rápido! É seguro! É mais fácil do que parece!

Em operação desde maio, dispositivo pode ser baixado gratuitamente e de forma segura

Desligamento
Programado
A CERTAJA Energia solicita
que, sempre que alguma comunidade, associação, CTG ou
outra entidade organize algum
evento (festa, baile, fandango), comunique a Cooperativa
com a máxima urgência, pelo
e-mail comercialenergia@certaja.com.br.
Desta forma, a CERTAJA
evita o agendamento de manutenções e/ou melhorias nas

Conforme determinação da ANEEL, a partir de
19/06/18 os cooperados que utilizam a Agência
Virtual deverão realizar o cadastro de uma senha e
prestar algumas informações para registros na Cooperativa.

datas de eventos. Sempre que
os desligamentos são programados, é praticamente impossível o cancelamento dos mesmos devido aos altos custos
operacionais envolvidos nestas
atividades.
NÃO ESPERE RECEBER O COMUNICADO DE DESLIGAMENTO PARA PEDIR
ALTERAÇÃO DO MESMO. ASSIM QUE TIVER A DATA DE SEU EVENTO, ENTRE EM
CONTATO CONOSCO.

Mantenha seu e-mail e celular atualizados e receba
todos os comunicados importantes da cooperativa.
Ligue 0800 641 6185 ou
acesse o site da Cooperativa.
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Inovação criada por certajano integrou tecnologias para encontrar
transformadores com precisão e agilidade

ma nova ferramenta está sendo amplamente utilizada nos smartphones dos colaboradores da Cooperativa e tem facilitado o deslocamento para
a realização de atendimentos nas propriedades dos cooperados. Chamado de Localização das Redes da CERTAJA, o dispositivo apresenta de forma fácil e esquemática
onde se encontram os transformadores da
Cooperativa, traçando rotas certeiras para a
realização dos atendimentos.
A ferramenta surgiu por iniciativa do colaborador Marcos Andrade, que trabalha no
Setor Comercial de Energia. Um dia Marcos
saiu com um colega para realizar um atendimento a campo e percebeu que demoraram 30 minutos procurando o local. Neste
momento, pensou “com tudo o que temos
de tecnologia, como posso encontrar mais
rápido a residência do cooperado? ” Assim,
ao voltar para a Cooperativa, aproveitou

Como funciona sem internet?
Em cada celular dos colaboradores,
foi “baixado” o mapa da área de atuação da CERTAJA. Desta forma, dispensa
a internet, pois o próprio aparelho pesquisa no mapa que já está no celular.
Quais são os ganhos, tanto para a
Cooperativa quanto para o cooperado?
- redução de custos em Km rodado;
- aumento de produtividade (otimização das rotas),
- segurança do colaborador (não se
perde nas áreas remotas),
- diminuição dos indicadores de DEC
(Duração Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora).

Cabe ressaltar que todo o pessoal que
trabalha a campo está usando o aplicativo,
bem como o pessoal administrativo, inclusive o presidente Renato Martins, além das
empresas prestadoras de serviço de desmatamento e leitura. Marcos contou com o
apoio do colega Marlon, do setor TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) no
desenvolvimento da ferramenta. Com esta
atitude, Marcos realizou verdadeiramente
uma INOVAÇÃO - utilizou ferramentas já
existentes e uniu-as para criar uma nova
tecnologia, sem custos para a CERTAJA. De
acordo com Enoque Garcia, gerente comer-

ferramentas já existentes e personalizou-as,
sem custos adicionais, e, durante os meses
de maio e junho de 2017 integrou-as, de
forma que se transformassem em uma só.
EFICIÊNCIA
O aplicativo tem registrado todos os
transformadores da CERTAJA mapeados
nos celulares. Assim, quando alguém realiza um serviço, basta digitar o número do
transformador e surge a rota para a posição exata. Isso gera mais eficiência, fazendo com que os trabalhadores não percam
tempo e gastem combustível procurando
os locais. Além disso, quando há um funcionário novo, ou que não conhece as redes o suficiente e sai a campo, este não se
perde mais. “Isso torna qualquer pessoa
apta a sair sem se preocupar de se perder
na nossa rede. Quando há emergência e um
plantão de uma localidade X vai para um

lugar Y, não é necessário conhecer a
rede da região Y, pois quando recebe
a tarefa, procura o transformador no
aplicativo e sabe onde tem que ir. ”
Nesse caso de emergência o próprio
Centro de Operação da Distribuição
- COD é beneficiado, evitando receber ligações desnecessárias.
O conteúdo do aplicativo é 100% fiel sem
depender de conexão com a internet para
acesso, e é constantemente atualizado. Segundo o Marcos, trata-se de uma inovação
que busca aumento de produtividade e redução de custos, trazendo benefícios que
vão desde a segurança do colaborador até
a melhoria dos indicadores de DEC e FEC da
cooperativa. “Tudo isso de maneira direta,
com poucos toques do smartphone, permitindo ao colaborador ganhar tempo, agilizar seus serviços e focar no que realmente
interessa”, assegura.

