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Equipe do Núcleo de Comunicação com o Presidente Renato

*Foto anterior à Pandemia, por essa razão as pessoas não estão usando máscara.

Prêmio Somoscoop
melhores do ano
Páginas 10 e 11

Equipe da Contabilidade

Pelo terceiro ano consecutivo
CERTAJA Energia recebe 1º
lugar no prêmio “Melhor
Divulgação de Demonstrações
Contábeis” em nível nacional
Página 11
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Vencendo um ano desafiador
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

Prezados(as) Cooperados(as)! Chegou o mês de de- Cooperar dos Vales, em nível regional.
zembro. Estamos finalizando um ano atípico, quando
Também recebemos o 1º. Lugar no
todos tivemos que aprender a conviver com a pande- prêmio “Melhores Demonstrações
mia. Caso alguém de sua família tenha sido vítima des- Contábeis - Categoria Cooperativas,
sa doença, nossas sinceras condolências. Lamentamos também em nível nacional, pelo terimensamente as perdas sofridas e esperamos que 2021 ceiro ano consecutivo, promovido
chegue acompanhado com melhopela
ABRACONEE
res perspectivas. Devemos seguir to(Associação Brasileimando todas as precauções, pois a
ra dos Contadores
pandemia não acabou e o vírus sedo Setor de Energia Elétrica), detalhado na
gue fazendo novas vítimas.
página 11. Essas premiações recebidas deFazendo uma retrospectiva do ano que
monstram o reconhecimento da seriedade
está findando, com todas as dificuldades
e profissionalismo da nossa CERTAJA e nos
Em relação a obra da
enfrentadas pela pandemia, podemos dizer
enchem de orgulho!
Subestação Vale Verde,
que a CERTAJA Energia teve um ótimo deEm relação a obra da Subestação Vale
seguimos avançando nas
sempenho. Desempenho esse em todas as
Verde,
seguimos avançando nas ações e
ações e desenvolvendo
esferas: econômica, financeira, investimendesenvolvendo tratativas para compra de
tratativas para compra
tos em obras e inovações, visando sempre
equipamentos e contratações dos serviços,
de equipamentos
a entrega de uma energia forte e confiável
além de realizar contatos iniciais com os
e contratações
e a excelência no atendimento aos (as) seproprietários das terras que serão indenizados serviços.”
nhores (as).
das como servidões de passagem da linha.
Não podemos deixar de destacar aqui
A conclusão dessa obra representará uma
que fomos reconhecidos pela OCB (Orgaenergia mais forte e mais confiável para
nização das Cooperativas Brasileiras) atratoda a região.
vés de um concurso nacional, denominado
Aproveitamos, também, para parabenizar
Prêmio SomosCoop Melhores do Ano 2020, quando recebe- e desejar sucesso aos novos prefeitos e vereadores recém-eleimos o 2º lugar na categoria Comunicação e Difusão do Coo- tos. Que tenham êxito em suas gestões e alavanquem desenperativismo, com nosso Projeto Sementes do Cooperativismo, volvimento para os municípios e seus cidadãos.
desenvolvido nas escolas da área de atuação da Cooperativa.
Na página 10, está a matéria completa desse memorável evenDesejamos um Natal abençoado e um Novo Ano com muita
to. No ano passado, esse Projeto recebeu o Prêmio Destaques saúde e energia!
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

MODO DE VER

2020, o ano da virada na
CERTAJA Desenvolvimento
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Nessa última edição do Certajano em estrutura operacional, resultando em ganho de produti2020 agradeço aos nossos associados vidade operacional e contribuindo para o resultado acie clientes pela parceria, os conselhos ma do previsto. Este setor tem sido o carro chefe de refiscal e administrativo e fornecedores sultados dessa Cooperativa. Apostamos enormemente
pela confiança, e em especial aos nos- em seu potencial de crescimento para os próximos anos.
sos colaboradores,
O SSE – Setor de Serviços Elétrique mostraram garra, dedicação e muito
cos foi outro setor no qual os colacomprometimento com a empresa enfrenboradores demonstraram respontando as dificuldades que se apresentaram
sabilidade e comprometimento em
durante esse ano histórico. Nossa Cooperameio à pandemia. Sempre prontos
tiva, que vinha sofrendo prejuízos ao longo
a trabalhar, esses certajanos atenderam a
dos últimos anos, deve fechar 2020 com um
chamadas de emergência fora do horário
dos melhores resultados da sua história recomercial, preocupados em entregar um
Nossa Cooperativa, que
cente.
serviço com qualidade e segurança, dentro
vinha sofrendo prejuízos
A agroindústria de arroz, que esse ano
do prazo desejado. O SSE tem sido motivo
ao longo dos últimos
passou a trabalhar também com o milho,
de orgulho das duas CERTAJAS.
anos, deve fechar 2020
atendendo assim uma reivindicação antiOs setores administrativos estão dando
com um dos melhores
ga dos produtores de Taquari, vem fazena sua contribuição através de um controresultados da sua
do toda a diferença no resultado alcançado
le rígido das despesas, buscando aproveihistória recente.”
até agora. Muito importante a recuperação
tamento de créditos fiscais, sempre atendesse negócio, que sofreu nos últimos anos
tos às normas contábeis e jurídicas. Estão
com resultados negativos, porque desemsendo realizadas melhorias nos processos
penha um papel importantíssimo na relainternos visando facilitar o trabalho e obção da Cooperativa com o associado, inteter ganhos de produtividade em todos os
grando a produção e facilitando gestão da
setores.
atividade arrozeira no município, agora também facilitando
Com tudo o que ocorreu em 2020, desde a pandemia, até a
para os produtores de milho.
recessão econômica, a estiagem, a escassez de grãos e a alta
As lojas de insumos agropecuários, depois de dois anos de do dólar, só temos a agradecer e pedir que Deus nos abençoe
estagnação, voltam a crescer em faturamento e resultados. Ti- a todos com saúde e paz nesse Natal e final de ano que se
vemos record de vendas em vários meses, sem aumento de aproxima. Feliz 2021! Um abraço!
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No mês de novembro foi finalizada a implantação do Sistema Supervisório Web, mais uma inovação da CERTAJA para
oferecer energia de qualidade para os cooperados. Confira a entrevista com Luciano Tavares, gestor do Setor de Engenharia da CERTAJA e conheça detalhes.
Certajano - O que é o Sistema Supervisório WEB?
Luciano Tavares - Basicamente, é um
software de supervisão e controle remoto
(ou seja, feito à distância via computador)
dos equipamentos que estão instalados
no campo e que auxiliam na distribuição
da energia elétrica para os cooperados.
Ele identifica quando ocorrem distúrbios
ou falhas nos equipamentos e imediatamente envia um sinal para os operadores
na sede da CERTAJA, em Taquari.
C - Que tipos de comportamentos
dos equipamentos esse sistema detecta?
LT - Todos os distúrbios/falhas: se estão
operando ou não, como está a corrente,
os níveis de tensão e demais grandezas
elétricas.
C - Você pode explicar como na prática isso acontece?
LT - Sim. Como ele opera de forma remota, ou seja, à distância, no momento
que ocorre um distúrbio/falha em um
equipamento, o Sistema sinaliza na sede
da Cooperativa qual equipamento está
com problema e onde está localizado.
Isso permite que imediatamente possamos regularizar o problema, de forma
mais rápida e eficaz. Tão logo possível,
uma esquipe já vai direto ao ponto que
necessita de reparo e faz as adequações
necessárias.

