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Novos cenários
Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia
Nosso país vem, ao longo dos últimos anos, passando por uma profunda crise política e, por consequência, ética, econômica e social. Tivemos a destituição da
nossa presidenta, a prisão do ex-presidente e de vários outros
políticos de longa ficha de trabalhos prestados à nossa sociedade, todos acusados de formação de quadrilha e desvio de bilhões
de reais de recursos dos cofres públicos. Isso tudo mexeu com os
sentimentos e com o brio dos brasileiros. Uns apoiando, outros
nem tanto as medidas e as ações tomadas pela nossa justiça e/ou
pela nossa Polícia Federal.
Eis que vem o período eleitoral. Muitos eram os candidatos.
Muitas eram as opções de se escolher um novo presidente. Dentre
esses muitos, eis que se destaca um candidato, Jair Bolsonaro, filiado a um partido sem muita expressão, militar aposentado que,
com um discurso conservador e muitas vezes até um pouco radical, conquistou a simpatia da maioria dos eleitores brasileiros e é
eleito o novo presidente do Brasil. Isso foi uma prova do descrédito
do nosso povo na forma como as coisas vinham acontecendo.
A mentalidade está mudando, e por consequência a cultura
muda. Os meios de comunicação evoluíram rapidamente nos últimos anos. A globalização já é uma realidade há tempo. Essa mu-

dança, esse novo perfil do nosso futuro presidente, com certeza
irá delinear novos cenários. Os primeiros sinais do que teremos em
um futuro próximo parecem ser bastante positivos, a começar pela
escolha daqueles que formarão o primeiro escalão do governo,
os ministros. Os escolhidos estão sendo pessoas/profissionais com
formação técnica compatível e alinhada com as funções que irão
exercer. Isso me parece muito relevante e positivo. Porém, não é
o suficiente. O presidente eleito precisará do respaldo e do apoio
político do Congresso, bem como estar alinhado com o Judiciário,
ou este precisará estar alinhado a essa nova forma de governar.
Trata-se de um conjunto de ações que precisam ser trabalhadas
e ajustadas para que nosso país encontre seu caminho e volte a se
desenvolver e que sejam exploradas as riquezas de que somos possuidores. Nesse contexto está inserido o papel de cada brasileiro.
Precisamos estar preparados para as mudanças que virão. Precisamos recuperar a nossa dignidade, o respeito ao próximo, saber de
nossos limites, saber que o direito de um vai até a onde começa o
direito do outro. Temos convicção de que dias melhores virão. Que
cada um tenha consciência e faça sua parte pensando no bem comum. E que nossos políticos, nossos governantes tenham a consciência, a serenidade, a honestidade e a competência para fazerem
o melhor por este Brasil que todos nós queremos ter.

A mudança que depende de todos nós
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
Ganhou as últimas eleições presidenciais o candidato que se
propôs mais claramente a combater a corrupção. Ao longo dos
últimos anos fomos invadidos, como nunca, pelas noticias sobre
as monumentais cifras financeiras desviadas dos cofres públicos,
das mais variadas formas e para os mais variados fins, todos escusos. Temos notícias, através dos historiadores sérios de que sempre
houve corrupção no Brasil, mas nunca isto ficou tão claro e comprovado como agora. Na verdade, no passado, fomos até coniventes com nossos líderes políticos, quanto a este aspecto. Existia até
a expressão: “rouba, mas faz”, aplicada com propriedade a Paulo
Maluf e mais antigamente ao ex-governador de São Paulo Adhemar
de Barros. Esta expressão indicava uma certa tolerância ao hábito
pouco republicano de se apoderar do dinheiro público para fins
pessoais, desde que o político em questão atendesse pelo menos
a uma parte das demandas populares. Hoje não aceitamos mais
isto. Ficamos sabendo dos volumes de dinheiro e da quantidade de
pessoas envolvidas e de tudo que poderia ser feito com a ausência
desta prática e isto nos choca profundamente.
Mas, não nos enganemos, por mais esperança que depositemos

CERTAJANO

em um presidente e um juiz com firmes propósitos anunciados, este estado de coisas
só mudará realmente quando houver neste
país uma quantidade mínima de indivíduos, formando o que se
chama de massa crítica, que não aceita de forma alguma participar
deste odioso processo, tanto na forma ativa quanto passiva.
Lembro-me de um querido tio, irmão do meu pai, que foi fiscal
do INSS no Rio de Janeiro e tinha como norma não aceitar nem cafezinho nas empresas que fiscalizava, por considerar antiético. Um
dia, ao voltar de viagem a trabalho, sexta-feira à noite, deparou-se
com uma bela cesta de Natal que a minha tia, sem saber do que se
tratava, recebeu, com muita alegria, do entregador. Ao constatar
que se tratava de um “mimo” de uma empresa fiscalizada por ele,
pegou a cesta, chamou um táxi (ele não tinha carro) e devolveu a
cesta na portaria da referida empresa naquela mesma noite.
Não é um presidente, não é um juiz. Somos todos nós, pessoas
comuns, que faremos a mudança.
Saudações cooperativistas!
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CERTAJA Desenvolvimento na escola