Muitos feedbacks já foram dados para Marcos, demonstrando que o aplicativo
funciona e está agradando os usuários. Confira nos depoimentos abaixo:
Luis Fernando da Silveira, Capataz (Serviços Elétricos)
“Ideia brilhante a do Marquinhos, pois este aplicativo veio para facilitar, e muito,
com as localizações onde vamos trabalhar. Antes tínhamos mais ou menos umas dez
plantas para procurar a localização, hoje eu praticamente não uso mais. Para mim, do
Móvel 30, confio muito no aplicativo, sem contar com a disponibilidade do Marquinhos com o suporte técnico para quando precisa de atualização. O aplicativo é realmente excelente. ”
Jorge Luis de Oliveira, Técnico de Manutenção Preventiva
“Facilitou muito nosso serviço, além de diminuir o tempo e a quilometragem rodada. Muito boa essa ideia! ”
Adroaldo Gomes, Técnico de Medição
“O aplicativo foi muito importante para todos os colegas que fazem trabalhos externos: gera redução de combustível e menor tempo pra chegar destino. Exemplificando:
qualquer funcionário que vier trabalhar na CERTAJA, mesmo sem conhecer as localidades, usando o aplicativo vai a qualquer lugar.”

cial de energia, “diante do desempenho das
funcionalidades deste aplicativo na CERTAJA, iremos divulgá-lo para as outras Cooperativas coirmãs.”
Caso tenha interesse, assista o vídeo
mostrando o funcionamento do aplicativo
– para isto, você deve ter um aplicativo em
seu celular que “leia” o código ao lado.
Você também poderá assistir digitando o
endereço abaixo em seu navegador no celular, tablet ou computador.
https://bit.ly/2NiKP1F

INOVAÇÃO

Ferramenta de localização de rede otimiza
atendimentos da CERTAJA
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Escola de Vale Verde recebe o programa
Aprendiz Cooperativo do Campo
Jovens entre 14 e 16 anos estudarão teoria e aplicarão conhecimentos na prática

Expectativa com o programa gera empolgação entre jovens

E

m 5 de setembro, representantes da CERTAJA e do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/RS)
estiveram na escola Nero Pereira de Freitas (EMEF), em Monte
Alegre, para disponibilizar aos alunos o programa Aprendiz Cooperativo do Campo, que oferece uma oportunidade para estudantes
entre 14 e 16 anos de aprenderem por um ano e cinco meses em
sistema de alternância. Duas semanas eles estudam no educandário,
e nas outras duas semanas aplicam os conhecimentos na prática em
suas propriedades, e assim sucessivamente.
Para participar do programa existem pré-requisitos, como ser filho ou neto de cooperado da CERTAJA, não estar trabalhando, ser

estudante do ensino fundamental ou médio e ter disponibilidade e
comprometimento em frequentar as aulas. A Escola Nero de Freitas
foi escolhida pelo Sescoop e pela CERTAJA por oferecer a estrutura
adequada para a realização do curso. No dia 25 de setembro foi realizada a prova de seleção dos interessados inscritos, cujo resultado
deverá ser divulgado no início do mês de outubro.
O programa Aprendiz Cooperativo do Campo tem como objetivos
estimular a permanência do jovem no campo, promover a sucessão
familiar profissionalizada e o empreendedorismo cooperativo, entre
outros. O prefeito Carlos Gustavo Schuch parabenizou a todos os
envolvidos no projeto agradecendo em especial à CERTAJA e ressaltou que a escola Nero é a pioneira no Brasil em estudos cooperativos, e que, portanto, ‘é merecedora de mais esta oportunidade que
vem de encontro com a principal renda de Vale Verde, que sai do
setor agropecuário’, enalteceu o prefeito.
Fonte: Folha do Mate,
adaptado

Horário de Verão
O período do horário de verão será mais curto este ano e vai começar no dia 18 de novembro, quando os brasileiros terão que adiantar
os ponteiros dos relógios à 0h. O período, que termina em 16 de fevereiro de 2019, é implantado com o objetivo de reduzir o consumo
de energia elétrica em todo o País.

09

EDIÇÃO 163/OUTUBRO DE 2018

No dia 10 de setembro a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apresentou
a lista dos 609 municípios que participarão
da 19ª edição da pesquisa que afere o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor
(IASC). As entrevistas serão realizadas com
23.446 consumidores das 92 distribuidoras concessionárias e permissionárias de
energia elétrica. A aplicação dos questionários nos municípios sorteados está prevista para o período de 23 de setembro
a 6 de dezembro de 2018 pela empresa
Praxian Business & Marketing Specialists,
com sede no município de São Paulo. Realizado anualmente pela ANEEL desde 2000,
o IASC reflete a opinião dos consumidores

sobre as distribuidoras e tem como objetivo estimular a melhoria contínua dos
serviços. As informações obtidas também
auxiliam a ANEEL na identificação das distribuidoras que devem participar do Plano
de Resultados e compõe o mecanismo de
incentivo na política tarifária definida pela
ANEEL. Em 2002, a Agência instituiu o Prêmio Iasc para destacar as distribuidoras
mais eficientes na percepção do consumidor. As empresas mais bem avaliadas em
cada ano recebem da ANEEL um certificado e um selo de qualidade, o qual pode ser
usado no material de divulgação de cada
empresa. Confira os municípios e o número de questionários que serão aplicados na

