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Eis que, de um momento 
para o outro, tudo se modifica, 
tudo se transforma. Você é re-
comendado a não sair de casa, 

a não dar um aperto de mão em um amigo, em um 
cliente, muito menos abraçar a esposa ou esposo, um 
filho, um neto - um estranho então, nem pensar. As em-
presas são proibidas de abrir suas portas para receber 

seus clientes e vender seus produtos. Com isso os empregados 
são mandados para casa, alguns de férias, outros demitidos e 
engrossando a fila dos desempregados, e assim por diante. O 
governo, por sua vez, começa a editar decretos, leis e normas 
na tentativa de evitar um mal maior, cria um 
programa de benefício emergencial e libera 
uma quantia em dinheiro para os desempre-
gados.

Afinal de contas o que está acontecendo? 
Por que tudo isso? Eis a questão! Um minús-
culo (e invisível) vírus, surgido lá na China, 
em poucos meses se espalhou por todo o 
planeta e está causando todo esse estrago, 
ceifando vidas e trazendo pânico a muitas 
pessoas. Afetou a minha família, afetou a 
sua família, afetou a sua empresa, o seu ne-
gócio e muito mais. 

E nós, aqui na CERTAJA, não ficamos e não 
estamos imunes diante desse quadro. Esti-
vemos com as portas fechadas por alguns 
dias, liberamos em torno de 60% de nossos 
colaboradores em férias ou para fazer seu 
trabalho de casa. Adotamos o uso obrigatório de máscaras, 
álcool em gel, tivemos que suspender nossa Assembleia Geral 
Ordinária, programada para o dia 25 de março: tudo obede-
cendo aos decretos e leis editados pelas nossas autoridades e 
seguindo as orientações dos órgãos de saúde das mais diver-
sas esferas. Graças ao bom Deus, até o presente momento não 
tivemos nenhum caso de contaminação em nosso quadro de 
colaboradores. 

VAI PASSAR - Passaram-se mais de 60 dias desde o decreto 
de “pandemia” e o drama ainda continua. Muita incerteza, 
preocupação, informação desencontrada, nossos meios de co-

municação fazendo uma guerra política, aumentando ainda 
mais o problema e nós inseridos neste contexto. O problema 
está aí, existe e ninguém, mas ninguém mesmo, podia imagi-
nar que um vírus seria o maior adversário dessa jornada épi-
ca chamada empreender. Diante desse quadro me parece que 
existem duas coisas que podemos fazer: sentar e chorar, ou 
seguir em frente. Claro que nós escolhemos a segunda opção. 

Essa crise vai passar. Mas teremos que nos esforçar mais 
do que nunca para sairmos dela. O ponto de virada está logo 
ali, mas alcançá-lo exige coragem, e nós da CERTAJA estamos 
acreditando e apostando nessa mudança de rumos. Retoma-
mos quase que 100% o ritmo de nossas ações. Vamos realizar 

nossa Assembleia Geral Ordinária em 24 
de junho deste ano, claro que com todas 
as precauções necessárias, com um núme-
ro reduzido de pessoas e com isso aten-
dendo a uma demanda legal e, ao mesmo 
tempo, preservando a integridade e saúde 
de nossos cooperados. Teremos, com cer-
teza, inúmeras outras oportunidades para 
fazermos grande mobilização e reunir o 
maior número possível de pessoas. 

Apostamos na inteligência dos nossos 
governantes e dos cientistas para que, em 
breve, tenhamos um antídoto, uma vaci-
na para poder combater esse vírus e as-
sim sairmos vencedores dessa guerra. Em 
resumo: estamos vivenciando uma nova 
guerra. Uma guerra sem derramamento de 
sangue, mas que está deixando um rastro 

muito negativo, tirando a vida de milhares de seres humanos. 
Está sendo um novo aprendizado para toda a humanidade. 
Precisamos rever nossas atitudes, nosso comportamento, a 
forma de nos relacionar com nossos filhos, colegas e amigos, 
valorizar mais o lado humano, o lado sentimental e menos o 
lado material. 

Certamente teremos uma nova forma de viver, de ver as 
coisas. Que aproveitemos esse momento de “pandemia”, de 
quarentena, para projetar um novo mundo. Um mundo mais 
humano, mais fraterno. Que Deus abençoe toda a família cer-
tajana e que nos dê muita energia, saúde e perseverança para 
vencermos toda essa adversidade.
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O inesperado
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

O informativo Certajano é um veículo do corpo funcional das Cooperativas: Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí & Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacuí | Reportagem e Fotografia: Núcleo de 
Comunicação CERTAJA | Diagramação: Paula Santos da Rosa | Texto e Edição: Márcia R. Junges, MTB 9447 | Impressão: Gráfica Gazeta do Sul - Santa Cruz do Sul | Tiragem: 23,5 mil exemplares| Periodicidade: Bimestral |  Presidente 
da Certaja Energia: Renato Pereira Martins | Vice-presidente da Certaja Energia: Gilberto Coutinho Cunha | Conselho Administrativo: Renato Pereira Martins, Gilberto Coutinho Cunha, Carlos Gustavo Schuch, Celmar Burke, Clóvis Schenk 
Bavaresco, José Carvalho dos Santos, Lauro Roberto Bayer, Natiela Godoy Lopes, Neuri Valdir Nied, Severino Aloísio Lehmen, Paulo Otto Ost, Gelson Luis de Souza Muller, Marcelo Santos de Souza (Suplente), Maria Oliveira de Paula 
(Suplente), Silvio Luis da Rosa Lopes (Suplente). Conselho Fiscal: Carlos Roberto Atkinson, João Paula de Oliveira, Luiz Ricardo Kochem, Florinaldo dos Santos Machado, Júlio Jurandir Pereira Faleiro, Vilmar Campos da Silva.| Presidente da 
Certaja Desenvolvimento: Pedro A. Aquino Maia | Vice-presidente da Certaja Desenvolvimento: Luis Carlos Granja | Conselho Administrativo: Pedro Anísio Aquino Maia, Luis Carlos Granja Rocha, Rossano Nunes dos Santos, João Carlos 
Kroeff Schmitz, Dalmir Bif Goularte, Luiz Fernando Silveira de Oliveira, Sérgio Hofstater, Fábio Bonetti, Paulo César Jardim dos Reis, Luis Rogério Junqueira da Cruz, Epitácio Antônio de Ávila Ferreira (Suplente), Cláudio Dionísio de Azevedo 
(Suplente) | Conselho Fiscal: Antônio Carlos da Silva Tedesco, Flávio Palagi, Jorge Luis da Silva Nunes, Noeci Labres Porn, André Augusto da Silva Bizarro, Carlos Farias Cruz | Rua Albino Pinto, 292 - Taquari/RS - CEP: 95860-000 Fone: (51) 
3653-6600 | Site: www.certaja.com.br - E-mail: certaja@certaja.com.br - A redação não se responsabiliza por opiniões pessoais emitidas em artigos assinados.