o dia 14 de novembro o técnico agrícola Daniel Antônio
Casarin Jovanovichs ofereceu
uma palestra de uma hora e meia na
Escola Emílio Schenk, em Taquari, no
projeto JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O objetivo foi ensinar aos alunos a maneira correta de

fazer a semeadura dos temperos mais
utilizados na culinária como salsa, cebolinha, alecrim e orégano, bem como
orientações de como regar as plantas.
O projeto consiste em despertar nas
crianças o interesse em cultivar hortas
familiares para ter produtos frescos e
de melhor qualidade.

AGRONOTÍCIAS

N
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Programa da Emater promove modernização
de propriedade rural em Paverama
Melhoria na produção leiteira, incremento de pastagens perenes, sistema de ordenha canalizada e produção de energia solar mudaram o perfil de empreendimento dos Hofstatter

Q

uando aderiram ao Programa de
Gestão Sustentável da Agricultura
Familiar, coordenado pela Emater, os
cooperados da CERTAJA Sérgio Hofstatter e
sua esposa Rosane, da localidade de Boa Esperança, Paverama, sabiam que estavam tomando uma decisão correta, mas não imaginavam o quanto ela iria mudar o perfil de sua
propriedade rural.
Em 2016, convidados pelo casal extencionista da Emater/RS Aldacir e Marlova Preto,
também de Paverama, os Hofstatter tinham
no horizonte o objetivo de aprimorar a gestão no negócio, que tem como atividade
principal a bovinocultura de leite.
Assim, a cada mês, os extencionistas passaram a visitar a propriedade e fazer sugestões de melhorias. Começou então um novo
processo, quando Sérgio e Rosane passaram
a registrar em detalhes cada receita e cada
despesa. A partir da análise destes dados,
dentre outros, o pessoal da Emater seguiu
com aconselhamentos para, cada vez mais,
melhorar a produtividade. Ocorreram várias
adequações com vistas a uma gestão mais
eficiente e eficaz. De acordo com Sérgio, a
partir dessas mudanças passaram a ter maior
controle, maior produtividade e maior domínio da produção. “Este tipo de programa incentiva o produtor a permanecer e a investir
no campo”, comenta.
Atualmente conselheiro da CERTAJA De-

senvolvimento, Sérgio já atuou no Conselho
da CERTAJA Energia em outras ocasiões. Ele
também é representante do PIA (Programa de
Integração com o Associado). Seu pai, Hugo
Hofstatter, foi sócio- fundador da CERTAJA,
demonstração de que o bom relacionamento
com a Cooperativa vem de longa data.
MODERNIZAÇÃO - Além da melhoria da
produção leiteira, o programa incrementou a
implantação de pastagens perenes, a melhoria da dieta do rebanho, a instalação de um
sistema para ordenha canalizada e a produção de energia solar, através da instalação de
placas fotovoltaicas. Todas estas ações convergiram para uma propriedade agrícola mais
moderna, mais produtiva e sustentável, pronta para vivenciar um novo tempo no campo.
Um exemplo prático é o aumento da produção diária de leite por bovino: de 24 litros,
passou para 29, chegando a 31. “Quando o
proprietário não faz a gestão, não anota, não
controla, não sabe seu lucro verdadeiro. Agora, com os indicadores sob controle, temos
condições de tomar as decisões mais acertadas”, acentua Sérgio.
No dia 04 de outubro, na propriedade dos
Hofstatter, aconteceu uma “tarde de campo”
promovida pela Emater. Na oportunidade foram apresentados quatro casos (ou estações,
como se costuma chamar): proteção e conservação dos solos, proteção das fontes, energia
solar e política pública operacionalizada pela

Emater/RS- Ascar, por meio de convênio com
a Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR). Várias
autoridades compareceram, entre elas o secretário do SDR, Tarcísio Minetto, o prefeito
em exercício de Paverama, Elemar Dickel, o
gerente regional da Emater/RS-Ascar, Marcelo Brandoli, representantes do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais (STR), gerentes do Sicredi, Banco do Brasil e o presidente da CERTAJA
Desenvolvimento, Pedro Maia.
Conhecidos como Unidade de Referência
pela Emater, os Hofstatter são exemplo para
todos os agricultores que querem expandir e
modernizar seus negócios. Segundo Sérgio,
“a Emater está aí para todos. É uma pena que
a maioria não procura a Emater, é a Emater
que procura os produtores”.