Workshop
Em 30 de agosto, na sede administrativa da CERTAJA Energia,
ocorreu um workshop promovido pela IMS Power Quality em
parceria com a Cooperativa. O objetivo foi trocar ideias entre as
empresas e apresentar soluções por parte da IMS em relação aos
registradores de tensão de qualidade de energia em regime
permanente. Luciano Monteiro Tavares, gestor de Engenharia da
CERTAJA, abriu as atividades agradecendo a parceria entre as empresas. Em seguida o presidente Renato Martins ressaltou a importância da troca de experiências que eventos como este oportunizam. Na sequência, Geison Bittencourt, técnico de análise da
qualidade de distribuição CERTAJA, falou sobre indicadores e procedimentos, quando explanou acerca dos procedimentos adotados pela CERTAJA para manter os indicadores dentro dos limites
estabelecidos pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.
Maurício Duarte e Franco Bortolotti, gestores de negócios da IMS,
palestraram sobre “PRODIST e seus indicadores” e “Identificando perdas comerciais”, respectivamente. Todo o evento foi permeado de troca de ideias e experiências. A IMS é uma empresa
especializada em produtos para gestão, supervisão, controle e racionamento da energia elétrica. Atualmente tem realizado eventos
itinerantes buscando o estreitamento do relacionamento com os
clientes presentes em todo o cenário nacional. O evento contou
com trinta e oito participantes de diversas cooperativas permissionárias- CERFOX, COOPERLUZ, CERTEL, CERTHIL, COPREL e CERTAJA. Além destas, as concessionárias HIDROPAN e DEMEI se fizeram
presentes.

avaliação da CERTAJA!
Triunfo – 52 cooperados serão entrevistados
Paverama – 28 cooperados
Tabaí – 25 cooperados
Taquari – 20 cooperados
Passo do Sobrado – 15 cooperados
Santa Cruz do Sul – 10 cooperados

Prêmio Segurança
Parceria pela Vida
A CERTAJA Energia foi a vencedora estadual na categoria “Case
de sucesso” em um concurso realizado pelo fornecedor de equipamentos de segurança LEAL. A categoria foi direcionada aos técnicos e engenheiros de segurança. A Cooperativa apresentou o case
“Segurança nas alturas”, que é desenvolvido desde 2006. No mesmo evento, também recebeu o reconhecimento como “Empresa
mais engajada do RS”. Em outubro, esse mesmo case da CERTAJA
irá concorrer em São Paulo ao Prêmio Nacional, com os demais
vencedores de cada estado do Sul e Sudeste. Esta foi a primeira vez
que a disputa ocorreu no RS.

CERTAJA: A empresa mais engajada do RS

Evento promoveu troca de ideias e experiências

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

IASC 2018

“Segurança nas alturas” rendeu reconhecimento
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Escola Júlio de Castilhos realiza
encontro de partilha de sementes crioulas
Evento aberto à comunidade reuniu moradores da região, estudantes, professores e autoridades

Sementes crioulas mesclam alimentação saudável, soberania alimentar e cuidado ambiental

A

sexta-feira, 24 de agosto, foi dia de
festa para a comunidade de Júlio de
Castilhos. Durante todo o dia, a escola estadual da localidade abriu suas portas
para visitantes na 1ª Feira de Doação e Troca de Mudas e Sementes Crioulas. O evento
teve inicio às 9h e encerrou à tarde. A escola pretende realizar anualmente a feira
para troca de mudas e sementes, além de se
tornar uma guardiã do banco de sementes
crioulas do município. De acordo com o presidente da associação de moradores e presidente do Círculo de Pais e Mestres – CPM,
Régis Eli Amaral, essa prática irá recuperar
um modelo de agricultura sustentável ecologicamente, socialmente e economicamente.
Durante a manhã, estudantes do educandário apresentaram uma peça teatral em que
mostraram a chegada dos diferentes povos
ao Brasil, cada um trazendo suas sementes e alimentos e partilhando conhecimentos. Também foi destacada na encenação a
presença de agrotóxicos nos alimentos. O
evento contou ainda com palestra sobre a
temática com representantes da Pastoral da
Terra, Movimentos dos Pequenos Agricultores e Emater. Também houve exposição dos
trabalhos dos alunos.
RESGATE
Para a diretora da escola, Sirlei Marques,
o evento marcou a concretização do projeto de resgate de sementes crioulas, que está
sendo desenvolvido desde o início do ano
letivo pela instituição. As sementes crioulas
são orgânicas e vieram de plantas cultivadas sem o uso de pesticidas, inseticidas ou
adubos químicos. O projeto do educandário busca recuperar a tradição de guardar
as sementes de uma colheita para realizar o
plantio no próximo ano. “O objetivo é resgatar uma cultura que os mais velhos da nossa

comunidade vivenciaram e que, de certa forma, estava se perdendo”, conta a diretora.
Régis Eli acentua que por não utilizar
agrotóxicos, o plantio de sementes crioulas
“requer interação entre os agricultores na
troca de informações, sementes e manejo
de cada espécie. Ao utilizarem suas próprias
sementes e produzindo ecologicamente, irá
cair o custo de produção e se deixará de depender das grandes empresas de sementes
e agrotóxicos.” E acrescenta: “Nosso mundo
está caminhando cada vez mais para o individualismo e falta de cuidado com nosso
planeta, que é a casa de todos os seres vivos,
e o projeto da escola e comunidade visa desenvolver o caminho inverso: um resgate de
vivência em comunidade e preservação para
futuras gerações.”