CERTAJANO

Que aproveitemos 
esse momento de 

“pandemia”, de qua-
rentena, para projetar 
um novo mundo. Um 
mundo mais humano, 

mais fraterno.“
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mia para realizar a Assembleia Geral 
Ordinária da CERTAJA Desenvolvimen-
to. Neste ano encerra o meu mandato 

como presidente desta Cooperativa. Depois de quatro anos de 
luta diária para manter vivo este empreendimento que, por ra-
zões alheias ao nosso controle, passou por uma enorme crise 
financeira, conseguimos colocar as contas em dia, concluin-
do deste modo aquilo que nos propusemos desde o início do 
mandato: entregar à próxima diretoria uma empresa saudável 
financeiramente e com muitos planos para o futuro.

De fato, o rombo causado pelo fracasso dos empreendimen-
tos em pequenas usinas hidrelétricas que teve início em 2013 
nos tirou a capacidade de financiar os insumos para os nossos 
agricultores associados, fazendo que tivés-
semos que recorrer a capitais de terceiros, 
bancos e fornecedores para manter a ope-
ração da Cooperativa. Foram anos de mui-
to trabalho e insegurança, que só tivemos a 
capacidade de enfrentar devido ao grande 
comprometimento e competência da nossa 
equipe de colaboradores e o apoio dos nos-
sos conselheiros administrativos e fiscais. 

Durante um bom tempo esperávamos sair 
da crise financeira com a venda do prédio 
do SuperCentro, mas este objetivo não se 
concretizou, principalmente devido à crise 
econômica do próprio país, que deixou os 
investidores muito receosos. Tendo desisti-
do desta solução, partimos para uma total 
reforma administrativa e operacional da 
Cooperativa como forma de reduzir custos. 
Graças à parceria do Sicredi, reformatamos 
o nosso passivo financeiro com juros meno-
res e maior prazo para pagar. Com esta ne-
gociação nossa dívida ficou administrável, tanto quanto aos 
juros, quanto às parcelas de amortização do capital. 

Ainda em julho de 2019 vendemos uma área de proprie-
dade da CERTAJA Desenvolvimento para a CERTAJA Energia. 
O recurso gerado com esta venda, apesar de ser bem menor 
do que seria oriundo com a venda do SuperCentro, nos deu 
o fôlego necessário para bancar o estoque de insumos a ser 
repassado aos produtores para a safra de 2019/2020.

CANDIDATOS - Encerro assim meu mandato, vencendo o 
desafio que me deixava mais temeroso: o de que por alguma 
razão, ou até mesmo problemas de saúde, deixasse aos meus 
sucessores um enorme problema por resolver. Graças à minha 

valorosa equipe de trabalho, isto não aconteceu e saio 
com a alma lavada, acreditando em um brilhante futuro 
para nossa Cooperativa.

Os candidatos para presidente e vice-presidente da 
nova gestão estão comprometidos a dar sequência a 
este trabalho e estão mais do que habilitados para esta 
missão. Luís Granja, o candidato a presidente, foi quem 
deu início e desenvolveu a Agroveterinária CERTAJA, se-
tor hoje responsável pelo maior faturamento da Cooperativa. 
Começou trabalhando nas turmas de campo como eletricista 
de rede e atuou em várias áreas até chegar à Agroveterinária. 
Para desenvolver melhor as suas tarefas, estudou e formou-se 
em técnico agrícola no colégio de Teutônia. 

O candidato a vice-presidente, Jacob Braga, também é pra-
ta da casa, iniciando a trabalhar quando 
ainda era menor de idade como ponta de 
caixa no supermercado. Atualmente, com 
curso superior de contabilidade, atuava, 
até 31 de dezembro, como gerente finan-
ceiro da cooperativa. 

Tanto Luís quanto Jacob são exemplos de 
pessoas que abraçaram a filosofia da nossa 
empresa, tanto no aspecto moral, sempre 
desenvolvendo seus trabalhos com total li-
sura e honestidade, quanto no aspecto do 
conhecimento, tendo, os dois, assumido a 
nossa política de educação, capacitando-
-se plenamente para o desafio que hoje 
estão prestes a enfrentar. São pessoas de 
reconhecido comportamento ético, que 
conseguiram tudo o que têm hoje através 
dos seus próprios trabalhos. Temos absolu-
ta certeza de que estas duas pessoas, junto 
com a admirável equipe de trabalho que 
integra o quadro de funcionários da nossa 

Cooperativa, contando com o apoio de um conselho compro-
metido, saberão levar adiante de forma exitosa este empreen-
dimento, conduzindo-o para o grandioso futuro que o espera.

 Tendo, portanto, cumprido a minha missão, despeço-me 
depois de 42 anos de CERTAJA - 4 anos como consultor téc-
nico da Fecoergs, 33 anos como funcionário e quase 5 anos 
como presidente. Foram muitos anos de trabalho dedicado a 
esta Cooperativa, a qual me retribuiu com uma vida plena de 
realizações pessoais e profissionais.

Saudações cooperativistas!

Despedida
Pedro Maia, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

Despeço-me depois de 
42 anos de CERTAJA. 

Foram muitos anos de 
trabalho dedicado a esta 
Cooperativa, a qual me 
retribuiu com uma vida 

plena de realizações 
pessoais e profissionais.”



Lagarta Elasmo: a desconhecida 
que virou vilã na soja

Clima seco, variedades sensíveis e falta de manejo favoreceram a ocorrência da praga
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Desconhecida por muitos 
e pouco importante para 
outros, a lagarta Elasmo, 

ou Broca do Colmo, causou mui-
tos prejuízos nas lavouras dos as-
sociados da CERTAJA nesta safra. 
A praga que também pode atacar 
diversas culturas como o milho e o 

feijão é chamada cientificamente como 
Elasmopalpus lignosellus. Ela ataca des-
de o nascimento da planta de soja até 
pouco antes da colheita. 

A larva do inseto entra na planta se 
alimentando do tecido e formando uma 
galeria. Com o dano, a absorção de água 
e nutrientes da planta é prejudicada. A 
base do caule da planta enfraquece, po-
dendo ser quebrada com o vento. O re-
sultado é a morte das plantas, deixando 
falhas na lavoura. A perda de produtivi-
dade pode chegar a 100% em áreas mui-
to atacadas. 

CLIMA SECO - A ocorrência da praga 
nas lavouras atendidas pela CERTAJA vi-
nha aumentando ano a ano, mas nesta 
safra foi muito grande. Este aumento da 
ocorrência do inseto se deu por diversos 
fatores. Nossa região é caracterizada por 
muitas áreas com solos arenosos, que 
são os preferidos por essa espécie. O cli-
ma seco foi um dos principais fatores. 
Segundo estudos, as mariposas adultas 
preferem solos com baixa umidade para 
realizar as posturas dos ovos, dos quais 
eclodem as larvas após três dias em mé-

dia. Outro fator importante é a varieda-
de de semente plantada: algumas delas 
possuem uma modificação genética que 
confere à planta a tolerância a algumas 
espécies de lagartas, dentre elas a Elas-
mo. 