Sérgio e Rosane: programa
modernizou propriedade
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VIDA PRÁTICA
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Horta orgânica incentiva alimentação
saudável na Vendinha
Pai e filho se revezam no cultivo de alimentos sem agrotóxicos e
garantem que clientela tem aumentado

H

á 29 anos funcionário da
CERTAJA, o plantonista Atair
de Oliveira Almeida e seu filho Alexandro, cultiva uma horta de
1,3 hectares no km 414 da BR 386, na Vendinha, em Montenegro. Trata-se de um oásis
de frescor e saúde. Alface, repolho, pimentão, rúcula, rabanete, beterraba, couve-flor,
pepino, brócolis, moranga crescem livres de
agrotóxicos e abastecem a Casa do Agricultor, em Montenegro, bem como a CEASA,
em Porto Alegre, e consumidores de vários
locais. “Algumas pessoas gostam de escolher os legumes e verduras na hora. Também
fornecemos para uma lancheria de produtos
naturais em Montenegro”, revela Alexandro.
Mesmo que ainda não tenha o selo de orgânica, a colheita é totalmente saudável, sem o
uso de qualquer tipo de substância artificial.
Ao saber disso, os clientes estabelecem uma
relação de confiança, pois sabem que além
de bonitos, os alimentos não contem venenos. “O pessoal prova, gosta e volta. ”
A prefeitura de Montenegro e a EMATER
apoiam na doação de composto que vem da
Ecocitrus e com horas de máquina para fazer
aterros e estradas. A ideia é aumentar a área

Colheita saudável, sem produtos artificiais no cultivo

de plantação e investir no cultivo de frutas
cítricas como laranja e limão. Duas escolas
de Montenegro buscam na horta de Atair
e Alexandro os alimentos para oferecer aos
estudantes na merenda, e uma terceira instituição fez contato recentemente, interessada em difundir uma alimentação saudável.
Atair e Alexandro ampliam
clientela para os produtos
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Bandeira tarifária verde em dezembro
NA REDE

Condições favoráveis de geração propiciam mudança

A

bandeira tarifária para o mês de dezembro de
2018 será verde, ou seja, sem custo para os
consumidores. Apesar de os reservatórios ainda
apresentarem níveis reduzidos, a expectativa é a de que
a estação chuvosa continue promovendo elevação do nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas e a
recuperação do fator de risco hidrológico (GSF), fatores
que impulsionam a tendência de queda no Preço de Liquidação de Diferenças (PLD).
O GSF e o PLD são as duas variáveis que determinam a
cor da bandeira a ser acionada.
Mesmo com a bandeira verde é importante manter as
ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício
de energia elétrica.
Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o
custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores
o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras
tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos
patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em
função das condições de geração. Fonte: Infracoop

Aplicativo CERTAJA
Em operação desde maio de 2018, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente. Não conhece ainda esta facilidade? Acesse a loja virtual de seu smartphone, procure por CERTAJA
Energia e baixe o aplicativo. É rápido! É seguro! É mais fácil do que parece!

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 datas
de eventos. Sempre
que os desligamen-

tos 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.

INOVAÇÃO
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Inovação e Cooperativismo

O

s doutorandos Deivid Forgiarini e Alexandre Garcia,
da Unisinos, desde o início deste ano vem aplicando
sua linha de pesquisa para alavancar a inovação em
cooperativas na CERTAJA Energia. Orientados pelo Prof. Dr.
Jorge Veschoore, os colegas juntaram suas expertises, Garcia
com a Inovação, e Deivid com o Cooperativismo.
Em 01/10 Deivid e Garcia reuniam-se com a direção e com
os certajanos envolvidos nos planos de Inovação e apresentaram os resultados de sua pesquisa realizada na CERTAJA. A
principal conclusão é que é possível existir um sistema de inovação para Cooperativas, específica para elas, e não copiado
de uma empresa mercantil.
Segundo os pesquisadores, a disseminação de uma cultura da inovação em cooperativas leva à equiparação do pensamento inovador
ao que está acontecendo nas demais empresas mercantis e ao uso
dos fundamentos do cooperativismo como impulsionadores de inovação. “Isso irá tornar a CERTAJA mais preparada para a competitividade no mercado de trabalho, gerando mais resultados satisfatórios
aos cooperados. Nas empresas mercantis o fator central de sucesso
é o apoio incondicional da alta gestão, e na CERTAJA foi a mesma
situação: a direção deu total apoio para o nosso trabalho. Portanto,
gostaríamos de agradecer ao presidente Renato Martins, aos gerentes e gestores, e ao Michael e a Marisa, do Núcleo de Qualidade, que
nos auxiliaram na organização do trabalho”, afirmam.
A experiência desenvolvida na CERTAJA foi tão positiva, que o trabalho foi publicado na revista do 18º Seminário Gaúcho do Cooperativismo, que tinha como temática Sustentabilidade e Inovação. A

Cooperativa continuará investindo no desenvolvimento desta cultura, para cada vez mais melhorar serviços, processos e satisfação do
cooperado.