Felizmente ainda existem agricultores que
mantem a tradição da prática de guardar sementes, os chamados guardiões de sementes
crioulas. “Tais agricultores estavam isolados.
Com o projeto queremos estimular a interação entre a comunidade com os guardiões,
sendo que, além de compartilhar sementes,
partilhem também seus saberes e a importância de uma alimentação saudável e a soberania alimentar, que garante uma qualidade de vida e o cuidado com nosso planeta.”
Segundo Regis, a viabilidade desse projeto
passa por uma constante cooperação entre
os membros da comunidade, o que certamente resultará uma vida mais saudável.
Fonte: O Fato Novo, 31/08/2018,
Núcleo de Comunicação CERTAJA

Comunidade entusiasmada em resgatar prática antiga
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TECNOLOGIA NA REDE

Geração Distribuída:
fique atento às regras

A

energia solar na forma de geração
distribuída fotovoltaica está em evidência atualmente. O processo regulatório iniciado a partir da Resolução Normativa ANEEL 482/12, com as respectivas
atualizações, trouxe o regime de compensação, que consiste na troca de energia entre a
unidade consumidora e a distribuidora.
É inquestionável a importância dessa fonte, mas para ser considerada sustentável
deve atender a tríplice ambiental, social e
econômica. A primeira considera-se que esteja sendo atendida, porém se observa pontos de conflito relacionados à qualidade das
instalações, a remuneração da rede de distribuição e a assimetria de informação dos
usuários de energia.
Referente à qualidade das gerações fotovoltaicas, se identifica problemas nos projetos e nas instalações dos equipamentos.
Entre os erros encontrados está o mau dimensionamento e o uso de dispositivos não
homologados. Além disso, há casos de ligação clandestina, quando o responsável da
unidade consumidora não faz o devido registro junto à distribuidora da conexão de
geração distribuída. Nestes casos de instalações à revelia, cabe à distribuidora fazer a
suspensão do fornecimento de energia até
que sejam regularizadas as inconformidades. A CERTAJA Energia, ao detectar uma
instalação irregular, está suspendendo o fornecimento por questões de segurança, tanto
para o cooperado quanto para os funcionários da Cooperativa.
COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA- No aspecto da
remuneração da distribuidora, a composição tarifária levada em conta na regulamentação não considera devidamente a divisão
entre tarifa de uso e tarifa de energia. Como
o prossumidor (quem gera e consome) não
paga devidamente pelo uso da rede, ocasiona um subsídio cruzado, já que o vizinho
(consumidores que não têm geração) paga

pela rede que atende a todos. Desse modo, à
medida que a expansão da geração distribuída for acentuada, ocorrerá uma elevação da
tarifa das unidades consumidoras normais.
Esse fenômeno vem sendo denominado “espiral da morte”.
Comumente, se verifica que as informações referentes à geração distribuída não foram devidamente prestadas por quem vendeu a solução. Em muitas situações o cliente
decide sobre o investimento sem conhecer
as indefinições sobre o tema, e, por conseguinte, não considera alguns riscos do negócio, tais como:
a)Regime de compensação está embasado
em ato regulatório da ANEEL, sem um regime jurídico explÍcito em Lei;
b)Mudanças regulatórias devem reduzir
os incentivos iniciais para corrigir distorções,
neste caso, a REN 482/12 está atualmente
em processo de revisão pela ANEEL;
c)A isenção tributária não é definitiva, está
embasada em convênio, porém conforme
entendimento recente, permite não tributar

apenas a parcela de energia compensada;
d)As placas solares necessitam de
limpeza periódica, mesmo assim, vão
perdendo rendimento à medida que
envelhecem;
e)Os inversores têm vida útil menor que as placas fotovoltaicas e precisam ser substituídos após alguns
anos de funcionamento;
f)Instalações mal feitas são ineficientes e
podem ocasionar danos elétricos aos demais
equipamentos e causarem incêndios.
Neste contexto, a CERTAJA tem atendido
os requisitos regulatórios, acompanhando
o mercado e defendido o equilíbrio dos incentivos concedidos a quem instala geração
distribuída, já que os custos do sistema de
distribuição devem ser adequadamente atribuídos a todos os usuários.

Escrito por Enoque Garcia, gerente
comercial e Ederson Madruga,
gerente de distribuição.