LT - Esse também é um diferencial positivo, pois todas as informações são armazenadas na plataforma Amazon Web
– considerada a maior plataforma web
mundial – de forma que ficam em local
seguro, com fácil acesso aos dados e
backups constantes e atualizados.
C - Quantos equipamentos da CERTAJA estão sendo controlados por esse
Sistema?
LT - Todos os equipamentos especiais,
tais como: 32 religadores, 11 bancos de
reguladores de tensão, 1 Compensador
de reativos, as duas Subestações (Vendinha e Taquari) e também a Usina de
Morrinhos que, em que pese não ser da
CERTAJA, gera energia injetada na rede
da Cooperativa.
C - Qual foi o investimento da CERTAJA?
LT - Neste ano de 2020,
a Cooperativa investiu cerca
de R$ 120 mil na aquisição
e implantação do Sistema
Supervisório.

C - Você pode nos contar um exemplo de uma
situação ocorrida e que o
Sistema Supervisório auxiliou no rápido reparo?
LT - Sim. O Supervisório
detectou que em Sertão
Santana os níveis de tensão
C - Essas informações coletadas são estavam baixos no ponto
armazenadas?
de conexão com a supridora

Receba a
sua fatura
por e-mail

Buscando proporcionar ao cooperado uma maior comodidade
e agilidade, a CERTAJA Energia
disponibiliza o recebimento da
fatura mensal de energia elétrica
por e-mail.
Este serviço, o qual não possui
nenhum custo, possibilitará o recebimento da fatura através de

NA REDE

Sistema Supervisório Web é
implementado na CERTAJA Energia
CEEE. Imediatamente entramos em
contato com a CEEE, que logo foi a
campo e regularizou a situação.

C - Gostaria de acrescentar algum outro aspecto?
LT - Estamos muito satisfeitos
com ganho de qualidade de atendimento
e de energia que a CERTAJA está disponibilizando. Essa ferramenta evita visitas
desnecessárias a campo, pois não há necessidade de se locomover até o equipamento, detectar a irregularidade e somente então tomar as devidas providências.
Ou seja, já vamos direto ao ponto onde
há problema, sabendo o que temos que
corrigir. Tudo isso demostra o comprometimento da Cooperativa em sempre buscar inovações para melhorar a cada dia a
qualidade da energia distribuída.

Sistema identifica distúrbios ou falhas nos
equipamentos e avisa os operadoes

um e-mail previamente cadastrado pelo cooperado e sob sua responsabilidade.

IMPORTANTE: É responsabilidade do cooperado manter
ativo 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.

CONSELHEIROS
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Acompanhe a cada edição do Certajano um pouco sobre a trajetória dos conselheiros da CERTAJA Energia e Desenvolvimento. São cooperados que aceitaram o desafio de integrarem os conselhos Fiscal e Administrativo e ajudam a construir e fortalecer a história de bravura, trabalho sério e desafios nas comunidades iluminadas pela energia elétrica que
distribuímos.

CLÁUDIO ELEANDRO DOS SANTOS MACHADO - CERTAJA ENERGIA

A Copa de 1994 povoa as lembranças de Cláudio
Eleandro dos Santos Machado não apenas pelo título
de campeão conquistado pela Seleção Brasileira sobre
a Itália. Nesse ano o pai de Claudinho comprou uma casa
na Vendinha, em Triunfo. “Estávamos ansiosos para ligar
logo a energia e assistir aos jogos da Copa do Mundo. Foi
assim que começou a minha história com a CERTAJA”, recorda. Cooperado desde 2013, assumiu em junho de 2020
como conselheiro fiscal. Suas expectativas para esse desa-

fio são contribuir com boas ideias e
transmitir informações com clareza
aos associados de sua comunidade.
Cláudio trabalha como supervisor
de produção e nas horas livres gosta de dançar e jogar futebol. É torcedor do Internacional, aprecia música sertaneja e uma boa “a lá minuta”. Seu sonho é montar
uma pequena empresa.