Equipe certajana é entusiasta da cultura da inovação

Programa de Integração com o Associado

Escola Boa Vista, Triunfo
Em 27 de novembro, os
alunos do noturno da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha da localidade
de Boa Vista, Triunfo, receberam representantes da
CERTAJA para uma reunião
do Projeto PIÁ. Na ocasião,
foram apresentadas noções básicas sobre cooperativismo, energia elétrica e
também explicações acerca
do atendimento ao cooperado. Compareceram 135
pessoas.

Estudantes de Boa Vista, Triunfo, aprofundam vivências sobre o cooperativismo

Barão do Triunfo
Na parte da tarde do dia 10/10, a direção
da Cooperativa de Energia se reuniu com os
cooperados e autoridades de Barão do Triunfo para apresentar informações de interesse
geral. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença
de 35 pessoas.
Para o presidente Renato esta reunião foi
muito importante, pois a CERTAJA distribui
energia em grande parte do município, de
forma que foi uma oportunidade de estreitar
os laços com a comunidade, através do diálogo e troca de ideias

Reunião aproximou comunidade e Cooperativa
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General Câmara

Em 23 de outubro, o projeto Sementes do Cooperativismo foi realizado na Escola Anita Moreira, em Boqueirão, General Câmara. Um
público de 63 pessoas compareceu.

Barão do Triunfo
Na manhã de 10 de outubro a CERTAJA realizou uma atividade
diferenciada do Projeto Sementes do Cooperativismo, no município
de Barão do Triunfo. Trezentos e cinquenta alunos e professores do
6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas da rede municipal
de Barão do Triunfo assistiram ao teatro “Zé da Luz”, especialmente
produzido para o evento. O teatro comparou a vida antes da chegada da energia elétrica com os dias atuais e falou do cooperativismo.
O evento contou com o apoio do Sescoop/RS e teve elenco e produção da Cia do Riso, de Novo Hamburgo.

Passo do Sobrado

Os alunos e professores das Escolas Nossa Senhora da Saúde e
Alexandrino de Alencar, em Passo do Sobrado, nos dias 30 de outubro e 1º de novembro, também tiveram a oportunidade de conhecer e refletir sobre os conceitos e princípios cooperativistas.

Triunfo

No dia 9 de novembro, o Núcleo de Comunicação encerrou o ciclo
de palestras do Projeto Sementes do Cooperativismo 2018. Desta
vez, a escola Nicolau Luiz Rambor, da localidade Benfica, em Triunfo,
recebeu a equipe certajana.
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Teatro “Zé da Luz” empolgou o público

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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CERTAJA na Expovale

O

Sescoop/RS lançou, no dia 10 de novembro, juntamente com as cooperativas que atuam na região do
Vale do Taquari, o Mundo Cooperativo Gaúcho, na
Expovale, em Lajeado. A cerimônia contou com a presença
de representantes das 13 participantes do estande e do presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius. “Demonstra que, quando o cooperativismo se une, dá pra fazer
mais.” Conforme Perius, o Vale do Taquari se destaca no cooperativismo brasileiro como o maior em inovação, progresso,
união e o mais rico em sócios. “É o Vale mais forte do Brasil,
com 83% das famílias associadas em cooperativas”, afirma.
Localizado próximo ao Pavilhão 3, o estande, com mais de
525 metros quadrados, reuniu as cooperativas que se dedicam ao crescimento da região – Arla Cooperativa, Certaja, Certel,
Dália Alimentos-Cosuel, Languiru, Rede Transporte, Sicoob Meridional, Sicoob São Miguel, Sicredi Integração RS/MG, Unicred VTRP, Uni-

Vergílio Perius: união cooperativista impulsiona Vale do Taquari

Peça teatral mostrou a importância do cooperativismo

med VTRP, Uniodonto VTRP e Valelog. A CERTAJA marcou presença
com um estande especial.
A tarde de 16 de novembro foi dedicada às escolas do vale do
Taquari na Expovale. No pavilhão 3, no espaço Mundo cooperativo,
as cooperativas divulgaram suas atividades e promoveram ações
para fomentar sua característica agregadora no vale. A CERTAJA
abrilhantou o evento com a apresentação da Escola Pedro Pereira
Machado, da localidade de Amoras, Taquari, vencedora do desafio
cultural do projeto Sementes do Cooperativismo 2018. A instituição encenou uma peça na qual alguns dos personagens eram abelhas e formigas, animais que trabalham em conjunto para alcançar seus objetivos. As abelhas contaram a história da formação da
CERTAJA, e os alunos cantaram o jingle certajano de mãos dadas,
seguido por canções gauchescas com letras cooperativistas.