CERTAJA inicia substituição dos
controles dos reguladores
Diversos problemas poderão ser resolvidos de dentro da sede da Cooperativa
Energia de qualidade, satisfação do cooperado. Com este objetivo a equipe de engenharia da
CERTAJA está instalando equipamentos de última geração que
permitem que os reguladores de
energia instalados na rede sejam
monitorados e operados à distância (automatizados). Na prática, isto significa que, da sede
da Cooperativa, sem necessidade
de deslocamento equipes, muitos problemas são resolvidos.
Transferências de carga (quando ocorre falta em um alimentador, outro pode ser acionado

e suprir esta falta de energia),
monitoramento constante e correções de instabilidades elétricas agora podem ser ajustadas
em tempo real. Duas unidades
deste equipamento já estão instaladas em Barão do Triunfo, e
outras nove estão em processo
de instalação. A meta da Cooperativa é que, até 2020, todos os
reguladores da rede da CERTAJA
estejam automatizados. Este investimento, além de melhorar a
qualidade da energia distribuída
reduz custos e aumenta a produtividade das equipes.
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Bonecas de pano
De 27 a 30 de agosto, a comunidade de Fazenda
Quadros, em Triunfo, recebeu um curso de Bonecas
de Pano. Doze cooperadas participaram.

Bolachas e salgados
Nos dias 13 e 14 de setembro, 13 cooperadas de Tabaí
realizaram o curso de Bolachas e salgados no pavilhão da
comunidade da antiga Vila Tabaí. A atividade teve como
instrutora a nutricionista Denize Vog, do SENAR, e contou
com a parceria do Sindicato Rural de Taquari e CERTAJA.

Sementes do
Cooperativismo
A Escola Nestor Viana de Campos, da localidade de Passo
Raso, em Triunfo, recebeu no dia 16 de agosto o Núcleo de
Comunicação, que realizou uma palestra sobre cooperativismo. Uma plateia interessada, composta por cerca de 60
jovens, prestigiou o encontro.

ATENÇÃO COMUNIDADES CERTAJANAS!
SOLICITEM CURSOS DE SEU INTERESSE ATRAVÉS
DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DA CERTAJA PELOS
TELEFONES (51) 3653 6605 OU 3653 6645.

Eletricista Rural
De 13 a 15 de agosto, a comunidade de
Júlio de Castilhos, em
Taquari, recebeu o curso “Eletricista Rural”,
ministrado pelo engenheiro agrícola Sérgio Zago, do SENAR.
O evento contou com
a participação de 12
pessoas, que durante
os três dias receberam
informações teóricas e
práticas sobre instalações elétricas e segurança. A atividade contou com a parceria do SENAR,
Sindicato Rural de Taquari e CERTAJA.

Programa de integração
com o associado
CERTAJA reuniu cooperados e familiares em Amoras
Na manhã de 29 de
setembro, foi realizada
uma reunião almoço da
CERTAJA com a Comunidade de Amoras, no
município de Taquari. O
evento teve como objetivo atualizar os cooperados com importantes
informações da Cooperativa: investimentos,
obras,
atendimento,
qualidade de energia,
bandeiras tarifárias, tarifas, dentre outros. Os cooperados tiveram espaço para esclarecer suas
dúvidas diretamente com a direção e o corpo técnico da CERTAJA. O Presidente Renato Martins agradeceu a presença de todos e reiterou a seriedade e transparência na administração da Cooperativa, e a constante preocupação na melhoria do atendimento e na qualidade da energia prestada.
Também relembrou a todos que os donos da Cooperativa são os cooperados, e que eles têm responsabilidades a cumprir, auxiliando e “cuidando”
da CERTAJA. Cerca de 140 cooperados e seus familiares participaram.

Representantes
do PIA
No dia 12 de setembro
um grupo de 40 cooperados prestigiou o I Encontro com os Representantes do PIA (Programa
de Integração com os
Associados) e com os
representantes dos postos de atendimento dos
19 municípios da área
de atuação da CERTAJA, realizado no auditório da Cooperativa de
Energia. Na oportunidade, a direção se reuniu com estas lideranças para
apresentar informações de interesse geral, além de ressaltar a importância
do estreitamento dos laços das comunidades com a CERTAJA. O encontro contou com apresentações das Gerências, dos Núcleos de Qualidade
e Comunicação, uma visitação guiada pelos setores da Cooperativa e um
almoço de confraternização.
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É de Casa
Uma localização privilegiada, por onde
“passa todo o mundo”. Esse foi o critério
para o Restaurante É de Casa abrir as portas
no SuperCentro CERTAJA em 30 de maio de

Leonardo e Serenita: sabor caseiro é
diferencial do restaurante

2016, conta o proprietário Leonardo Moraes,
31 anos. Natural de Alegrete, mas residente
em Taquari desde 1997, o bacharel em Direito
revela que o negócio funciona das 7h30min
às 18h30min, de segunda-feira a sábado.
Mas sua jornada pessoal começa às 5h15min,
com inúmeros preparativos para abrir o restaurante, e só termina às 19h, quando ainda
encontra forças para fazer atividade física em
uma academia. Ao assumir o empreendimento que antes pertencia à sua mãe, Ieda, Leonardo percebeu uma diversidade de público
que não conhecia. “As pessoas passam pelo
restaurante para ir ao Supermercado Ávila
e param para fazer um lanche, almoçar ou
mesmo tomar um cafezinho”.
A ideia é vincular os alimentos servidos com
um cardápio caseiro, para agradar o paladar

EMPREENDER PARA CRESCER

A partir dessa edição você confere os empreendimentos em atuação nos espaços alugados pela CERTAJA,
no SuperCentro, em Taquari. Uma variedade de negócios atrai clientes de todas as faixas etárias, classes
sociais e localidades, alavancando a economia taquariense e fazendo desse espaço um polo de serviços fundamental para o município.

