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Seja bem-vindo a 2021
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

Encerrado 2020, caracterizado como o ano mais quentemente, maior geração de ematípico que todo o planeta viveu nas últimas déca- pregos e renda.
das, entramos neste novo período com a esperança
Também não posso deixar de desde que o ano que iniciou seja mais
tacar nosso ingresleve para todos.
so no ACL (AmbienNo momento em que escrevo
te de Contratação
esse texto, nosso Balanço Anual
Livre) para compra
está sendo auditado. Porém, já
de energia no ano
antecipo para os senhores que tique passou, e que
“Em 2020 tivemos um
vemos um excelente desempenho,
impactou na redução da tarifa cobrada
excelente desempenho,
consolidando cada vez mais nossa
pela CERTAJA, ou seja, diretamente em
consolidando cada vez
Cooperativa como referência em nível resua conta de luz. Ao invés de pagarmos
mais nossa Cooperativa
gional, estadual e nacional.
R$ 296,33 para a supridora, pagamos R$
como referência em nível
Nas páginas 08 e 09 fizemos uma re146,80 por MWh. Essa operação, com a
regional, estadual
trospectiva das principais ações que reaenergia comprada sendo um dos compolizamos em 2020, voltadas para o melhor
nentes na formação da tarifa, fez com que
e nacional.”
atendimento, segurança, confiabilidade e
fosse possível que conquistássemos um
conforto dos nossos cooperados.
reajuste médio negativo na composição
Gostaria de ressaltar que as obras da
do preço.
Subestação Vale Verde estão dentro do cronograma que foi
Finalizando, informamos que nossa Assembleia Geral está
reprogramado em decorrência da pandemia. Em um futuro programada para o dia 24 de março, data sujeita a alterabreve a região estará com uma energia mais forte e confiá- ções em razão da pandemia.
vel, permitindo que os municípios possam se desenvolver
ainda mais, com a instalação de novos negócios e, conseSaudações cooperativistas!
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
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Início de ano significa começo de no- demia, não foi possível alcançar o resultado esperado, o
vos desafios. Serão doze batalhas a ven- que é perfeitamente compreensível por tudo que ocorreu
cer até chegarmos ao objetivo, a meta nesse período atípico.
de resultado que foi estabelecida no orO setor de locações também sofreu com a crise do coçamento para 2021.
mércio causada pela pandemia. Tivemos que fazer concesA CERTAJA utiliza esse sistema orça- sões para manter nossos parceiros empreendedores ativos
mentário desde 2008, quando ao final e saudáveis para a retomada após a pandemia. Não aldo ano se planejam as receitas e as des- cançamos o resultado previsto, mesmo assim entendemos
pesas do ano seguinque este foi justo diante das dificuldate. Todos os setores da empresa participam
des e que desempenhamos nosso padesse processo: os centros de serviços prevenpel de cooperar com nossos associado as despesas do ano, enquanto os centros
dos e parceiros.
de resultados estimam as receitas e despePara os Planos Sociais (saúde e telefonia)
sas operacionais. O envolvimento de toda a
buscamos um incremento de 25% para 2021.
empresa no processo garante assertividade e
Contratamos uma pessoa para atuar na pros“Para 2021 propomos
comprometimento com os números orçados.
pecção e venda de planos, dando todo o tipo
aos centros de serviço
O comitê gestor da Cooperativa faz o acomde suporte e atendimento aos usuários desum orçamento enxuto,
panhamento e avalição dos resultados, corrises serviços.
aceitando como aumento
gindo possíveis variações.
Para o setor de Agroveterinária, responsáem relação ao realizado
Para 2021 propomos aos centros de serviço
vel pela venda de insumos e principal fonte
no ano anterior apenas o
um orçamento enxuto, aceitando como aude receita e resultado da Cooperativa, estiíndice oficial de inflação
mento em relação ao realizado no ano antemamos um crescimento de 10% no faturaapurado pelo INPC.”
rior apenas o índice oficial de inflação apuramento e 12% no resultado. O índice é pequedo pelo INPC. Para os centros de resultados
no, mas o desafio é grande. O potencial de
estimamos desafios e metas conforme a realinegócios nesse setor de insumos é enorme,
dade de cada negócio.
porém a concorrência é gigantesca. Existe,
Para a Agroindústria, o nosso Engenho,
ainda, o risco inerente ao tipo de negócio,
como gostamos de nos referir a esse setor, que obteve ano pas- pois assim como o produtor que ao iniciar a lavoura não tem cersado o maior faturamento e resultado da sua história, estimamos teza, nem garantias de sucesso, pois está à mercê das condições
um faturamento e resultado menor devido ao comportamento climáticas e do mercado (dólar, exportação, importação, consudo mercado, que imaginamos que será diferente do ocorrido em mo, etc.), a Cooperativa também depende do sucesso da lavoura
2020. Mesmo assim buscamos um resultado positivo para 2021. do produtor/associado para alcançar seus objetivos e resultados.
Para o Setor de Serviços Elétricos - SSE, após renovação do con- Cabe a nós fazermos nossa parte bem feita, planejarmos bem,
trato de prestação de serviços para CERTAJA Energia, estimamos trabalharmos certo, investirmos corretamente os recursos dispouma recuperação de resultado para 2021. Neste ano que passou, níveis e acreditarmos, termos fé.
devido as dificuldades que se apresentaram em função da panUm bom ano a todos, um forte abraço e vamos à luta.
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CLEDISON GILMAR DA SILVA RITTER - CERTAJA ENERGIA
Cledison Gilmar da Silva
Ritter, mais conhecido como
Xiru, é controlador de operações e agricultor, representante da comunidade
de Passo da Ponte e Passo
Fundo, em Triunfo. Há mais
de 30 anos herdou dos avós
uma cota de energia elétrica
da CERTAJA, e há cerca de
quatro anos adquiriu outra.
Em 24 de junho de 2020 assumiu como conselheiro fiscal e
pretende ser proativo nas demandas que surgirem, além de