TOP 100 destaca cooperativas do Vale do
Taquari – CERTAJA é reconhecida

O

s destaques empresariais e
as personalidades do ano
foram premiados na primeira edição do TOP 100. O evento
ocorreu na noite de 16 de outubro,
no Clube Tiro e Caça, em Lajeado,
com presença de aproximadamente
600 pessoas. Com o propósito de reconhecer a importância das marcas e
dos líderes para o desenvolvimento
regional, a promoção homenageou
os mais lembrados pela comunidade

local. A pesquisa ouviu 1,5 mil pessoas nas microrregiões de Lajeado,
Encantado, Arroio do Meio, Teutônia, Estrela e Taquari. O presidente Renato Martins e o gerente de
Distribuição Ederson Madruga representaram a CERTAJA, quando a
Cooperativa recebeu o destaque na
categoria “Distribuidora de Energia
Elétrica”.
Fonte: Jornal A Hora,
16 de outubro – adaptado

Renato e Ederson recebem distinção em nome dos certajanos

CERTAJA em contagem regressiva
para seu cinquentenário
O dia 17 de outubro
foi de muita comemoração pelos 49 anos de vida
da CERTAJA. Na parte da
manhã houve atividades da SIPAT na sede da
ACERTA. À tarde os presidentes Renato e Pedro reuniram os certajanos no
pátio da sede administrativa da Energia para um
“parabéns a você” com
bolo. Foi inaugurado um
placar na parte externa
da Cooperativa com contagem regressiva para o
cinquentenário.

Placar externo ajuda a criar expectativa pelo meio século da nossa Cooperativa
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Thedy Corrêa: trabalho em equipe é fundamental em todas as áreas

Encontro com
Produtores de Arroz
No dia 8 de novembro aconteceu uma reunião da CERTAJA
Desenvolvimento com os associados produtores de arroz. Estavam presentes 28 associados,
representando o grupo que
mais deposita arroz nos armazéns da Cooperativa. Na ocasião
a diretoria fez um balanço do

desempenho dos aspectos operacionais e financeiros do empreendimento. Em seguida foi
debatido um “Protocolo de Intenções”, regulamentando o relacionamento cooperativa-associado, com o objetivo de buscar
maior viabilidade econômico-financeira para a Agroindústria.

CERTAJA participa da
revisão do MCSE
No decorrer deste ano, a
ANEEL deu início a um trabalho
de revisão do MCSE – Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico.
A ABRACONEE (Associação Brasileira dos Contadores do Setor
de Energia Elétrica) está participando deste processo e desenvolvendo estudos para subsidiar esta revisão, contando
com a participação de todas as
empresas do setor elétrico. Os
colegas Elena, Jairo e Felipe, da
Contabilidade, participarão de
grupos previamente definidos
e tratarão de questões referen-

tes ao Ativo Imobilizado e aos
impactos de determinadas normas internacionais na contabilidade regulatória.

Jairo, Elena e Felipe

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Workshow Thedy Corrêa

Para marcar as comemorações dos 49 anos de existência
da cooperativa, em 6 de novembro foi realizado o Workshow Soluções Criativas com Thedy Corrêa, no Theatro São
João. Thedy é músico e compositor da banda de rock Nenhum de Nós desde 1986 e compartilhou com cerca de 200
pessoas sua experiência de mais de 30 anos de carreira.
Unindo dois universos aparentemente tão distantes (a música e o mundo dos negócios) Thedy abordou temas como
trabalho em equipe, gerenciamento de crises, inovação e
liderança. “Precisamos nos dar conta que, assim como existem diferentes instrumentos e ritmos musicais, há diversos
tipos de perfis de profissionais. Assim, o trabalho em equipe é fundamental inclusive na música”, destacou. O músico
contou como a banda Nenhum de Nós se tornou um símbolo do
rock nacional, tendo idêntica formação desde o início da carreira,
atuando com o mesmo empresário, algo raro no meio artístico
e musical - e que nunca teve pausas em suas atividades. Um dos
grandes desafios dessa trajetória é a velocidade das inovações no
cotidiano e suas implicações, algo para o qual também é preciso
estar atento e preparado. O evento teve o apoio do Sescoop/RS.