dos clientes: “Estamos investindo seriamente na qualidade dos produtos
para que as pessoas sempre voltem e
se sintam em casa de verdade”. Um
grupo de 11 colaboradores está em
atuação, composto por uma cozinheira chefe, Serenita Correa da Silva, três
auxiliares de cozinha e sete atendentes em
turnos alternados. A média é de 170 refeições
diárias e 300 cafés diversos. Para o futuro a
ideia é operar com tele entrega e ampliar o
horário de atendimento, o que irá gerar ainda
mais empregos e ampliar a circulação de pessoas. Leonardo comenta a expectativa pelo
mês de dezembro, considerado o melhor em
termos de movimento: “Gostaríamos que todos os meses fossem dezembro. O comércio
cresce muito, e nós com ele. ”

Supermercado Ávila
A experiência com o ramo supermercadista vem de 1989, quando o casal Luís Claudiomir Ávila e Beatriz assumiu o negócio
que era do pai de Luís, na Coxilha Velha. Em
2015 tomaram a decisão de abrir outra loja,
desta vez no espaço onde funcionava o Supermercado CERTAJA. Com o apoio dos filhos Eduardo, Marco Aurélio e Laura, o casal
atendeu a um antigo pedido da comunidade
que já frequentava o outro super. “No começo pensamos que não iríamos dar conta
de dois empreendimentos. Mas resolvemos
expandir e delegamos aos filhos Eduardo e
Marco Aurélio a administração da unidade
Taquari”, revelam. Laura apoia os pais nas
tarefas administrativas da outra unidade. Foi
um aprendizado para a família toda: os filhos ficaram mais comprometidos e o negócio expandiu. Exemplo disso é o incremento
nas duas padarias, que oferecem pães, doces e salgados mais elaborados para agradar
o gosto da freguesia. Se na Coxilha o mix
de produtos já era grande, com a inauguração da filial Taquari a oferta aumentou ainda
mais. “Com isso, o poder de negociação com

o fornecedor aumentou, pois quanto maior
a quantidade de produtos comprados, menor o preço praticado. Essa variedade faz os
valores baixarem e agrada a clientela de todas as classes sociais. ”
No total são 133 empregos gerados pelo
Supermercado Ávila, sendo 35 na Coxilha
Velha, e o restante em Taquari, somando
cerca de duas mil pessoas que passam pelos
caixas diariamente, atraídos pela variedade
de produtos e preços baixos.
No horizonte despontam ideias como
abrir um “atacarejo” na Coxilha Velha, às
margens da BR 386, bem como fazer um
centro de distribuição, de forma que possam aprimorar as negociações para cada vez
mais ampliar o mix de produtos e atender
o máximo de pessoas possível, com preços
competitivos. “Estamos satisfeitos em gerar
empregos e impulsionar a economia local”,
garante a família Ávila, que pretende expandir cada vez mais seu negócio e tem como
desafio a diminuição das filas nos caixas, no
açougue e na padaria, a ampliação do estacionamento e a criação de um programa de

fidelização do cliente.
Segundo Eduardo, a ideia que norteia os
Supermercados Ávila é que todas as pessoas,
independentemente de sua classe social,
possam comprar produtos de menor preço
e boa qualidade. Para isso, a diretriz fundamental é utilizar boas práticas dentro das
normas estabelecidas. Cooperados da CERTAJA Energia, a família Ávila segue estreitando os laços de parceria e desenvolvimento
que faz as comunidades crescerem fortes.

Família unida na administração dos
supermercados
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CURSOS

Smart Grid 2018
Os certajanos Enoque Garcia, Marlon
Coutinho e Marcos Andrade participaram da 11ª edição do SMART GRID FÓRUM/2018 - Fórum Latino-Americano de
Smart Grid, que ocorreu nos dias 17 e
18 de setembro de 2018, no Centro de
Convenções Frei Caneca, em São Paulo,
Brasil.
No Painel Internacional SMART
CITY/2018 foi abordado o tema “ Como
os sistemas inteligentes de energia e seus

consumidores estão transformando as cidades do futuro”. Temas como Cidades Inteligentes, Conectividade, IoT, Blockchain,
Iluminação Pública, Inteligência Artificial,
Mobilidade Elétrica (carro elétrico), geração distribuída entre outras tecnologias
foram abordadas no evento. “Diante do
que vivenciamos no evento fica evidente
a relevância das distribuidoras de energia
acompanhar as inovações no setor elétrico”, ressalta Enoque.

Integração de
conselheiros
Na tarde de 27 de setembro sete conselheiros empossados em março deste ano participaram do I Curso de
Integração de Conselheiros da CERTAJA Energia, quando
todas as gerências apresentaram suas principais atribuições. Ao final, visitaram as dependências da Cooperativa. Esta atividade faz parte do Planejamento Estratégico,
com o objetivo de estreitar os laços entre Cooperativa,
cooperados, conselheiros e colaboradores.