INSETICIDA - Devido ao alto custo da 
tecnologia, muitos produtores preferi-
ram não plantar as variedades toleran-
tes. Com o agravamento do ataque da 
Elasmo, muitos associados procuraram a 
assistência técnica da Cooperativa para 
tentar uma solução para o problema. Po-
rém, após instalada na lavoura, a lagarta 
é de difícil controle por estar abrigada 

dentro da planta. 
Segundo o engenheiro agrônomo da 

CERTAJA Desenvolvimento, Israel Silva, 
o primeiro passo para o manejo é o uso 
de um bom inseticida no momento da 
dessecação da área para o plantio. O se-
gundo cuidado a ser seguido é a adoção 
da tecnologia chamada “Intacta” na va-
riedade plantada e o tratamento das se-
mentes com inseticida específico. “Assim 
como acontece com a lagarta do milho, 
não se pode confiar apenas na transge-
nia para o controle da praga. O uso cor-
reto dos inseticidas é um aliado do pro-
dutor”, destaca.

Variedades de soja modificada geneticamente são resistentes à lagarta

Perda nas lavouras pode chegar a 100% em áreas muito afetadas
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CERTAJA Energia terá
atendimento via WhatsApp

No canal virtual é seguro e gratuito, agilizando demandas de cooperados via robô

A partir de junho a CERTAJA Ener-
gia disponibiliza o mais novo 
canal de contato com a coope-

rativa. O número do Disque Energia, o 
0800 541 6185, agora também está no 

WhatsApp, o aplicativo de mensagens 
mais utilizado no mundo.

Por este novo canal o cooperado pode-
rá informar falta de energia, pedir a se-
gunda via da fatura e consultar seus dé-

bitos de maneira automática. 
Gerenciado pela nossa aten-
dente virtual, que é uma inteli-
gência artificial, o atendimento 
e as respostas via mensagens 
será feito automaticamente. 
Outros serviços e informações 
poderão ser acessados por este 
WhatsApp, no entanto, a con-
versa será direcionada para as 
atendentes do Disque Energia.

É muito simples falar com 
a CERTAJA Energia pelo 
WhatsApp. Cadastre o número 
0800 541 6185 em sua agenda 
do telefone. Na primeira con-
versa via WhatsApp, a aten-
dente virtual perguntará seu 
CPF ou CNPJ e logo em seguida 
o número da unidade consu-
midora (UC). Isto serve como 
segurança para sabermos que 
só você enviará solicitações de 
sua conta. A partir daí, toda 
vez que você cooperado entrar 
em contato pelo WhatsApp, a 
atendente já saberá que o nú-
mero pertence a sua UC.

A atendente virtual informa-
rá as opções de serviço que ela 
pode oferecer no momento, 
permitindo que o cooperado 

apenas digite o número corres-
pondente ou escreva o que quer. 
Se preferir falar com a atendente 
pessoal, basta indicar pelo menu 
ou escrever a palavra atendente. 
Nesta opção, a mensagem será di-
recionada para o Disque Energia e 
as solicitações serão atendidas em horá-
rio comercial.

PIONEIRISMO
A CERTAJA Energia pretende incremen-

tar os serviços automáticos disponíveis 
para que o Cooperado tenha agilidade 
no atendimento e maior disponibilidade 
de horários para fazer seus pedidos. O 
robô vai conhecendo a linguagem uti-
lizada pelo cooperado, aprendendo e 
gradativamente iremos aumentando os 
serviços automáticos. Em breve preten-
demos disponibilizar o pedido de religa-
ção, informação de autoleitura e recla-
mação de dano elétrico. É importante 
manter o número de seu celular atuali-
zado junto a CERTAJA Energia para agili-
zarmos seu atendimento. Estando atua-
lizado, já conseguiremos informar se já 
sabemos de uma falta de energia, por 
exemplo. 

A CERTAJA Energia é pioneira na im-
plantação deste serviço automático, cha-
mado de chatbot, entre as empresas de 
distribuição de energia do Rio Grande do 
Sul. A inovação que traz benefícios é um 
de nossos compromissos, sempre pen-
sando em melhor atender nossos coope-
rados.

Cooperados ampliam o uso do App CERTAJA Energia
Aplicativo opera desde 2018 e facilita o acesso a serviços diversos via smartphone, sem custos adicionais

Disponibilizado para os coopera-
dos desde o ano de 2018, a aplicativo 
CERTAJA Energia mostrou um aumen-
to em seu uso no ano de 2019, quan-
do 22.090 acessos foram realizados, 
resultando em uma média de 1.840 
acessos ao mês.

Com as facilidades de acessar os prin-
cipais serviços através do seu telefone 
com conexão à internet (smartphone), 
os cooperados podem verificar seu his-
tórico de consumo, obter informações 
de sua fatura e solicitar diversos servi-
ços.

Além destas facilidades, podem in-
formar à CERTAJA quando estiverem 
sem energia. Todas as operações rea-
lizadas via aplicativo ficam protocola-
das e encaminhadas para atendimento 

o mais rápido possível.
Você ainda não utiliza o app? Veja 

como é fácil!
- Acesse a loja virtual de seu smart-

phone (Google Play ou App Store).
- Procure por CERTAJA ENERGIA e 

baixe 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 0800 5416185 ou vá até 
um Posto de Atendimento!

É rápido! É seguro! É mais fácil do 
que parece!



A CERTAJA Energia solicita que, sempre que alguma comu-
nidade, associação, CTG ou outra entidade organize algum 
evento (festa, baile, fandango), comunique a Cooperativa 
com a máxima urgência, pelo e-mail comercialenergia@cer-
taja.com.br. 
Desta forma, a CERTAJA evita o agendamento de ma-
nutenções e/ou melhorias nas datas de eventos. Sempre que 
os desligamentos são programados, é praticamente impos-
sível o cancelamento dos mesmos devido aos altos custos 
operacionais envolvidos nestas atividades.

NÃO ESPERE RECEBER O COMUNICADO DE DESLIGAMEN-
TO PARA PEDIR ALTERAÇÃO DO MESMO.  ASSIM QUE TI-
VER A DATA DE SEU EVENTO, ENTRE EM CONTATO CO-
NOSCO!

Desligamentos programados
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Medidas preservam prestação de 
distribuição de energia elétrica
Resoluções da ANEEL garantem prestação do serviço público essencial 

e protegem a vida de trabalhadores e cooperados

Devido a Resolução Nor-
mativa ANEEL Nº 878 de 
24/03/2020, foram toma-

das medidas para preservação da 
prestação do serviço público de 
distribuição de energia elétrica em 

decorrência da calamidade pública ati-
nente à pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19). Desta forma a CERTAJA, 
também preocupada com a segurança 
de seus funcionários e cooperados, to-
mou uma série de decisões. Assim, não 
foi suspenso o fornecimento de energia 
por falta de pagamento nas classes resi-
dencial, residencial baixa renda e rural. 

Cabe salientar que a não suspensão 
não isenta os cooperados de medidas ad-
mitidas pela legislação para as cobranças 
dos débitos. Assim, é importante manter 
o planejamento financeiro para evitar:

• o acúmulo e somatório de faturas 
para pagamento de uma vez só;

• o pagamento de juros e multas 
desnecessários;

• ter seu nome registrado em ór-
gãos de proteção ao crédito;

De acordo com o setor Comercial de 
Energia, após o término da vigência des-
ta Resolução as suspensões voltarão a 
ocorrer. “Naquele momento executamos 
apenas serviços essenciais, como ligações 
novas, trocas de medição que apresen-
tassem riscos, flexibilização de exigência 
de documentação física para solicitações 
de ligações, entre outros”, destacou a 
gestora comercial, Deise Araújo.