aprender ao máximo com os companheiros de cooperativismo. “Sinto-me honrado de participar do Conselho e pela relação de amizade que construímos”. Criado
acompanhando as lidas de tambo de leite com seus avós,
desde cedo percebeu a importância da energia elétrica para
operar as máquinas ordenhadeiras, freezers e trituradores.
Seus passatempos favoritos são a boa música, chimarrão,
sombra e uma água fresca. No futebol não tem grandes paixões, e torce para “quem ganhar”. Aprecia música gauchesca
e sertaneja raiz, bem como um churrasco, carreteiro, massa
caseira e galinha caipiria. Sonha em ter força para tocar seus
projetos e fazer um negócio autossustentável apenas com
produtos da terra, ajudando quem mais precisa.

Assembleias Gerais Ordinárias - AGOs
Como de praxe e em atendimento à legislação, anualmente a CERTAJA realiza sua Assembleia Geral
no mês de março, quando a Prestação de Contas do ano que encerrou, bem como o Balanço Contábil,
o Relatório de Opinião da Auditora
e demais assuntos que necessitam
ser apresentados e/ou discutidos

CONSELHEIROS

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. Nessa edição apresentamos um conselheiro da CERTAJA Energia!
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na oportunidade são expostos aos
participantes e as questões pertinentes são votadas.
Neste ano, a princípio, a CERTAJA ENERGIA realizará a Assembleia
no dia 24 de março, e a CERTAJA
DESENVOLVIMENTO no dia 18 de
março, datas essas sujeitas a alterações, em razão da pandemia.

NA REDE
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Liberados recursos para Programa
Energia Forte no Campo
Contratos com cooperados certajanos estão em fase de assinatura e obras devem começar em março

N

o início de dezembro de
2020 a direção da CERTAJA
reuniu-se com os cooperados que manifestaram interesse em
aderir ao Programa Energia Forte no
Campo, do governo do Estado do
RS, em Barão do Triunfo, na localidade de Arroio Grande. A Cooperativa apresentou as condições da iniciativa
e esclareceu as dúvidas sobre o projeto,
que prevê a construção de 14 Km de rede,
uma demanda antiga da região, apresentados os custos da obra e a participação
financeira dos envolvidos: cooperados,
Prefeitura, Estado e CERTAJA.
No dia 21 de dezembro foi oficializa-

da a liberação dos recursos do Programa
para as cooperativas CERTAJA, COPREL e
CERTEL. A oficialização aconteceu através
de uma reunião online com a participação do secretário de Energia RS, Artur Lemos e assessores, da presidente do BRDE
- Leany Lemos e assessores, do presidente
da FECOERGS e da CERTEL, Erineo Hennemann, do presidente da COPREL e da INFRACOOP, Jânio Stefanello, do vice-presidente da CERTAJA ENERGIA, Ederson
Madruga, do presidente da OCERGS, Vergílio Perius, além de vários representantes
das cooperativas do Estado.
A CERTAJA já está fechando os contratos com os cooperados que aderiram ao

programa, adquirindo os materiais necessários e organizando o cronograma de
execução das obras, previstas para terem
início em março/21.