Inovação de Cooperativas
Embasado em um método para estimular a
postura inovadora, aconteceu em 31 de agosto um
workshop ministrado pelos
doutorandos Deivid Forgiarini e Alexandre Garcia,
que realizaram sua pesquisa de tese na CERTAJA. O
case da CERTAJA foi apresentado para presidentes
e executivos de outras
cooperativas, e Michael
Lima contou como foi realizado o processo de implantação da Inovação, os
passos utilizados, com a participação dos conselheiros e funcionários. Os certajanos Fátima Silva e Ivan Azeredo ajudaram a expor as ideias no encontro,
que teve como objetivo central discutir as possibilidades práticas para que as
cooperativas possam ser mais inovadoras.

Agente de Desenvolvimento
Cooperativista
Em 19 de setembro Fabiana
Martins e Simone França participaram do Encontro dos Agentes
de Desenvolvimento Cooperativista, promovido pelo Sescoop/RS em
Porto Alegre. O evento teve como
objetivo promover a sensibilização
dos Agentes de Desenvolvimento

Cooperativista com a finalidade
de possibilitar a compreensão de
seu papel nas cooperativas, os desafios enfrentados, assim como
oferecer uma linha orientadora de
atuação diante do contexto preconizado pela Diretriz de Atuação
Sescoop.

www.centroclinicogaucho.com.br

Central de Marcação de Consultas: 51-3287-9222 , Relacionamento com o Cliente: 0800 647 9600
Para ter acesso a estes canais de atendimento você deve ter sempre em mãos o código de beneficiário.
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Bolo Queijadinha
Ingredientes
4 ovos;
1 lata de leite condensado;
2 colheres de sopa de açúcar;
1/2 litro de leite;

1/2 xícara de chá de farinha de trigo;
50 g de coco seco ralado;
50 g de queijo parmesão ralado;
1 colher de sopa de margarina ou manteiga;
1 colher de sobremesa de fermento em pó.
Modo de Preparo
Bater os ingredientes no liquidificador.
Colocar em forma untada e polvilhada com farinha de trigo.
Levar para assar em forno preaquecido por 30 minutos ou até dourar.

RECEITAS

A pedido de uma cooperada, a redação do Certajano está retomando a editoria de receitas. Nesta
edição a receita é fácil de fazer e fica deliciosa!

15

Fonte: facebook/ Cozinha com Estilo Receitas

CLASSIFICADOS
VENDE-SE CASA EM TAQUARI - Localizada na Rua José Farias Guimarães
Filho, nº 242, Olaria, com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e garagem. Terreno 12x15, escriturado. Valor: R$ 65mil, aceitando também carro
no negócio. Falar com Sandra pelo telefone 99540 0173.
VENDE-SE CASA NA ESQUINA DA SORTE – Localizada ao lado do mercado
Super Forte, a 50m da TF10. Possui 3 quartos, 1 sala grande, cozinha, área,
piscina, salão de festas, açude e garagem para 2 carros. Interessados falar
com Eva pelo telefone 99847 4621.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA - Na localidade de Boa Vista, município de
Triunfo (na rua do Supermercado Kibarato). Casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem. Terreno medindo 20 x 30, valor R$
65 mil. Tratar pelos fones (51) 99872 2772 ou 99710 9186 com Marinara.
VENDE-SE TERRENO EM BOA VISTA, TRIUNFO – Com casa e galpão, medindo 14x56. Localizado ao lado da faixa TF10 (ao lado do mercado Bom
Sucesso). Contatos com Ana, pelo telefone 99812 4357.
VENDE-SE TERRENO NA COXILHA VELHA – Em frente ao Centro de Compras, a 500m da BR 386, medindo 2.500m². Interessados contatar com Sérgio, pelo fone 99546 3544.
VENDE-SE CHÁCARA NO 6º DISTRITO DE RIO PARDO - Casa de alvenaria, 3
quartos, sala, cozinha, banheiro, galpão (medindo 12x5). Terreno de esquina
medindo 6.300m², próximo a Igreja Santa Teresinha em João Rodrigues. Interessados contatar com Artur pelo fone 99782 3281.
VENDE-SE SITIO EM TABAI – RS 287, 8 hectares (2 matrículas de 4 ha –
podendo ser comprado somente 4 ha, conforme o interesse). Interessados
contatar com Estela pelo fone (51) 99645 6949.
VENDE-SE: Arado 32 reversível, pulverizador de 605 litros, guincho 2 toneladas, capinadeira de colocar ureia de linhas. Interessados ligar (51) 99912
1749 (Paulo).
VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Medindo 15 x 30
valor R$ 35 mil, com escritura e aceita-se propostas. Contatos pelo telefone
99975 0542, com Marivânia.
VENDE-SE CAVALOS – Um petiço manso no valor de R$1.500,00 e uma égua
prenha no valor de R$ 2.000,00. Contatos com Taís pelo telefone 98455 0180.
BARBADA! VENDE-SE CHÁCARA NO FAXINAL DOS PACHECO – Localizada
a 2 km do centro de Tabai, medindo 2.445 m² com duas casas de alvenaria,
sendo uma com 100 m² nova e outra com 82 m², galpão com garagem, poço
artesiano, com árvores frutíferas. Valor R$ 190 mil (aceito carro no negócio).
Tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA NO FAXINAL DOS PACHECO – Possui
100m², seminova a preço de barbada no valor de R$85.000,00. Com terreno
medindo 24x24m². Interessados, tratar pelo telefone 99888 3176 com Eloi.
VENDE-SE 2 ha TERRAS EM TABAÍ - Possui mato de eucalipto com 6 anos e
localizado no Km 384 da BR 386 (distância de 1Km da BR 386). Interessados
devem contatar com Maria, através do telefone 99638 9751.
VENDE-SE - 15ha de terra com mato de eucalipto de 1 a 5 anos de idade na localidade de Bom Jardim, Montenegro (venda total ou fracionada
das terras). Interessados tratar através do telefone (51) 98044 7839, com
Pedro.
VENDE-SE TERRENO NA VENDINHA – Localizado ao lado da oficina de bicicleta, entrada da farmácia do Chico. Mede 12x30, possui arvoredo, água,
luz, entrada para rede telefônica, casa, terreno fechado. Valor R$65.000,00.
Interessados devem contatar com Lídia através dos telefones 99621 2629 ou
99911 2310.