MARIA ELENA SOUZA GOMES - CERTAJA DESENVOLVIMENTO
Em 1982 Maria Elena Souza Gomes
iniciou como auxiliar de escritório no
setor de Contabilidade na CERTAJA.
Desde então vem escrevendo uma história de seriedade e comprometimento que se mescla à existência da Cooperativa: “Formei-me na faculdade de
Ciências Contábeis. No ano de 2000 passei a desempenhar a
função de contadora”. Em 2008, com o desmembramento das
Cooperativas, Elena passou a ser colaboradora da CERTAJA Energia e associada da Desenvolvimento. Em julho deste ano acei-

tou o desafio de participar do conselho fiscal. “Quero contribuir
junto com os meus colegas do conselho nos controles internos,
verificando a veracidade dos resultados e a transparência dos
fatos”, assegura. E acrescenta: “Durante todo este tempo tive
um enorme aprendizado. Procuro expressar no meu dia a dia,
transmitindo àqueles com quem convivo, que a cooperação é a
melhor forma de se atingir um objetivo. Sozinhos somos bons,
mas juntos somos muito melhores.” Seus passatempos favoritos são limpar e organizar a casa, estar com a família, ler e ouvir
músicas. É torcedora do Grêmio e adora comida caseira: feijão
e arroz com galinha. Um sonho? Morar na praia.
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Infraestrutura e serviços recebem melhorias constantes,
com agilidade decisória e preocupação com comunidades atendidas

E

m 17 de outubro a CERTAJA comemorou mais um ano de existência.
Criada em 1969 no contexto de
expansão e desenvolvimento das comunidades do interior a partir de um programa de eletrificação rural, a Cooperativa se fortalece cada vez mais a partir
de ações tomadas coletivamente, com os
pés firmes no chão e os olhos no horizonte.
Tem quase 4 mil km de redes, mais de
25 mil cooperados em 19 municípios e
uma saúde econômico-financeira sólida,
conforme atestado pela última Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada
em 24 de junho.
No contexto atual, com a pandemia da
Covid-19, a Cooperativa precisou se reinventar mais uma vez. Tomou medidas
rápidas para preservar a saúde dos colaboradores e dos cooperados, sem afetar ou prejudicar os serviços oferecidos.
Inúmeras melhorias do atendimento aos
cooperados foram implementados neste
período. Exemplo disso é o WhatsApp
08005416185, através do qual, de forma rápida e sem custos, é possível entrar
em contato e solicitar serviços.
De acordo com o presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins, “outra
ferramenta importante recém colocada
em prática é a implantação da assinatura digital, permitindo que os cooperados
não precisem sair de suas casas para assinar documentos para a Cooperativa”.
Além disso, a CERTAJA firmou convê-

nio para cadastrar débito em conta da
fatura de energia para os correntistas
da Caixa Econômica Federal (os bancos
já conveniados continuam normalmente
com esse serviço) e adquiriu uma nova
central telefônica que facilita a comunicação, reduzindo o tempo de espera de
atendimento. A opção de parcelar as faturas de energia em até 12 vezes através
de uma operadora de crédito (Flexpag) é
outra facilidade oferecida.
EXPANSÃO - Permanentemente investindo em sua infraestrutura, a CERTAJA já
definiu o cronograma de início das obras
da Subestação Vale Verde, marcado para
o início de 2021. Agora, as licenças ambientais estão sendo providenciadas e

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CERTAJA completou 51 anos em expansão

os projetos em fase de desenvolvimento, tudo acompanhado de
perto pela equipe responsável. A
região contará uma energia ainda
mais forte e confiável, com maior
possibilidade de desenvolvimento
dos municípios, que poderão receber novas empresas com energia
para atender às demandas.
“São 51 anos de histórias, vivências, lutas e glórias. Nossa máquina não parou
e não vai parar. Seguimos trabalhando
firmemente para que a CERTAJA, a cada
dia, se reinvente para melhor atender às
necessidades das comunidades e continue alavancando o desenvolvimento dos
municípios onde ela está presente”, define Renato Martins.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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SIPAT contra o Covid-19:
“Se cuide. Tudo vai ficar bem!”
27ª edição enfatizou a temática dos cuidados físicos e emocionais com a pandemia

D

e 19 a 23 de outubro aconteceu a XXVII SIPAT da CERTAJA. Este ano, devido à
pandemia do novo coronavírus, o
Covid-19, as atividades foram on-line e tiveram a temática “Se cuide. Tudo vai ficar bem!”
A programação iniciou com a
recepção dos colaboradores na manhã
de segunda-feira, 19 de outubro, com
decoração alusiva ao tema do evento e

agraciando cada um com uma máscara
e uma bisnaga de álcool em gel personalizados, estimulando a proteção fundamental para a vida de todos.
Na terça feira, dia 20, os certajanos assistiram a uma web palestra com o tema
Acidentes emocionais, ministrada pela
consultora Bernadete Billo, com sugestões de como enfrentar os vírus invisíveis
como o medo, a angústia e a ansiedade
nesse período de pandemia. Esta ativida-

de contou com o apoio do Sescoop/RS.
Na parte da tarde foi lançada a Loteca de
Segurança, quando, através de um link,
os certajanos puderam responder um
questionário sobre saúde e segurança no
trabalho e concorrer a brindes.
Encerrando a programação, no dia 23
a temática da manhã discutiu a atividade
física e, durante a tarde, foi divulgado o
resultado da Loteca de Segurança e houve a distribuição dos brindes.