Visita Fruki
Em 24 de outubro o presidente da Cooperativa de Energia, Renato Martins, acompanhado dos gerentes Ederson e
Enoque, participaram de uma
reunião na empresa Fruki, em
Lajeado. Estavam presentes o
Diretor-presidente da empresa Nelson Eggers e sua equipe
técnica. O objetivo do encon-

tro foi a realização de um alinhamento sobre as condições
de fornecimento de energia
pela CERTAJA para a empresa.
As obras da nova fábrica da
Fruki, que será construída em
Paverama, iniciarão em breve.
A CERTAJA está preparada para
atender a demanda inicialmente indicada pela Fruki.

Formatura de
Aprendizes
No dia 17 de outubro, os 15
aprendizes de 2017-2018 receberam seus certificados. A
cerimônia teve a coordenação
do setor de Recursos Humanos
e contou com a presença do

presidente da CERTAJA Energia,
Renato Martins, presidente da
COEDUCARS, Ricardo Lermem e
gestores da Cooperativa. Após
a cerimônia foi servido um coquetel.

Grupo apto ao mercado de trabalho
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Embutidos de Suínos
De 2 a 5 de outubro, a comunidade de Pagador Martel, General
Câmara, recebeu o curso de Embutidos de Suínos. A atividade
contou com a participação de doze cooperados.

Salgados e bolachas
caseiras
Nos dias 29 e 30 de outubro dez cooperadas da localidade
de Faxinal dos Pacheco, em Tabaí realizaram o curso Salgados e
Bolachas Caseiras.

Introdução à costura
De 12 a 16 de novembro, a comunidade de Amoras recebeu
o curso Introdução à costura e transformação das peças do vestuário. A instrutora e artista plástica Elizete Mognon ensinou às
dez cooperadas o funcionamento da máquina de costura, o reaproveitamento de peças, bainhas, ajustes e muitas ideias criativas
com calças jeans.

Bonecos de pano
De 19 a 22 de novembro, nove cooperadas da comunidade de
Costa do Capivara, em Taquari, participaram do curso Bonecos de
Pano.

Processamento
de hortaliças
De 20 a 22 de
novembro, quinze
cooperadas
da comunidade
de Banheiro Velho, em General
Câmara, participaram do curso
Processamento
de Hortaliças.

ATENÇÃO COMUNIDADES CERTAJANAS!
SOLICITEM CURSOS DE SEU INTERESSE ATRAVÉS DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DA CERTAJA PELOS TELEFONES

(51) 3653 6605 OU 3653 6645.
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Em 17 de outubro os certajanos Ederson Madruga, Enoque
Garcia, Eleandro Marques e Marcos Andrade participaram do
Congresso Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em
Engenharia – CRICTE, promovido pela Unisinos, quando foi
desenvolvido um “minicurso” do software OpenDSS. Conforme Ederson, este software se destina à Engenharia, é livre,
amplamente utilizado por universidades, empresas e agora
pela ANEEL para fazer os cálculos de redes elétricas. O curso foi ministrado pelos maiores especialistas no Brasil, Eng.
Paulo Radatz e Eng. Celso Rocha, ambos Mestrandos da USP
e com passagem pela EPRI (Electric Power Research Institute)
em Palo Alto, California, USA.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Congresso Regional de Iniciação Científica e
Tecnológica em Engenharia

CERTAJA Energia recebe prêmio de 1º lugar
em MELHORES DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS a nível nacional
No período de 24 a 28 de novembro, em Atibaia, São Paulo,
foi realizado o XXXIV Enconsel (Encontro dos Contadores
do Setor Elétrico), promovido
pela ABRACONEE (Associação
Brasileira dos Contadores do
Setor de Energia Elétrica). Marcus França, gerente financeiro, e Felipe Jesus da Silva, da
Contabilidade, representaram
a Cooperativa. Um dos destaques do evento é a premiação
das MELHORES DEMONSTRA-

ÇÕES CONTÁBEIS, e neste ano
a CERTAJA Energia obteve o 1º
lugar. Importante ressaltar que
os critérios de avaliação se baseiam no atendimento de aspectos técnicos envolvidos e no
nível de transparência contábil
das empresas ligadas ao setor
elétrico brasileiro. A Cooperativa comemora esta grande conquista e sente muito orgulho
do time contábil, liderado pela
contadora Maria Elena Gomes!
Parabéns!

Desenvolvimento
de equipes
Em 18 de outubro, os líderes do setor de serviços elétricos realizaram o curso Desenvolvimento de Equipes, tendo
como facilitadora Carine Ben
da Costa, da Consistency RH.
A atividade abordou os conceitos principais: equipe, papel
do líder e do liderado, crenças

e valores que interferem nas
relações de trabalho, relacionamento interpessoal e a cultura
de feedback, bem como dicas
de atuação para a melhoria do
desenvolvimento do trabalho.
O curso teve a duração de 8h/
aula e contou com o apoio do
Sescoop/RS.