VENDE-SE TERRENO EM FAZENDA VILANOVA, TRÊS IRMÃOS – Possui 7,5
hectares de terra. Interessados em maiores informações, tratar através dos
telefones (51) 99513 2860 ou 98058 2421 com Geni.
VENDE-SE CASA/OFICINA EM TAQUARI – Terreno de esquina de 12,5m x
30m em rua asfaltada, construção comercial em alvenaria com força trifásica,
e casa residencial de madeira em bom estado. Valor R$190 mil. Tratar com
Roque: 99999 0298.
VENDE-SE PROPRIEDADE PRÓXIMA AO TREVO DE PAVERAMA - Medindo
12 400m², possui uma casa de alvenaria, galpão e poço artesiano. Interessados devem falar com Nei através do telefone 98595 7209.
VENDE-SE 8ha de TERRA EM PASSO DO GIL, Triunfo. Interessados devem
contatar através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia.
VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Localizado a
800m da ERS 244, com ½ ha, casa de alvenaria (tijolo à vista), 3 dormitórios, semi-mobiliado, com galpão, galinheiro, poço artesiano e pomar. Todo
terreno cercado com tela. Valor R$ 105.000,00. Aceita imóvel no litoral de
Tramandaí a Capão e carro como parte do pagamento. Interessados tratar
com Cláudio, através do telefone 99715 2050.
VENDE-SE TERRENO 12X30M NA BR 386 - km 409, a 100 m da BR, na entrada de Benfica. Tratar com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326.
VENDE-SE UM TERRENO COM 5MIL METROS QUADRADOS NA BR 386 km 416,5, em frente ao mercado J.A, na rua nova, a 200m da BR. Tratar com
João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326.
VENDE-SE TERRENOS EM PASSO FUNDO, TRIUNFO - Vários tamanhos, terrenos planos com rede elétrica passando na frente. Localizados a 100 metros
da TF 10, próximo ao Laponte.
Tratar com João 51 99866 2960.
VENDE-SE CHOCADEIRA - Em ótimo estado de conservação. Interessados
deverão entrar em contato através do telefone 99501 2402, com João.
VENDE-SE CASA PARA MORADIA E PRÉDIO COMERCIAL – Localizados no
mesmo terreno, no bairro Santa Rita, em Montenegro. Especial para oficina ou comércio em geral. Terreno medindo 15x29,5, plano e de esquina.
Propriedade escriturada, construção em alvenaria, em bom estado e com
energia trifásica. Interessados deverão entrar em contato através do telefone
99707 9459 ou 99707 7116, com João.
VENDE-SE OU TROCA-SE SÍTIO EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Vendo ou
troco por propriedade de menor valor, sítio localizado em General Neto, Km
11, Triunfo. Possui ½ ha de terra com escritura, duas casas (uma em alvenaria
e outra mista), arvoredo. Interessados deverão contatar através do telefone
99783 9016 com Maria de Lourdes.
VENDE-SE CASA NA VENDINHA – Casa com 4 dormitórios e demais peças,
garagem grande, 2 banheiros, localizada na rua da caixa d´agua, nº 409. Valor R$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri pelo telefone
99262 3339.
VENDE-SE 42,9 HECTARES DE ÁREA RURAL – Área plana, própria para arroz
e outras culturas, com água potável canalizada e dois pontos de energia elétrica, na localidade de Faxinal do Silva Jorge, a 9km do centro de Bom Retiro
do Sul, frente para estrada municipal que liga a ERS-129 a ERS-287. Interessados deverão tratar pelo telefone 99956-1678 e 99624-1744.
VENDE-SE TERRENO COM CASA – Localizado no Carapuça, próximo ao Parque Nativo, zona rural. Terreno mede 15x30m² e casa de alvenaria, medindo
6x8m². Valor R$45.000,00. Interessados deverão contatar com Maria ou Pedro pelos telefones 99849 3444 e 99948 1545.

Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar algum bem ou produto? Então, seu espaço é aqui. Ligue para o
Núcleo de Comunicação da CERTAJA através do fone (51) 3653 6645, ou escreva para Fabiana Martins – Rua Albino Pinto, 292, Taquari,
RS, 95860-000. Se preferir, envie e-mail para fabiana.martins@certaja.com.br