Pandemia foi temática central da programação de 2020

Programa Energia Forte no Campo
viabiliza melhorias para comunidades
Principal motor da economia gaúcha,
o agronegócio recebeu um apoio fundamental para aumentar a produção e
a produtividade das propriedades rurais.
O governador Eduardo Leite assinou, no
dia 7 de outubro o decreto que institui o
programa Energia Forte no Campo, que
garantirá R$ 20 milhões para melhorar
as redes de distribuição de energia elétrica, sendo R$ 11 milhões via BRDE, R$
4 milhões pelo governo do Estado, R$ 3
milhões via cooperativas e R$ 2 milhões
como contrapartida das prefeituras.
Assinado em cerimônia no Palácio Piratini e transmitida pelas redes sociais, o
decreto garante, já a partir de outubro,
que produtores rurais, através de cooperativas, acessem crédito para investir na
complementação de fases, transformando redes monofásicas em redes trifásicas
e com isso possam alavancar os seus negócios, aumentando a produtividade, a
geração de emprego e a sustentabilidade para o meio rural.
Conforme o titular da Secretaria do
Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema),
Artur Lemos Júnior, o Energia Forte no
Campo começa com as cooperativas,
mas deverá ser estendido para as con-

cessionárias. “Queremos atender todo
o Estado e faremos um esforço ainda
maior para converter mais recursos para
o programa nos próximos anos”, destacou Lemos.
De acordo com o gerente de distribuição Eleandro Marques, até o fechamento dessa edição, a CERTAJA está com

um projeto enviado para aprovação dos
cooperados e da Secretaria de Meio Ambiente para a construção de 14 km de
rede no município de Barão do Triunfo,
que beneficiará 19 cooperados.
Texto: adaptado.
Fonte: https://bit.ly/33HmIFp
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Desde o começo de novembro a opção via Flexpag também permite parcelar faturas de 2 a 12 vezes

D

esde o início de novembro os
cooperados da CERTAJA Energia
passaram a ter a possibilidade de
realizar o pagamento de suas faturas de
energia elétrica no cartão de débito ou
de crédito, com opção de parcelamento
em até 12 vezes nos cartões de crédito
com as bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard, ELO, American Express e outros.
O parcelamento de 2 a 12 vezes possui
taxas de juros inferiores às praticadas pelas operadoras dos cartões, em vista da

CERTAJA ter conseguido negociar essa
redução.
O pagamento pode ser realizado
acessando a Agência Virtual (no site da
Cooperativa) ou através do Whatsapp
08005416185. Nos próximos dias os postos de atendimento localizados na sede
da Cooperativa, na Vendinha e em Barão
do Triunfo receberão máquinas POS para
realizar essas transações para os cooperados que prefiram fazê-las de forma presencial.

A Cooperativa contratou a Flexpag, empresa facilitadora na prestação de serviços de gestão de
pagamentos, que ofereceu a solução para a CERTAJA receber os
pagamentos de forma eletrônica e
customizada, de acordo com sua
necessidade. Já há algum tempo a
Flexpag presta esse serviço nas empresas
distribuidoras de energia do Grupo Neoenergia (Celpe, Coelba, Cosern e Elektro),
Embasa, Caern e Energisa.

Como pagar a fatura de energia com cartão
1 - O que é necessário para eu
parcelar minhas contas de energia
elétrica nessa modalidade de pagamento? Quais cartões de crédito são
aceitos?
Para você parcelar suas contas de
energia, você deverá possuir cartão de
crédito. Os cartões aceitos são os que
possuem as bandeiras Visa Mastercard;
Hipercard; ELO, American Express e outros.
2- Como faço para parcelar sem
sair de casa?
Você pode parcelar sem sair de casa
se tiver acesso à internet, através de
seu smartphone, tablet ou computador através de duas maneiras:
- Entrando em contato via whatsapp
0800 541 6185
- Acessando a agência virtual no site
da Cooperativa www.certaja.com.br/
energia/agenciavirtual
3- Não tenho acesso à internet.
Como posso parcelar minhas faturas
no cartão?
Se você não tem como acessar à internet, nos próximos dias poderá realizar essa transação presencialmente, na
sede da Cooperativa (Rua Albino Pinto,

6- O parcelamento da conta de
energia no cartão de crédito tem juros?
Se você pagar em 1 vez no cartão de
crédito, não haverá juros. Se você pagar
de 2 a 12 vezes, você pagará juros inferiores aos cobrados pelas operadoras
*Essa opção ainda não está e ope- dos cartões, em vista da CERTAJA ter
ração, porém a CERTAJA informará conseguido negociar essa redução.
quando estiver disponível. Qualquer
dúvida entre em contato através do
7- Posso parcelar a conta de energia
08005416185.
em menos de 12 vezes?
Sim, você poderá parcelar de 2 a 12
4- Já possuo uma conta de energia vezes, de acordo como melhor lhe conem parcelamento. Posso parcelar ou- vier.
tras que estão atrasadas?
Sim, você pode parcelar quantas con8- Posso parcelar uma conta e deitas quiser, desde que tenha limite dispo- xar em aberto a de vencimento antenível em seu cartão de crédito.
rior?
Não, o sistema está programado para
5- Posso pagar no cartão de débito? receber primeiramente as faturas em
Sim, você pode pagar com cartão de aberto mais antigas.
débito nos postos de atendimento que
em breve estarão com as máquinas para
9- Tenho a fatura cadastrada para
essa operação – sede CERTAJA Energia, débito em conta. Posso pagar no carVendinha e Barão do Triunfo.
tão mesmo assim?
Caso sua fatura esteja cadastrada para
*Essa opção ainda não está e ope- débito em conta e ela estiver vencida há
ração, porém a CERTAJA informará mais de 10 dias, o sistema permitirá que
quando estiver disponível. Qualquer você realize o pagamento da mesma
dúvida entre em contato através do com cartão, caso contrário não estará
08005416185.
disponível.
292, Taquari), na Vendinha (BR 386,
Km 411) e em Barão do Triunfo (Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Rua
Tenente Coronel Juca Tavares, nº 288).
Não esqueça de levar seu cartão de crédito junto!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Cooperados podem pagar faturas de
energia com cartões de débito e crédito