MEDIDAS - Outra medida tomada em 
função da Resolução Normativa ANEEL 
Nº 878 de 24/03/2020 foi retirar o pa-
râmetro para cobrança de demanda 
complementar das unidades de Rurais 
de Alta Tensão. Nesse sentido, não ocor-
reram cancelamentos do benefício da 

TSEE, conhecido como baixa renda.
Postos de atendimentos ficaram fe-

chados do dia 30 de março até 20 de 
abril, realizando atividades internas e 
flexibilização na inclusão de serviços. 
Foram enviados em torno de 125 mil 
mensagens de SMS com comunicados 
importantes aos cooperados. Também 
neste período está em vigência a Me-
dida Provisória (MP) nº 950/2020. Com 
esta MP aproximadamente 671 coope-
rados com TSEE (baixa renda) tiveram 
isenção até 220 kWh.

Uma das medidas que previnem mui-
to o contágio pela Covid-19 é o recebi-
mento da fatura por e-mail e pagamen-
to via débito bancário. É fácil, rápido, 
contribui com o meio ambiente e pre-
serva sua saúde e dos demais. Lembre-
-se de utilizar nossos canais digitais para 
solicitação de serviços, desta forma evi-
te sair de casa.

Buscando proporcionar ao cooperado uma maior comodi-
dade e agilidade, a CERTAJA Energia disponibiliza o recebi-
mento da fatura mensal de energia elétrica por e-mail.
Este serviço, o qual não possui nenhum custo, possibilitará 
o recebimento da fatura através de um e-mail previamente 
cadastrado pelo cooperado e sob sua responsabilidade.

IMPORTANTE: É responsabilidade do cooperado manter 
ativa o endereço de e-mail cadastrado para recebimento 
da fatura e manter espaço na caixa de mensagens para 
recebimento do e-mail.

Para aderir a esta facilidade entre em contato por email:  
comercialenergia@certaja.com.br pelo telefone 0800-541-
6185 ou em um posto de atendimento da CERTAJA Energia.

Receba a sua fatura por e-mail
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ANEEL anuncia bandeira tarifária verde até 
dezembro de 2020 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) decidiu manter 
a bandeira verde acionada até 

31/12/2020. O anúncio foi feito no dia 
26 de maio, em Reunião Pública da Dire-
toria da ANEEL.

Trata-se de mais uma medida emer-
gencial da Agência para aliviar a conta 
de luz dos consumidores e auxiliar o se-
tor elétrico em meio ao cenário de pan-
demia da Covid-19.

Os valores das bandeiras tarifárias são 
atualizados todos os anos e levam em 
consideração parâmetros como estima-

tivas de mercado, inflação, projeção de 
volume de usinas hidrelétricas, histórico 
de operação do Sistema Interligado Na-
cional, além dos valores e limites do Pre-
ço de Liquidação das Diferenças (PLD).

Em 10 de março – um dia antes do 
anúncio de pandemia pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) – a ANEEL 
havia proposto a discussão para o ciclo 
2020/2021 dos valores adicionais. A pro-
posta ficou em Consulta Pública no pe-
ríodo de 12/3 a 27/4.

No entanto, os impactos da pandemia 
no consumo de energia e nas atividades 

econômicas alteraram de forma 
significativa os estudos e parâ-
metros utilizados na proposta da 
Agência.

De acordo com análise dos técni-
cos da ANEEL, que também levou 
em conta as contribuições à consulta 
pública, o cenário de redução de carga 
e as perspectivas de geração de energia 
tornam possível o acionamento da ban-
deira verde nos próximos meses. Além 
disso, os custos cobertos pelas Bandeiras 
Tarifárias estão contemplados na chama-
da Conta-Covid - empréstimo ao setor 
elétrico feito junto a bancos públicos e 
privados, com o objetivo de aliviar os im-
pactos da atual crise no setor elétrico. As-
sim, a Agência decidiu suspender o acio-
namento das bandeiras até 31/12/2020.

Sobre as bandeiras tarifárias

Criado pela ANEEL, o sistema de ban-
deiras tarifárias funciona como uma si-
nalização para que o consumidor de 
energia elétrica conheça, mês a mês, 
as condições e os custos de geração no 
País. Quando a produção nas usinas hi-
drelétricas (energia mais barata) está fa-
vorável, aciona-se a bandeira verde, sem 
acréscimos na tarifa. Em condições ruins, 
podem ser acionadas as bandeiras ama-
rela, vermelha 1 ou vermelha 2.

Trata-se de mais uma medida emergencial da Agência para aliviar a conta de luz dos consumidores e 
auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário de pandemia da Covid-19
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CERTAJA realiza leilão 
para compra de energia

Iniciativa irá reduzir custos da energia elétrica adquirida pela CERTAJA, com reflexo para cooperados

Pela primeira vez em sua his-
tória, em 12 de fevereiro a 
CERTAJA tomou parte de 

um leilão para aquisição de ener-
gia no Ambiente de Contratação 
Livre, com o objetivo de reduzir os 
custos deste insumo, atualmente 
adquirido no Ambiente de Contra-

tação Regulada. 
Foram contratados 9 megawatts mé-

dios, o suficiente para atender 90% do 
mercado anual da Cooperativa, para 
suprimento a partir de janeiro de 2021, 
por um período de 17 anos. A operação 
foi realizada em Florianópolis, na plata-
forma de leilão da empresa Paradigma, e 
contou com a presença de Marcus Fran-
ça, gerente financeiro da Cooperativa, 
e de Fernando Flach, da Alpha Infraes-
trutura Ltda, empresa que assessorou 
a CERTAJA na realização desta opera-
ção. Em Taquari, o presidente Renato 

Martins, juntamen-
te com o gerente 
comercial Ederson 
Madruga, dos con-
selheiros Marcelo 
Souza, Clóvis Bava-
resco e Neuri Nied, 
e de João Carlos 
Felix, também da 
assessoria contrata-
da, acompanharam 
o leilão. 

A CERTAJA foi a 
segunda Cooperati-
va do Brasil a tomar 
essa iniciativa.

Em 9 de março 
foi assinado o con-
trato de aquisição de energia elétrica 
entre a CERTAJA e a Electra Energy, em-
presa que venceu o leilão realizado para 
compra de energia no ACL (Ambiente 

de Contratação Livre). Estiveram pre-
sentes o comitê gestor e membros dos 
conselhos de administração e fiscal da 
CERTAJA Energia.

Compra de Energia em leilão vai reduzir o 
custo para os cooperados da CERTAJA

A CERTAJA Energia concretizou o resul-
tado de um planejamento de aproxima-
damente dois anos, que visava adquirir 
energia mais barata para reduzir a conta 
de energia do cooperado.

Após muitos estudos e avaliações, este 
importante passo para a Cooperativa só 
foi possível agora, uma vez que perde-
mos integralmente os descontos que o 
governo federal concedia na compra de 
energia e todas as dúvidas sobre o as-
sunto foram dirimidas.