Atenção Cooperado!
Não faça uso das instalações
de geração distribuída de energia
sem a CERTAJA aprovar e liberar a
conexão!
É importante destacar que tal situação é grave, pois, além de colocar
em risco a segurança das pessoas e
instalações de outros consumidores,
a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL determina que a CERTAJA deve seguir os procedimentos estabelecidos no Capítulo XI da
Resolução Normativa nº 414/2010
para proceder com a recuperação

do consumo supostamente não faturado.
Além de poder suspender o fornecimento da UC, por razões de ordem
técnica ou de segurança na Unidade Consumidora, de acordo com
os artigos 171 e 173 da Resolução
Normativa nº 414/2010, tal possibilidade também está amparada pelo
item 4.1 da seção 3.5 do Módulo 3
do PRODIST, que se aplica para os
casos de micro e minigeração distribuída. Qualquer dúvida, entre em
contato com o 0800 5416185.

Vídeo Wall
Em parceria com a empresa
DWF Sistemas e automação, a
CERTAJA Energia está instalando no COD um módulo de vídeo wall, composto por quatro
monitores de 43” sobrepostos,
formando uma grande tela para
a exibição de imagens. Ou seja,

cada monitor mostrará um fragmento da imagem e, juntos,
mostrarão a imagem como um
todo, em um grande telão. O vídeo wall fará o monitoramento
do sistema supervisório das subestações e do sistema de distribuição.

Monitoramento detalhado e em tempo real

EDIÇÃO 176/FEVEREIRO DE 2021
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Fraude e furto de energia são crimes
perigosos que podem resultar em prisão
m dos problemas enfrentados pelas distribuidoras de energia elétrica consiste na fraude e o no furto na rede de energia, atitudes que não
trazem somente perdas para a CERTAJA,
mas também prejuízos para todos os con-

sumidores, seja de forma financeira, na
segurança e na qualidade de energia.
Para evitar e combater tais situações, o
Setor de Medição e Faturamento da Cooperativa trabalha intensivamente. Confira
a entrevista com Aline Kichhein, gestora

do Setor de Medição e Faturamento da CERTAJA, responsável por essas questões, dentre outras, onde
presta maiores esclarecimentos sobre esse assunto, tão prejudicial a
todos.

Certajano - O que são fraude e furto
de energia?
Aline - Furto de energia é puxar/desviar energia diretamente da rede elétrica
sem passar pelo medidor: são os famosos
“gatos”. Fraude é quando o cliente rompe os lacres da sua medição e manipula o
consumo do seu medidor de energia, ou
seja, faz adulterações no sistema de fiações elétricas da sua residência/comércio/
indústria – de modo que, apesar de consumir uma quantidade “X” de energia, só
pague efetivamente por uma parte menor
(fração) desse consumo, devido à fraude.

WhatsApp 0800 541 6185, pois somente
os funcionários da Cooperativa têm autorização para realizar reparos/substituição
do medidor de energia elétrica.
Caso o medidor esteja com alguma deficiência técnica, parado ou queimado, o
mesmo será substituído e após a CERTAJA
irá encaminhar ao cliente um documento
referente aos dados da troca do medidor.
A quantidade de kWh a ser recuperado
será calculada e o valor a ser pago poderá ser parcelado na fatura de energia elétrica, conforme resolução normativa da
ANEEL 414/2010.

plo, choque elétrico e incêndios. Os
“gatos” também sobrecarregam os
transformadores da rede de distribuição,
prejudicando toda a comunidade.

Certajano - O que a lei prevê para
quem comete os crimes de fraude e
furto de energia?
Aline - Ambos são crimes previstos no
Código Penal: a fraude no artigo 171 (estelionato) e o furto no artigo 155. Importante ressaltar que:
- A pena para esses crimes é de um a
quatro anos de reclusão. Também são cobrados os valores do período fraudado
acrescidos de multa.
- Quando a fraude ou o furto são descobertos, o titular da unidade consumidora
pode ter o fornecimento de energia suspenso.