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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CERTAJA Energia é premiada nacionalmente
por projeto Sementes do Cooperativismo
2º lugar na categoria Comunicação e Difusão do Cooperativismo no
Prêmio Somoscoop reconheceu iniciativa certajana em atuação desde 2004

Em cerimônia virtual na tarde de
24 de novembro, a Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB)
divulgou os vencedores do Prêmio
Somoscoop – Melhores do Ano, entre um total de 595 inscrições de 22
estados nas categorias Comunicação e
Difusão do Cooperativismo, Cooperativa
Cidadã, Cooperjovem, Fidelização, Inovação, Intercooperação e Influenciadores.
A CERTAJA ENERGIA conquistou um
honroso 2º lugar em nível nacional, entre
um total de 91 inscritos na categoria Comunicação e Difusão do Cooperativismo,
com o Projeto Sementes do Cooperativismo.
Antes de serem conhecidos os primeiros, segundos e terceiros lugares das categorias do prêmio, o presidente da OCB,
Márcio Freitas, fez questão de destacar
o quanto as cooperativas são essenciais
para o país, especialmente nesse momento de pandemia, que acelerou as transformações que já vinham ocorrendo. “Este
não tem sido um ano fácil, mas mostra
o quanto as cooperativas são essenciais
para os brasileiros e para a nossa economia. De norte a sul, elas não pararam.
Respeitando todos os protocolos de segurança e saúde, as coops continuaram
trabalhando para que o país não parasse.
E é para isso que estamos aqui, hoje: para
celebrar o compromisso das cooperativas
com o crescimento do país”, enfatiza o líder cooperativista.
A transmissão completa do Prêmio Somoscoop – Melhores do Ano pode ser assistida na íntegra no canal do Youtube da

OCB: https://www.youtube.com/watch?- tro, paródias, shows e a culminância com
v=EoK-oabIs1c
a divulgação dos resultados. Um almoço
em clima de fraternidade entre os jovens
EXPERIÊNCIA COLETIVA - Criado em encerra a programação.
2004 e reformatado em 2010, o objeA organização do Projeto está sob a
tivo do Sementes do Cooperativismo é responsabilidade do Núcleo de Comuampliar a educação cooperativista para nicação da Cooperativa e conta com a
além dos associados, visando preparar os parceria e apoio do Sistema Ocergs/Sesfuturos líderes e cooperados da CERTAJA coop-RS.
a contribuírem com o
desenvolvimento
da
cooperativa. O projeto atende o 5° princípio do cooperativismo
(Educação, Treinamento e Informação), que
trata da Educação
Cooperativa, manifestando o compromisso
com a comunidade e
é desenvolvido em escolas da área de atuação da Cooperativa. A
valorização do ser, ao
invés do ter, é um dos
alicerces do Sementes.
Desafios são lançados
nas instituições escolhidas a cada ano, com
reuniões preparatórias
organizadas pelo Núcleo de Comunicação
da CERTAJA e constante apoio e monitoramento. As apresentações culturais ocorrem
em um dia festivo, com
direito a peças de tea-

Reconhecimento e merecimento
“Esse Projeto é um trabalho que estamos realizando ao longo de alguns
anos, com alunos das escolas de nossa área de atuação. Nosso objetivo
é proporcionar aos filhos de nossos
cooperados a vivência do cooperativismo, seus ideais, princípios e práticas como uma alternativa promissora
de desenvolvimento para todos. Além
disso, buscamos ampliar nos jovens
o senso de pertencimento à Cooperativa, pois eles serão nossos futuros
cooperados, e muitos contribuirão
para o crescimento cada vez maior da
CERTAJA e para o desenvolvimento
das comunidades onde residem. Estamos construindo um mundo diferente quando começamos a cultivar

valores elevados desde cedo. Esse é
o espírito cooperativista que nos norteia desde que a Cooperativa acendeu
sua primeira lâmpada nas comunidades rurais que atende””
Renato Pereira Martins, presidente da CERTAJA Energia
“Através deste projeto fica muito
claro o esforço que a CERTAJA faz para
atingir todos os públicos, tanto rurais
quanto urbanos para divulgar o cooperativismo. Fiquei muito impressionada pela relevância do nome do projeto “Sementes de Cooperativismo” e
o resultado alcançado, efetivo, que as
escolas mostraram em suas apresentações. Percebi o foco no jovem para