O processo do leilão público foi realiza-
do em 12 de fevereiro de 2020, atenden-
do todos os requisitos legais e exigidos 
pela Agência Nacional de Energia Elétri-
ca – ANEEL. No dia 8 de maio foi publica-

do o Despacho nº 1.313, da ANEEL, que 
aprovou o Contrato de Comercialização 
de Energia, a partir da Licitação Pública 
– CCE500LP (CCVEE nº 001/2020), com 
vigência de janeiro de 2021 até dezem-
bro de 2037.

De acordo com as avaliações realiza-
das pela Cooperativa, com os resultados 
do leilão haverá uma redução significati-
va nas tarifas de energia que serão pra-
ticadas nos próximos dois anos. A partir 
de meados de agosto de 2020, após a 
revisão tarifária que ocorrerá em julho, 
os cooperados já perceberão uma redu-
ção nas faturas como benefício do leilão. 
No entanto, ainda não é possível definir-
mos exatamente este valor sem que te-

nhamos concluído o processo de revisão 
das tarifas.

De acordo com o presidente da CER-
TAJA Energia, Renato Pereira Martins, 
devemos comemorar muito este passo 
dado pela Cooperativa, pois haverá re-
dução nos valores pagos pela energia, de 
forma sustentável, uma vez que se trata 
de um contrato de longo prazo. Assim, 
a Cooperativa não ficará exposta às va-
riações do mercado da supridora e po-
demos garantir preços mais estáveis no 
valor a ser pago pela energia comprada 
nos próximos anos.

Ederson Madruga, gerente comercial

De 9 e 13 de março ocor-
reu na CERTAJA Energia a 
reciclagem da equipe de 
Linha Viva, ministrada pelo 
professor Osmar José Ribei-
ro de Sete Lagoas, de Minas 
Gerais, que atuou durante 
anos na CEMIG (Companhia 
Energética de Minas Gerais 
S.A.). O encontro acontece 

a cada dois anos a fim de 
validar e aprimorar a for-
ma de trabalhar com a rede 
energizada. Este ano as 
atividades aconteceram na 
área de atuação da CERTAJA 
e contaram com a participa-
ção de uma equipe da Cer-
tel Energia. O treinamento 
teve apoio do SESCOOP/RS.

Treinamento Linha Viva

9 megawatts trarão redução futura nas contas de energia
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Assembleia digital da FECOERGS 

Em 20 de maio, o presiden-
te da CERTAJA Energia Re-
nato Martins e o gerente 

comercial Ederson Madruga 
participaram da assembleia di-
gital da FECOERGS. Na ocasião 
foram eleitos o novo presidente 
da FECOERGS, Erineo José Hen-
nemann, da Certel, e Renato Pe-
reira Martins como vice para o 
período 2020 a 2022.O secretá-
rio é Querino Volkmer, da Coo-
perluz. 

Estiveram presentes dez coo-
perativas de distribuição de 
energia e oito de desenvolvi-
mento e geração, todas repre-
sentadas por seus presidentes. 
Na sua mensagem o presidente 
da Federação destacou a ligação 
de 2.378 novos estabelecimen-
tos rurais e os investimentos 
em geração e na distribuição 
de energia. Falou do bom re-
lacionamento e o intercâmbio 
técnico, operacional e adminis-
trativo das cooperativas, item 
importante e que, também, 
está definido no novo Planeja-
mento Estratégico (PE) para o 
período 2020 – 2023. Com o PE 

foi definida a nova missão 
da Federação: “Integrar 
e desenvolver, de forma 
sustentável, as coopera-
tivas de infraestrutura, 
exercendo a representa-
ção político-institucional, 
compartilhando conheci-
mentos e soluções inova-
doras.” Iloir fez referência 
para o Prêmio Aneel de 
Qualidade 2019, que atra-
vés do levantamento do 
IASC (índice Aneel de satisfação 
do consumidor), para a quali-
dade da prestação dos serviços 
de energia elétrica, novamente 
colocou as oito cooperativas 
permissionárias gaúchas entre 
as melhores distribuidoras de 
energia do Brasil. As cooperati-
vas agraciadas com a condeco-
ração foram: Ceriluz de Ijuí/RS, 
Creluz de Pinhal/RS, Cermissões 
de Caibaté/RS, Coprel de Ibiru-
bá/RS, Certel de Teutônia/RS, 
Certaja de Taquari/RS, Cooper-
luz de Santa Rosa/RS e a Creral 
de Erechim/RS. 

Fonte: www.fecoergs.com.br Renato é vice-presidente da Fecoergs até 2022

Renato Martins e Ederson Madruga 
participam de encontro virtualmente
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Pandemia muda rotina de atuação de 
equipes da Energia e Desenvolvimento

Protocolos de atendimento foram estabelecidos desde março e seguem em aplicação

Cuidar da vida dos trabalhadores cer-
tajanos, seus familiares, da sociedade em 
geral, cooperados e clientes. Com esse 
vasto horizonte em vista, os líderes admi-
nistrativos da CERTAJA Energia e Desen-
volvimento precisaram pensar estratégias 
de cuidado diário a fim de que o trabalho 
continuasse sendo realizado, mas com o 
foco na saúde. Conheça detalhes nas en-
trevistas a seguir, com o gerente adminis-
trativo da Energia, João Ederson Pacheco, 
e com a gerente administrativa Carla Ce-
zimbra, da Desenvolvimento.

ENERGIA
“A CERTAJA, desde os primeiros dias em 

que a cidade de Taquari, nossa sede admi-
nistrativa, começou a ser impactada pela 
COVID-19, vem adotando medidas para 
a preservação dos colaboradores e a ma-
nutenção das atividades da Cooperativa, 
já que prestamos um serviço essencial e 
precisamos estar à disposição para aten-

der nosso cooperado”, destaca o gerente 
administrativo da CERTAJA Energia João 
Ederson Pacheco. Segundo ele, as medidas 
adotadas atendem todas as recomenda-
ções técnicas e legais, e são sempre ampla-
mente avaliadas e discutidas pela direção. 
As ações de higienização e distanciamento, 
bem como uso de máscaras, são uma prá-
tica em todas as instalações da Cooperati-
va e no contato com os cooperados. Com 
o objetivo de minimizar a possibilidade de 
surto entre os colaboradores, a CERTAJA 
dividiu os setores em dois turnos de tra-
balho, sem que esses tenham contato uns 
com os outros, e com isso buscar a ma-
nutenção da saúde e a continuidade das 
atividades. “Todas as ações adotadas são 
avaliadas periodicamente e são passíveis 
de alteração sempre que novas orienta-
ções ou decretos forem emitidos, ao mes-
mo tempo, a Cooperativa tem buscado ao 
máximo gerar o menor prejuízo possível 
aos seus colaboradores, mantendo o me-
lhor atendimento aos seus cooperados.”