Equipe contábil

Marcus França e Felipe da Silva

Encontro Estadual
de Comunicação
Cooperativista
O dia 29 de novembro foi um
marco para os comunicadores
das cooperativas gaúchas. O
Encontro Estadual de Comunicação Cooperativista ocorreu,
pela primeira vez, na Casa do
Cooperativismo Gaúcho, no
Parque de Exposição Assis Brasil,
em Esteio, em uma nova configuração. O evento apresentou
um painel, que trouxe o momento atual das Cooperativas

Central Sicredi Sul/Sudeste, Cotripal, Federação Unimed-RS e
Coprel. À tarde, o Sistema trouxe o palestrante Alysson Lisboa,
que apresentou a Comunicação
Transmídia e realizou uma oficina, onde os presentes puderam
trazer o assunto na prática para
suas cooperativas. Simone França e Fabiana Martins do Núcleo
de Comunicação participaram
do evento.
Rafaeli Minuzzi - Sescoop/RS

Comunicadores das
cooperativas gaúchas
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Equipes
facilitadoras

Nos dias 30 de
outubro e 13 de
novembro o setor
de Serviços Elétricos recebeu o curso
Equipes Facilitadoras nas Rotinas de
Trabalho, com o objetivo de estimular
o comportamento
ético e cordial da
equipe para o bom
ambiente de trabalho, assim como para melhores
resultados de produtivi-

dade e segurança no cotidiano. Os participantes conheceram noções teóricas
e práticas sobre os principais conceitos de equipe,
autoconhecimento, relacionamento interpessoal,
motivação e integração,
bem como dicas de atuação para a melhoria do
desenvolvimento do trabalho. O curso foi ministrado
por Carine Costa, da Consistency RH, e contou com
apoio do Sescoop.

SENDI
O Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI) é o
maior evento nacional envolvendo distribuidoras de energia elétrica. Acontece a cada 2 anos e reúne concessionárias, permissionárias e fornecedores
em uma oportunidade para troca de
experiências e análise nas tendências
operacionais e estratégicas. Neste ano,
foi realizado no período de 20 a 23/11,
em Fortaleza, Ceará. Paralelo ao SENDI
ocorre o Rodeio Nacional de Eletricistas, evento em que as Concessionárias
competem para mostrar as melhores
práticas e o melhor desempenho em
tarefas operacionais do dia a dia.
De acordo com o gerente de distribuição Ederson Madruga, muitas temáticas importantes para a realidade

www.centroclinicogaucho.com.br

certajana foram abordadas: perdas,
planejamento, boas práticas de segurança no trabalho, medição de energia, regulação do setor elétrico, redes
inteligentes, inovação, entre outras.
“No SENDI foi possível ver as estratégias adotadas pelas Concessionárias,
para enfrentar o crescimento da exigência dos consumidores. Cada vez
mais há uma busca por qualidade de
fornecimento e excelência no atendimento. As tecnologias que chegam
no Brasil, como carro elétrico, carro
autônomo, geração distribuída, casas inteligentes, são alguns dos temas
abordados”, destaca Madruga. Além
de Ederson, Luciano, João Ederson,
Leandro, Deise e Aline participaram do
Seminário.

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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Parada da Moda
O nome sugestivo revela
onde os taquarienses se enchem de estilo: Parada da
Moda. É nessa loja, aberta em
30 de novembro de 2015, que
Leni Martins da Silva vivencia a
paixão por esse ramo de negócios. Na cartela de opções há
peças de vestuário masculino
e feminino. Ao mudar-se para
o Supercentro, o bom fluxo de
circulação de pessoas que vão

ao supermercado ou para almoçar fez o empreendimento
alavancar suas vendas, contando com o trabalho de três a
quatro colaboradores, conforme a demanda. A expectativa
por tempos melhores na economia é alentadora. Uma das
estratégias de vendas para o final de ano é a possibilidade de
começar a pagar as compras
em até 60 dias.

Ótica D’Olhos

EMPREENDER PARA CRESCER

Confira empreendimentos em ação 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.
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Em 15 de dezembro de 2017 a Ótica D’Olhos abriu suas
portas no Supercentro, com o apoio de três profissionais.
Óculos de grau e de sol são os produtos mais procurados,
mas também há opções de joias, semijoias, cuias, bombas,
canetas e relógios. Por localizar-se na superquadra de compras, o negócio vivencia maior movimento do comércio,
estacionamento, supermercado, restaurante, farmácia e clínica CCG. “O cliente pode resolver tudo aqui”, garante a proprietária Daiane. A projeção para 2019 é a melhor possível: “Estamos
fechando um ano na cidade e conseguimos conquistar clientes e
a confiança das pessoas. Queremos continuar a crescer. ” O mês
de dezembro será repleto de promoções em comemoração ao primeiro ano de loja. Um evento especial de 13 a 15 de dezembro
promete agitar as vendas e empolgar os clientes.