que este tema fosse discutido dentro da escola e, também, na família.
A culminância com as apresentações
artísticas deixa claro que os alunos
compreenderam o assunto, e que o
cooperativismo vem de uma ação coletiva e tem que nascer na sua base. A
CERTAJA encontrou uma forma muito
interessante de integrar as gerações
que já nasceram com a energia elétrica e que não conheciam como era a
vida sem ela... Creio que, vivenciando
este projeto, os jovens perceberam a
importância da CERTAJA e do cooperativismo para o desenvolvimento das
regiões. Parabéns CERTAJA!”
Karla Becker, Gerente do Sicredi Unidade Taquari
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“Gostei muito de participar, de relembrar os velhos tempos com meus
avós e bisavós. Eles me contaram como
era a vida sem ter energia elétrica, e
então percebi como a energia é importante para as nossas vidas. Foram
momentos de grandes conhecimentos
e aprendizagens, quando cada um de
nós tentou ser e dar o melhor de si.
Todos os alunos puderam mostrar um
talento que tinham escondido.”
Amanda Caroline Martinelli, aluna
do 7º ano da Escola Anita Ferreira
de Moraes (Bom Retiro do Sul)

par de um evento como esse. A organização, estrutura e o empenho
da CERTAJA faz com que cada vez
mais os jovens se motivem a participar da comunidade cooperativista,
tornando-se um evento de grande
valia para o engajamento dos jovens
no cooperativismo. Enfim, poder
presenciar todo esse envolvimento
dos jovens em interpretar toda uma
encenação com o tema cooperativismo, é algo que me faz crer num
futuro promissor para nosso setor e
sociedade de maneira geral. “
Gustavo Balaban Borba - Analis“Foi uma grande satisfação partici- ta Administrativo – Sescoop/RS

CERTAJA Energia vence prêmio nacional
de Demonstrações Contábeis pelo 3º ano
Reconhecimento ocorre de forma consecutiva e consagra profissionalismo certajano
A Associação Brasileira dos Contadores
do Setor de Energia Elétrica – ABRACONEE
realizou o XXXVI ENCONSEL – Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia
Elétrica em plataforma virtual, no
período de 23 a 25 de novembro.
Um dos destaques do evento
é a premiação das melhores demonstrações contábeis, e neste
ano a CERTAJA Energia obteve,
pela terceira vez consecutiva, o
1º lugar, na categoria “Cooperativas.“
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.
De acordo com o gerente financeiro, Marcus França, esse prêmio
materializa o reconhecimento em

nível nacional do profissionalismo e seriedade dos colaboradores envolvidos na preparação das demonstrações contábeis da
Cooperativa.

Pesquisa IASC
No período de 10 de novembro de 2020
a 23 de fevereiro de 2021 a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL está realizando uma pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor de
Energia Elétrica – IASC 2020 pela empresa
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda. A escolha dos participantes ocorreu por meio de
sorteio realizado em 4 de maio de 2020, na
sede da Agência, em Brasília (DF). Os municípios da área de atuação da CERTAJA onde
a pesquisa está sendo realizada são Taquari,
Triunfo, Montenegro, Paverama, Bom Retiro
do Sul e Passo do Sobrado (150 pesquisas

no total). A CERTAJA orienta aos cooperados que receberem a visita dos pesquisadores que verifiquem sua identificação e
respondam atentamente ao questionário
que será feito, garantindo assim, a veracidade das informações coletadas, bem como
tomem todos os cuidados em relação ao
Covid-19. Qualquer dúvida, favor contatar
com a Cooperativa pelo telefone/whatsapp
0800 5416185. Em 2016 a Cooperativa foi
considerada a melhor permissionária brasileira de distribuição de energia na categoria
Maior Crescimento no Índice de Satisfação
do Cooperado em Nível Nacional.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

“Foi motivador e inspirador, pois os
alunos resgataram histórias com seus
avós, e estes gostaram de auxiliar.
Com base nestas informações, estudamos o cooperativismo, a história
da CERTAJA e da comunidade. Contamos com total apoio dos alunos,
professores e da Secretaria de Educação. Os alunos não vão esquecer,
pois vivenciaram experiências antes
desconhecidas. Foi um trabalho de
muita união, cooperação e sobretudo, amor.”
Carine Paloma Pozza, diretora
da Escola Anita Ferreira de Moraes
(Bom Retiro do Sul)
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No final de agosto, a CERTAJA Energia retomou os cursos de capacitação aos cooperados, realizados em parceria com
o SENAR e Sindicatos Rurais, sempre tomando cuidado e atendendo todas medidas de prevenção contra o Covid-19.
Confira!

Eletricista rural
De 7 a 9 de outubro aconteceu o curso Eletricista Rural na
sede do Sindicato Rural de Taquari em parceria com o SENAR
e a CERTAJA, para 7 cooperados. A atividade teve por objetivo reforçar os conceitos básicos
de eletricidade, os componentes básicos necessários para instalações elétricas, manutenção
e normas de segurança.

Teoria e prática para capacitar eletricistas rurais

Tecelagem de lã
De 26 a 30 de outubro ocorreu o curso Tecelagem de lã
crua na Associação dos Produtores Rurais Fanfa Passo Raso,
em Triunfo. Oito cooperados participaram e receberam ensinamentos sobre o beneficiamento da lã ovina, classificação,
lavagem, além das atividades de cardar e fiar. A ação foi fruto
de mais uma parceria da CERTAJA com o Sindicato Rural de
Triunfo e SENAR.