DESENVOLVIMENTO
De acordo com a gerente administrativa 

da CERTAJA Desenvolvimento Carla Cezim-
bra, desde o Decreto Municipal de 21 de 
março de 2020, expedido pela Prefeitura 
de Taquari, a Cooperativa disponibilizou 
máscara, álcool em gel para higiene das 
mãos e álcool líquido 70º para higiene de 
superfície. Para os setores com maior nú-
mero de colaboradores foram oferecidos 
todos Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) necessários, com a verificação 
da temperatura de cada trabalhador na 
chegada ao expediente de trabalho. “Além 
disso, montamos barreiras sanitárias nas 
portas, algo que passou a fazer parte da 
rotina de atendimento aos associados. Ou-
tra medida foi afastar do expediente cola-
boradores com idade igual ou superior a 
60 anos”. O chimarrão está proibido nos 
setores como forma de impedir a dissemi-
nação do vírus. As lojas agroveterinárias 

reduziram a equipe para 30% do quadro 
a fim de diminuir a circulação, contatos e 
aglomerações de colaboradores, devendo 
o atendimento se dar de forma individual, 
considerando um cliente por atendente. 
De acordo com Carla, os colaboradores 
precisam estar sempre comprometidos 
para aceitar as mudanças e entender a 
gravidade da situação. Em alguns setores 
da Cooperativa foi mais difícil se adaptar 
ao uso de máscara, mas todos estão cien-
tes da necessidade da utilização dos EPIs e 
estão cumprindo a determinação.” 

A gerente frisa que é fundamental criar 
um ambiente seguro para associados e 
clientes, e que tais medidas trazem um 
pouco mais de tranquilidade na hora da 
realização das compras. Enquanto perdu-
rar o estado de calamidade, “nos mantere-
mos em constante cuidado, e a tendência 
é de que isso siga ocorrendo mesmo de-
pois que o Decreto expirar.”

Realizado no período de 10 a 14 
de fevereiro e contando com 15 
participantes, sendo quatro cola-
boradores da CERTAJA Energia e 
11 da CERTAJA Desenvolvimento 
(setor de Serviços Elétricos), o trei-
namento teve 40 horas de aulas 
teóricas e práticas e foi realizado 
com o apoio da FECOERGS e do 
Sescoop. O objetivo foi padronizar 
e evitar retrabalhos na execução 
das obras da construção dos 15 
km de rede compacta distribuída 
em circuito simples, duplo e triplo, 
que ocorrerá neste ano para a nova 

subestação de Vale Verde. O primeiro dia 

contou com atividades de cunho teóri-
co e realizadas no auditório. Nos demais 
dias, a prática foi desenvolvida no almo-
xarifado.

Entre 2 e 6 de março foi desenvolvi-
do o segundo treinamento de rede de 
distribuição compacta na CERTAJA via 
FECOERGS. A atividade contou com 40 
horas de aula teórica e prática para 33 
participantes, sendo 11 da cooperativa 
de Energia e 22 do setor de serviços elé-
tricos da Cooperativa de Desenvolvimen-
to. A capacitação de redes compactas de 
distribuição em Média Tensão é impor-
tante para padronizar, evitar retrabalhos 
e ganhar tempo na execução das obras.

Redes compactas de distribuição
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João Ederson: “Setores foram 
divididos em dois turnos de trabalho”

Carla: “Ambiente saudável é 
fundamental para todos”

40 horas de aula para qualificar equipes
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 Colaboradores certajanos 
reorganizam trabalho via internet

Pandemia da COVID-19 obrigou equipes a redefinirem atuação e aproveitar recursos da web

Reinventar-se. Essa palavra vi-
rou um mantra em tempos 
de pandemia da COVID-19, 

o novo coronavírus. Nesse espírito, 
os colaboradores da CERTAJA Ener-
gia e Desenvolvimento estão usando 
a internet como braço direito para 
seguir em frente em suas tarefas, 

seja de dentro do escritório na Coopera-
tiva, com todas as medidas de precaução 
necessárias, seja de dentro de casa, em 
isolamento social. Conheça mais sobre um 
novo jeito de organizar as rotinas certaja-
nas com muita criatividade.

ENGENHARIA – Todas as quintas-feiras 
o setor de Engenharia realiza reuniões às 
17h para tratar de assuntos operacionais, 
táticos e estratégicos, conforme a deman-
da. Os colaboradores participam através 
do Google Meet. As atividades previstas 
e agendadas para as equipes externas são 
alinhadas semanalmente por reunião in-
terna virtual pelo grupo de whats da En-
genharia, sempre às sextas-feiras valendo-
-se do Google Agenda. O agendamento 
por atividade pela área interna conta com 
encerramento virtual também por esse 
recurso online e para a área externa via 
smartphone. Já a comunicação do setor 
de Engenharia acontece da seguinte for-
ma:

- Zimbra - usado somente para forma-
lizar tramitações e/ou situações internas, 
anexar documentos e agendar compro-
missos.

- Webmail – empregado para formalizar 
situações internas e externas e anexar do-
cumentos.

- Grupo de whats da Engenharia- utili-
zado para comunicações/dúvidas gerais e 
assuntos pertinentes às equipes externas.

- Grupo de whats SENG – grupo interno 
– usado para comunicações/dúvidas refe-
rentes aos processos internos, operacio-
nais, fluxos e demais assuntos pertinentes.

As atividades de inspeções técnicas em 
subestação têm ocorrido por meio dos for-
mulários do Google seguindo a frequência 
semanal, quinzenal, mensal, semestral e 
anual. O colaborador preenche o formulá-
rio a campo através do smartphone e, as-
sim, as informações são armazenadas de 
forma instantânea podendo ser acessadas 
a qualquer tempo.

EDERSON MADRUGA - O gerente co-
mercial da Energia, Ederson Madruga, 
mantém a agenda repleta de compromis-
sos virtuais. Saiba detalhes sobre as ativi-
dades das quais participou:

FIERGS - WEBINAR: Transformação Digi-
tal: O Mindset do Líder

Data: 9 de março | Horário: 16:30h

COOPER SYSTEMS - WEBINAR: Demons-
tração do Curia - Assembleias Virtuais

Data: 24 de abril | Horário: 15:30 h

CANAL ENERGIA - WEBINAR: A Pauta Do 
Setor No Congresso Nacional: MP 950, PL 
232 e a Agenda 2020

Data: 27 de abril | Horário: 11 h

CANAL ENERGIA - WEBINAR: O que dará 
para salvar e quais os novos desafios?

Data: 30 de abril | Horário: 11 h

CANAL ENERGIA - WEBINAR: O CO-
VID-19 no setor e as sugestões dos agen-
tes paras mitigação dos impactos.

Data: 7 de maio | Horário: 11 h

STARTSE - WEBINAR: O Futuro do Traba-
lho Pós-Coronavírus.

Data: 12 de maio | Horário: 20 h

CANAL ENERGIA - WEBINAR: A CO-
VID-19 e os aspectos jurídicos dos contra-
tos de energia nos ambientes livre e regu-
lado

Data: 14 de maio | Horário: 11 h

PSR - WEBINAR: Tarifa e Preço de Ener-
gia Elétrica no Brasil

Data: 18 de maio | Horário: 15 h

CANAL ENERGIA - WEBINAR: Cenários 
de preço e tarifa de energia a partir de 
2020

Data: 21 de maio | Horário: 11 h

MARCUS FRANÇA - O Canal Energia 
tem promovido webinars (seminários na 
web) semanais com assuntos relativos ao 
setor elétrico, dos quais participam o dire-
tor financeiro da Energia, Marcus França, e 
também Ederson Madruga. Veja algumas 
das temáticas desses encontros via web:

- A COVID-19 e os aspectos jurídicos dos 
contratos de energia nos ambientes livre e 
regulado;

- O COVID-19 no setor e as sugestões 
dos agentes para mitigação dos impactos;

- Cenários de preço e tarifa de energia a 
partir de 2020 (21 de maio).