Últimas tendências são atrativo para homens e mulheres
Óculos de sol e grau e mix variado de presentes

Loja Gugudada
Desde fevereiro deste ano
a Loja Gugudada abriu suas
portas no Supercentro, com
o apoio de quatro funcionários. O mix de produtos é especializado em moda baby e
infantil com preços acessíveis
e variedade para agradar aos
mais diferentes gostos: linha
de bebês recém-nascidos, maternidade e enxoval para bebê
são os carros chefe. O fluxo
intenso de clientes no Supercentro é um dos atrativos da

localização da Gugudada, o
que tem superado a expectativa dos proprietários. Entre
os planos de futuro estão aumentar o mix, prospectar mais
clientes para o crediário e oferecer mais promoções e novidades. As promoções de final
de ano já começaram: uma
delas garante o primeiro pagamento para 60 dias. E durante
dezembro haverá programação especial para as crianças e
superdescontos.

Bebês e crianças ainda mais fofos

Segredos de Beleza
Há mais de 15 anos em funcionamento, a loja mais famosa em
Taquari no ramo de produtos de embelezamento abriu as portas
no Supercentro em outubro de 2017. A nova localização trouxe um
incremento nas vendas em função do grande número de pessoas
que circulam pelas imediações. De acordo com a gerente Cristina
Rodrigues, três colaboradores se revezam nas tarefas. O mix conta
com tinturas, produtos para mechas, linha profissional de salão,
esmaltes, joias para unhas e móveis de salão. Para 2019 a previsão
é que a mulherada continue se cuidando e valorizando sua beleza,
seguindo as tendências sempre à disposição na Segredos de Beleza. Promoções de final de ano e sorteio de brindes estão previstos
para encerrar 2018 com chave de ouro.

Um lugar para elevar e autoestima e valorizar a beleza
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RCEIETA

Panetone caseiro
Ingredientes
1 kg de farinha de trigo peneirada
3 ovos (grandes)
1 copo (americano) de açúcar
1 pitada de sal
2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
250 ml de leite morno
50 g de fermento biológico
300 g de frutas cristalizadas (ou cubos de chocolate)
250 g de uva passa (de preferência sem sementes)
20 ml de essência de panetone
raspas de limão
Modo de preparo:
Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, a manteiga (ou margarina), o leite, o fermento e a essência, por aproximadamente 30
segundos.

Em um recipiente grande, coloque a farinha peneirada, abra um
furo no centro e acrescente os ingredientes batidos. Amasse bem
até que a massa se solte das mãos.
Em seguida, adicione as frutas, uvas passas e raspas do limão.
Coloque a massa,
em uma assadeira redonda untada
com margarina, até
a metade da assadeira. Deixe crescer
até dobrar de volume.
Faça um corte em x
em cima da massa,
pincele gemas batidas e leve para assar
até dourar.
Fonte: Jornal
Monte Kemmel
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CLASSIFICADOS
VENDE-SE CASA EM TAQUARI - Localizada na Rua José Farias Guimarães Filho, nº 242, Olaria, com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha,
lavanderia e ga¬ragem. 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, cozi¬nha, 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
Com¬pras, a 500m da BR 386, medindo 2.500m². Interessados contatar com Sér¬gio, 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. Inte¬ressados 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 tone¬ladas, 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.

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 entra¬da 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, ter¬renos 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 ofici¬na 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 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.

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. Va¬lor R$170.000,00. Interessados deverão contatar
com Amauri pelo telefone 99262 3339.

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 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 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 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.

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

VENDE-SE 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 CASA EM VENDINHA, TRIUNFO - em ótima localização
e vizinhança, atrás da Escola Gonçalves Dias, casa pré fabricada de
eucalipto e duplada, com dois quartos, sala e cozinha, lavanderia
e banheiro, pátio todo cercado. Valor R$120.000,00, contato: 51
997882526.

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.

ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom
Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do
Sul, ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160.

VENDE-SE CASA/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.

VENDO OU TROCO UM TERRENÃO - 15 x 40mt (600M2), em Taquari, rua asfaltada, arvoredo, com escritura, IPTU em dia, aceito troca
por área de terras. Se o valor da terra for maior que o do terreno,
pago a diferença à vista. Aceito também carro ou caminhonete. Interessados entrar em contato (51)998679150.

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

VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio
dos Cachorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banheiro,
sala e cozinha conjugada, estufa para plantas e árvores frutíferas.
Interessados deverão contatar através do telefone (51) 99646 7124
com Adenor ou Iranilda.

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