Conhecimentos agregam valor

Emissão de NF
eletrônica para
produtor rural
Nos dias 11 e 12 de novembro ocorreu o curso Emissão de
nota fiscal eletrônica
para produtor rural,
com a participação
de dez cooperados.
O curso foi organizado pelo SENAR e
Sindicato Rural de
Taquari em parceria
com a CERTAJA, e
teve como objetivo
proporcionar
aos
cooperados o conhecimento das novas tecnologias.
Novas tecnologias para o campo

CAPACITAÇÃO

Curso de CIPA

Reciclagem de NR10

Nos dias 14, 15 e 16 de outubro os novos cipeiros titulares, suplentes e designados (funcionários eleitos e indicados pela cooperativa) receberam treinamento da NR 5.
O curso visa atender a Norma Regulamentadora referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,
obrigatoriamente exigida pelo Ministério do Trabalho. O
objetivo é capacitar os cipeiros da Cooperativa no que se
refere à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a
preservação da vida e
a promoção da saúde
do trabalhador. O curso teve 19 participantes e foi ministrado
por Jonas Schilling e
Cristiano Pedroso, da
Assertive, de Teutônia,
e contou com o apoio
do Sescoop/RS.
Prevenção é a palavra chave

De 3 a 9 de novembro o SESMA, em parceria com o Colégio Agrícola Teutônia, realizou na ACERTA o treinamento de Capacitação de reciclagem da NR10 (Norma Regulamentadora 10), que
trata da Segurança
em instalações e
serviços em eletricidade. Um grupo de
68 colaboradores
da CERTAJA Energia
e Desenvolvimento
(setor de Serviços
Elétricos) participou
das aulas teóricas e
práticas com o instrutor Jonas Ronei
Schilling. O curso
teve o apoio do Sescoop/RS.
Trabalho com segurança
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Em atendimento a NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos, nos dias 14 e 28 de
setembro ocorreu o Treinamento de
Operação de Motosserra para duas
turmas de colaboradores, sendo 13
da CERTAJA Energia e 6 da Desenvolvimento. Organizado pelo SESMA,
contou com atividades práticas e
teóricas e foi ministrado pelo técnico florestal Marco Aurélio Soares da
Silva, no Centro de Treinamento da
Cooperativa. Em 5 e 19 de outubro
mais duas turmas da CERTAJA Energia passaram por esse treinamento.

Uso de equipamento com segurança é fundamental

Piloto de drones
No dia 17 de novembro ocorreu o curso Piloto de drones. A atividade aconteceu na Acerta em parceria com a
J&R Drones, tendo como instrutor Jackson Moreira para
capacitar e habilitar colaboradores a fim de utilização
de drone recém adquirido em inspeções de campo. O
uso do novo equipamento trará facilidade, agilidade e
segurança na inspeção de linhas e torres de transmissão, redes de distribuição muito extensas ou de difícil acesso, serviços de manejo ambiental, entre outros.
Cinco colaboradores da CERTAJA Energia participaram:
Fabiano Barcellos e Gustavo Vargas (Engenharia), Ícaro
Araújo (Obras), Jorge Oliveira (SESMA) e Rodrigo Vargas (Projetos).

Tecnologia permite inspeção
em locais de difícil acesso

Operador de
Guindauto
Em atendimento a Norma Regulamentadora 11 – NR
11 transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, de 19 a 21 de novembro ocorreu o
Treinamento de Operação de Guindauto para 8 colaboradores, sendo 3 da Cooperativa de Desenvolvimento e
5 da CERTAJA Energia. O objetivo deste curso foi capacitar os profissionais para a utilização correta e segura
de guindautos, objetivando obter a habilidade na operação e manutenção de cargas. O Técnico de Segurança
do Trabalho Leandro de Souza Becker ministrou o curso
no Centro de Treinamento da Cooperativa. O evento
foi organizado pelo SESMA e contou com a parceria do
Colégio Teutônia, Fecoergs e Sescoop/RS.

Uso correto e seguro foi enfatizado

CAPACITAÇÃO

Operação Motosserra
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Sobremesa Mesclada
de Uva de Natal
Essa é feita com uva, mas se quiser você pode usar morango! Fica uma delícia!

INGREDIENTES PARA O CREME
BRANCO:
2 latas (medida) de leite
1 lata de leite condensado
1 pacote (10 g) de baunilha
2 colheres de sopa de maizena
1 colher de sopa de manteiga
2 gemas
2 cachos de uvas (podem ser substituído
por morangos)
INGREDIENTES PARA CREME PRETO:
200 g de chocolate ao leite
200 g de chocolate meio amargo
1 lata de creme de leite sem soro
MODO DE PREPARO:
- Para o creme branco, bata o leite condensado, o leite, a maizena, a baunilha,
a manteiga e as gemas no liquidificador.
- Leve a mistura ao fogo, sempre mexendo, até que adquira a consistência de
um creme.
- Em seguida, despeje esse creme branco

em um refratário e espere esfriar.
- Quando o creme branco estiver frio,
coloque sobre ele uma camada de uvas
inteiras ou, se preferir, morangos.
- Para o creme preto, derreta o chocolate
meio amargo e o chocolate ao leite, no
micro-ondas ou em banho-maria.
- Adicione ao chocolate derretido 1 lata