Também a PSR, renomada empresa de 
consultoria do setor, promoveu nesta se-
mana um treinamento, pela internet, que 
tratou das tarifas e preços de energia no 
Brasil, do qual Marcus e Ederson tomaram 
parte. Algumas das vantagens destes even-
tos é que são relativamente curtos, com 
duração em torno de duas horas, contam 
com apresentadores e participantes mui-
to conhecimento do setor. Além de serem 
gratuitos, não requerem deslocamento e 
dispensam gastos com passagens, hospe-
dagens, alimentação, etc. 

COMUNICAÇÃO – Fabiana Martins e Jai-
ro Aguiar, colaboradores do Núcleo de Co-
municação da CERTAJA participaram em 
28 de maio do webinar “Comunicação em 
tempos de crise”, evento promovido tra-
dicionalmente pelo Sescoop RS e pela Fa-
culdade de Tecnologia do Cooperativismo 
– Escoop, do Sistema Ocergs. Neste ano o 
Encontro Estadual de Comunicação Coo-
perativista, ao invés de reunir os comuni-
cadores das cooperativas gaúchas em um 
espaço físico para trocar ideias e discutir 
sobre temas em comum, promoveu uma 
conversa virtual sobre o que é possível fa-
zer para que as cooperativas consigam se 
comunicar em tempos de crise. 

O evento teve a mediação do coordena-
dor de Comunicação do Sistema Ocergs, 
Junior Oliveira, com a participação do 
coordenador de Graduação da Escoop, 
Deivid Forgiarini e do coordenador da 
área de Gestão Executiva da ESPM-SUL, 
Flávio Martins. Os dois conferencistas têm 
vasta experiência em Planejamento Es-
tratégico, Marketing de Relacionamento, 
Inovação para cooperativas, dentre ou-
tros. Além disso, foram apresentados os 
resultados da pesquisa “Cenário da Co-
municação Cooperativista no RS”, reali-
zada pela assessoria de Comunicação do 
Sistema Ocergs em 2019, para saber o que 
pensam os profissionais que integram as 
equipes de comunicação das cooperativas 
gaúchas. A pesquisa teve participação de 
168 entrevistados de mais de 100 coope-
rativas do Estado. 

Fonte: https://bit.ly/2ZD4O4L 
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Fabiana e Jairo pensam 
comunicação na pandemia

Discussões à distância 
são o novo normal
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Como proteger os 
idosos do coronavírus

Segundo a OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), toda a população 
mundial está vulnerável à infecção 

pelo coronavírus. No entanto, pessoas 
com mais de 60 anos, sem exceção, es-
tão no grupo de risco da covid-19 e, caso 
infectadas, têm chance maior de desen-
volver complicações que podem levar à 
morte. “Isso não tem a ver com o idoso 
ser saudável ou não, como se alimenta 
ou se faz exercícios: depois dos 60 anos 
o sistema imunológico vai ficando gra-
dualmente mais comprometido, por isso 
pessoas acima dessa idade estão no gru-
po de risco”, explica a geriatra Maisa Kai-
ralla, presidente da Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia.

Apesar do risco, muitas famílias ain-
da encontram dificuldades de manter os 
idosos em casa para protegê-los. A roti-
na de quarentena não é nada fácil, espe-
cialmente quando o idoso não concorda 
com o isolamento. O VivaBem conversou 
com especialistas sobre as dificuldades 
mais comuns na hora de negociar a roti-
na com os mais velhos e enumerou algu-
mas atitudes que prejudicam o diálogo. 

1. Mentir Inventar histórias
Como dizer que o idoso será preso ou 

multado se sair na rua — pode parecer 
uma solução fácil, mas tem consequên-
cias psicológicas muito negativas, se-
gundo a psicóloga especialista em ge-
rontologia Valmari Aranha, professora 
no Centro Universitário São Camilo. “A 
mentira pode causar perda de confian-
ça: o idoso que é enganado hoje pode 
duvidar, futuramente, da comunicação 
de um diagnóstico, por exemplo”, diz. É 
importante entender que, nesse momen-
to em que somos bombardeados por in-
formações de todos os lados, não expor 
o idoso a histórias falsas também é uma 
forma de cuidado.

2. Poupá-lo da realidade 
Na tentativa de não querer impressio-

nar o idoso ou de evitar que ele fique 
ansioso com as notícias, muitos ten-
tam ocultar a gravidade da pandemia. 
No entanto, para a própria segurança 
da pessoa, é importante que ela saiba 
os motivos do isolamento e o real risco 
de morte caso o sistema de saúde não 
consiga atender todos os casos que pre-
cisem de internação. “Devemos desmisti-
ficar a ideia de que os idosos são frágeis. 
Muitos são experientes, já vivenciaram 
perdas, têm muito mais recursos do que 
imaginamos para lidar com a realidade”, 
diz Valmari. Entenda que ser realista não 
significa ser alarmista. E, mais uma vez, 
o idoso precisa encontrar coerência en-
tre o que ouve da família e o que vê pela 
televisão, por exemplo.

3. Sugerir tarefas improdutivas para 
“ocupar” o idoso

Tentar entreter o idoso com tarefas inú-
teis para passar o tempo dentro de casa 
pode contribuir para deixá-lo mais ansio-
so. “Incentive-o a cuidar de plantas ou 
realizar tarefas domés-
ticas que realmente 
são necessárias. Jogos 
de tabuleiro que esti-
mulam a mente tam-
bém são alternativas 
melhores que apenas 
ver televisão ou fazer 
tarefas que ele perce-
be que não adiantam, 
como dobrar roupas 
esquecidas no armá-
rio”, diz Aranha. Nesse 
contexto, caso a famí-
lia esteja dividindo es-
paço, pode ser a chan-
ce de aprender com o 
idoso a costurar, pre-

parar uma receita de família ou ou-
vir uma história.

4. Confundir isolamento com 
abandono

“Não poder entrar em conta-
to próximo com os filhos e netos 
não significa não vê-los ou não conver-
sar com eles. As pessoas podem e devem 
sempre se falar sempre por telefone e 
aplicativos e, se possível, até mesmo se 
verem à distância”, diz Kairalla. Para a 
geriatra, é importante que o idoso en-
tenda que o distanciamento não signifi-
ca que será excluído da rotina familiar e 
social. “O contato com crianças, mesmo 
sem sintomas, é uma forma importante 
de transmissão, por isso é realmente im-
portante limitar contatos físicos no mo-
mento —e explicar bem o motivo desse 
afastamento.”

Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/no-
ticias/redacao/2020/04/03/coronavirus-evite-es-

tes-6-erros-ao-cuidar-de-idosos-durante-o-isola-
mento.htm

Pessoas acima de 60 anos estão no grupo de risco da covid-19; 
saiba o que não fazer com os idosos na quarentena

Mentir sobre a realidade da pandemia não resolve; 
cuidado amoroso e a verdade são as melhores alternativas



Ingredientes
2 xícaras de farinha de trigo;
1 xícara e meia de água morna;
1 colher de sopa rasa de sal;
1 colher de sopa rasa de açúcar;
5 colheres de óleo;
2 ovos;
1 envelope de fermento de pão.