de creme de leite sem soro.
- Despeje esse creme preto sobre a camada de uvas.
- Leve à geladeira por cerca de 3 horas.
Fonte: https://comidinhasdochef.com/
15-sobremesas-para-a-ceia-de-natal/
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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 - Medindo
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) – 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 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 tamanhos, terrenos planos com rede elétrica passando na frente. Localizados
a 100 metros da TF 10, próximo ao Laponte. Tratar com João 51 99866
2960.
VENDE-SE CASA PARA MORADIA E PRÉDIO COMERCIAL – Localizados no mesmo terreno, no bairro Santa Rita, em Montenegro. Especial
para oficina ou comércio em geral. Terreno medindo 15x29,5, plano e
de esquina. Propriedade escriturada, construção em alvenaria, em bom
estado e com energia trifásica. Interessados deverão entrar em contato
através do telefone 99707 9459 ou 99707 7116, com João.
VENDE-SE OU TROCA-SE SÍTIO EM GENERAL NETO, TRIUNFO – Vendo ou troco por propriedade de menor valor, sítio localizado em General
Neto, Km 11, Triunfo. Possui 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 demais
peças, garagem grande, 2 banheiros, localizada na rua da caixa d´agua,
nº 409. Valor R$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri
pelo telefone 99262 3339.
VENDE-SE TERRENO COM CASA – Localizado no Carapuça, próximo
ao Parque Nativo, zona rural. Terreno mede 20x30m² e casa de alvenaria,
medindo 6x8m², com água encanada. BARBADA! Interessados deverão
contatar com Adroaldo pelo telefone 99972 3119.
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 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.
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 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 telefone
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. Interessados 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, garagem,
perto de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. Valor R$ 28
mil (aceita proposta). Interessados contatar pelo telefone/wattsapp 99837
7428 com Rosana.
VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER E TRATOR
4118 AGRALLE,Taquari–Possui2,5ha,8açudescompeixes,2casasdealvenaria, plantação de frutas cítricas e pitaia. Valor R$ 350.000,00 (aceita proposta).
Trator semi novo com ferramentas, ano 2016, com apenas 300 horas de
uso. Interessados deverão contatar pelos telefones (51) 99526 4082 ou
99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE ÁREA DE TERRAS URBANA – Localizada no bairro Passo
da Aldeia, em Taquari. Ótimo para sítio ou para fracionar em terrenos de
66x100m2. 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 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$240 mil. Aceito imóvel de
alvenaria em Taquari no negócio. Tratar com Roque Torneiro: 99999 0298.
VENDE-SE CASA EM MORRO AZUL, PAVERAMA – Casa de pedra, 3
andares, 2 galpões, campo, ferramentas para trabalhar, micro trator, açude. Possui 9ha e localiza-se a 8km da cidade. Interessados falar com Telmo
pelo telefone 99641 0309. Aceita imóvel em Canoas ou comércio.
VENDE-SE ÁREA DE 7,4 ha - Localizada na Fazenda Pereira, em Taquari, a 600 metros da Rodovia 287. Possui água e luz, ótima área para chácara, criação e plantio de floresta. Valor R$ 100 mil. Interessados 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.
CHÁCARA - Vende-se chácara no Rincão São José, em Taquari, com
aproximadamente 1.000 m2 de terra. Área toda cercada a 300 metros do
asfalto, na Rua TK 20, 1277, antes do supermercado Bittencourt. Contato
pelo telefone: 51 99700 9869
VENDE-SE CASA AMPLA EM TABAI – Próximo ao Motel La Luna, 600
metros da RS-287, Terreno 16x30, 3 dormitórios, suíte, lareira, salão de
festas com churrasqueira, garagem para 4 carros, tubulação de água
quente e de gás, porcelanato, piso laminado, válvulas Docol, sacadas, laje
(2 pisos). Estudo trocas por Montenegro, Porto Alegre ou Litoral. Aceito
carros/moto no negócio. Interessados contatar whats: 51 99276 072 com
Oliveira.
VENDO 3,2 HECTARES DE TERRA COM ESCRITURA, na Localidade de
Cerro dos Gomes.Municipio de Bom Retiro do Sul. Propriedade possui 2
Estufas de Fumo, 1 Galpão, e uma casa de Madeira medindo 10 x 8 com
água e Energia Elétrica instaladas. Valor R$ 80.000,00. Tratar: Ana Martins
997045902 ou com João Gilberto 999132945.
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA, medindo 8x6 e o terreno medindo
15x12 com escritura, água e energia elétrica, e demais dependências Situado na rua José Farias de Guimarães Filho, 242, bairro Olaria – Taquari.
Valor R$ 68.000,00; aceito carro no negócio. Contato com Sandra 99540
0172.
VENDE-SE 2 TERRENOS MEDINDO 836 M2, com casa de alvenaria,
piscina e um galpão crioulo com 60m2, todo cercado de tela. Estudo trocas. Valor a combinar através do telefone 99504 6595 com Nei.
VENDE-SE CHÁCARA - Com 1.200m quadrados, localizada na “COSTA DO CADEIA”,FORTALEZA, município de TRIUNFO, a cerca de 200 metros do asfalto, no km 402, da BR 386. Toda cercada, com extenso gramado, árvores frutíferas, 2 poços artesianos, galinheiro, chiqueiro, garagem
para 2 carros, casa de madeira com 2 quartos, banheiro e área de serviço.
Galpão com fogão campeiro, e 1 quarto. Mais um galpão para guardar
ferramentas. Valor: R$ 65.000. Interessados contatar: (54) 991940933 ou
(54) 999441616 também no whats.
VENDE-SE TERRENO - Localizado de frente para a BR 386, na localidade de FAZENDA PIRES, Distrito de Porto Batista,TRIUNFO, ao lado da
borracharia, próximo ao km 406. Medindo 1.000 metros quadrados, (20
X 50 ).Sem conter benfeitorias. Valor: R$ 25.000. Interessados contatar:
(54) 991940933 ou (54) 999441616 também no whats.
VENDE-SE ÁREA COM 5,0 ha - PINHEIROS – TAQUARI - Frente para a
Avenida Farrapos, ao lado da fábrica de uniformes, terreno alto. Contato:
98220-0091

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