Modo de preparo
Misture tudo num recipiente e leve para uma 
forma untada e deixe descansar por 15min;
Após descansar a massa coloque o molho de 
sua preferência e leve ao forno pré-aquecido 
por 30 minutos. 

Sugestões de recheios:
Atum ou sardinha;
Frango desfiado e temperado a gosto;
Palmito;
Queijo, presunto e tomate picadinhos com 
orégano.
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Pizza caseira rápida
Receita da dona Vera, esposa do conselheiro Carlos Cruz, de Taquari



CLASSIFICADOS
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 PULVERIZADOR DE 605 LITROS. Interessados ligar 
(51) 99912 1749 (Paulo). 

VENDE-SE TERRENO NA ESQUINA DA SORTE, em Triunfo - Me-
dindo 15 x 30 valor R$ 35 mil, com escritura e aceita-se propostas. 
Contatos pelo telefone 99975 0542, com Marivânia. 

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 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 3,5ha de terra com casa de 150m de construção e 
açude no valor R$300.000,00; 4,5ha de terra por R$ 160.000,00. 
Localizados em Passo do Gil, Triunfo. Interessados devem contatar 
através do telefone (51) 99663 5535, com Lídia. 

VENDE-SE SÍTIO EM PAGADOR MARTEL (General Câmara) – Lo-
calizado 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 terrno 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 - Possui 6 tanques de 7x15 para criação de peixes. Localizado 
no 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 ta-
manhos, terrenos planos com rede elétrica passando na frente. Loca-
lizados a 100 metros da TF 10, próximo ao Laponte. Tratar com João 
51 99866 2960. 

VENDE-SE CASA PARA MORADIA E PRÉDIO COMERCIAL – Loca-
lizados no mesmo terreno, no bairro Santa Rita, em Montenegro. Es-
pecial para oficina ou comércio em geral. Terreno medindo 15x29,5, 
plano e de esquina. Propriedade escriturada, construção em alve-
naria, 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 62x50m² de terra com escritura, 
uma em alvenaria, arvoredo. Interessados deverão contatar através 
do telefone 99783 9016 com Maria de Lourdes. Valor R$160.000,00.

VENDE-SE CASA NA VENDINHA – Casa com 4 dormitórios e de-
mais 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 TERRENO COM CASA – Localizado no Carapuça, pró-
ximo ao Parque Nativo, zona rural. Terreno mede 20x30m² e casa de 
alvenaria, medindo 6x8m², com água encanada. BARBADA! Interes-
sados deverão contatar com Adroaldo pelo telefone 99972 3119.

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

VENDE-SE CASA EM VENDINHA, TRIUNFO - em ótima localiza-
ção 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.

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

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.

COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefo-
ne 99868 7789, com Marcos.

VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com 
animais (cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 
andares de pedra com porão e mezanino, 2 galpões, micro trator e 
ferramentas, açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Inte-
ressados contatar através dos telefones 9964 10309 com Telmo ou 
9842 58010 com Carlos.

VENDE-SE CASA EM BARRETO, TRIUNFO – Localizada na Vila São 
Francisco, nº 522. Casa meia aba de madeira, pátio fechado, gara-
gem, perto  de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. Va-
lor R$ 28 mil (aceita proposta). Interessados contatar pelo telefone/
wattsapp 99837 7428 com Rosana.

VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER, Ta-
quari – Possui 2,5ha, 8 açudes com peixes, 2 casas de alvenaria, plan-
tação de frutas cítricas e pitaia. Valor R$ 350.000,00 (aceita propos-
ta). Interessados deverão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 
ou 99648 5904 com Paulo.

VENDE-SE ÁREA DE TERRAS URBANA – Localizada no bairro Pas-
so da Aldeia, em Taquari. Ótimo para sítio ou para fracionar em ter-
renos. Valor R$220.000,00 (aceita proposta). Interessados deverão 
contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.

VENDE-SE MUDAS DE PITAIA – Localizadas em fazenda Lengler, 
Taquari. Pitaia – R$10,00 a muda. Interessados deverão contatar pe-
los telefones (51) 99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.

VENDE-SE  TRATOR 4118  AGRALLE – Semi novo com ferramen-
tas, ano 2016, com apenas 300 horas de uso. Valor R$64.000,00 
(aceita proposta). Interessados deverão contatar pelos telefones (51) 
99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.

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. Valor R$240 mil. 
Aceito imóvel de alvenaria em Taquari no negócio. Tratar com Roque 
Torneiro: 99999 0298. 

VENDE-SE CASA DE ALVENARIA EM GENERAL NETO, TRIUNFO - 
Vendo casa de alvenaria localizada na TF10, Km 10 (perto da escola 
de solda), General Neto Triunfo. A Casa possui 64m/quadrados, tem 
2 quartos, banheiro, sala e cozinha, terreno mede 13x36. Interessa-
dos entrar em contato com José Luís - 99531 6407 ou Daise - 99989 
3710.

VENDO ÁREA DE TERRAS de 3 hectares no Aterrados/Passo do 
Juncal, distância 800m do asfalto e 3km da BR386, toda área  com 
mato de eucalipto plantado com 3 anos. Interessados fone/waths 
51-997126941. 

VENDO TERRENO 15X40M bem localizado, próprio para cons-
trução de prédio para mercado, oficina ou depósito, aceito carro ou 
apartamento em Capão da canoa (pago diferença valor). Interessa-
dos fone/waths 51-997126941.

VENDE-SE CASA EM MORRO AZUL, PAVERAMA – Casa de pe-
dra, 3 andares, 2 galpões, campo, ferramentas para trabalhar, micro 
trator, açude. Possui 9ha e localiza-se a 8km da cidade. Interessados 
falar com Telmo pelo telefone 99641 0309. Aceita imóvel em Canoas 
ou comércio.

VENDE-SE ÁREA DE 7,4 ha - Localizada na Fazenda Pereira, em 
Taquari, a 600 metros da Rodovia 287. Possui água e luz, ótima área 
para chácara, criação e plantio de floresta. Valor R$ 100 mil. Interessa-
dos deverão contatar pelo telefone 51 99788 2526 com Ani Carolini. 
VENDE-SE 14 hectares de terra no Passo do Santa Cruz. Interessados 
devem contatar com Maria, através do telefone 99638 9751.

VENDE-SE casa de alvenaria em Boa Vista, Triunfo, medindo 
12x10, 2 quartos, 2 banheiros, garagem com churrasqueira. Casa 
com área na frente, o terreno mede 16x28, próximo a TF10. Tratar: 
998493444 com Maria de Freitas.

VENDE-SE propriedade em Serro dos Cupins, na estrada da pro-
dução, Barão do Triunfo. Possui 5 hectares, documentos em dia, va-
lor R$45.000,00. Interessados deverão contatar com Iranilda pelo 
telefone 99646 7124.

Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar algum bem ou produto? Então, seu espaço é aqui. Ligue para o Núcleo de Comu-
nicação 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

EDIÇÃO 172/JUNHO DE 2020 15