Certajano - O que a CERTAJA faz para
combater a fraude?
Aline - A CERTAJA possui técnicos experientes, que monitoram as suspeitas de
fraude com equipamentos de alta tecnologia em rastreamento. Uma vez encontrada a fraude, a CERTAJA tem garantido
por lei o direito de inspecionar o medidor
e eliminar as possíveis irregularidades.
Quem frauda energia pode pagar caro,
pois gera prejuízos e coloca em risco toda
a comunidade ao redor.

Certajano - Por que um cooperado
pode ser responsabilizado pela fraude
no relógio?
Aline - Mesmo que ele não tenha sido
o fraudador do medidor (relógio de energia), ele pode ser responsabilizado. Cada
cooperado titular deve cuidar e se responsabilizar pelo seu medidor, não permitindo que ele seja adulterado.
Certajano - O que deve ser feito em
caso de defeito no relógio?
Aline - Nesse caso, é importante entrar
em contato com a CERTAJA pelo fone/

Certatajo - Quem perde com a fraude
e furto de energia?
Aline - Todo mundo perde. Parte do
valor da energia furtada é dividida entre
todos os outros consumidores da comunidade, mesmo aqueles que são honestos
e pagam suas contas em dia, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
permite, em normativa, que as empresas
distribuidoras de energia cobrem um percentual das perdas dentro da tarifa média
repassada aos usuários.
Outro ponto a ressaltar é que além de
incorrer em uma infração, o cliente que
faz a ligação clandestina arrisca a vida com
instalações precárias, que podem causar
acidentes graves e fatais, como por exem-

Certajano - Você tem estatísticas dessa ocorrência para apresentar aos leitores?
Aline - Sim, temos as estatísticas das
fraudes e furtos constatados em 2020.
Nesse período flagramos 52 casos com algum tipo de irregularidade, sendo a maioria de desvio de energia direto da rede, que
pode ocasionar acidentes graves e fatais.
Em cálculos preliminares, a estimativa é
que a CERTAJA ENERGIA tenha recuperado, até o momento, 53.639 KWh com a
energia furtada, que representam em
receita aproximadamente R$ 52 mil.
Certajano - Como ajudar a combater
o consumo desonesto de energia?
Aline - Os cooperados devem permitir
que apenas funcionários com identificação da CERTAJA tenham acesso ao seu
medidor de energia elétrica. Além disso,
caso percebam alguma fraude ou furto,
não tenham medo de denunciar! Avisem
a CERTAJA através do fone ou WhatsApp
0800 541 61 45, ou no site da Cooperativa.
A CERTAJA
garante sigilo absoluto
quanto
ao
denunciante
e assume o
compromisso de inspecionar com a
máxima urgência todos
Aline Kichhein,
os casos que
gestora do Setor de
forem relataMedição e Faturamento
dos.
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Documentos necessários para pedido de ligação nova

RETROSPECTIVA

Retrospectiva 2020: um ano de desafios,
superações e conquistas
Apesar das adversidades vividas em todos os setores, a CERTAJA seguiu prestando
serviços e aprofundou atuação junto a associados
Inovações reafirmaram o protagonismo da CERTAJA em da CERTAJA Energia mostram que a Cooperativa conseguiu im2020, um ano no qual tudo mudou por causa da pandemia. plementar inovações e realizar obras para melhor atendimento
Mesmo com todas as dificuldades encontradas, algumas ações ao cooperado. Confira!

WhatsApp com chatbot para atendimento – Um novo canal de contato com
a Cooperativa, através do qual enviando
um whats para 0800 5416185 você pode
emitir 2ª via da fatura, consultar débitos,
informar falta de energia, pedir religação, realizar pagamentos com cartão de
crédito e falar com as atendentes.
Compra de energia no mercado livre
– Pela primeira vez em sua história a CERTAJA realizou leilão para adquirir energia
no ACL (Ambiente de Contratação Livre).
O preço da energia comprada na supridora, na época da operação, era de R$
296,33 e no ACL, obtido através de leilão,
de R$ 146,80. O principal impacto desta
operação foi a redução da conta de energia para os cooperados, pois atualmente
a energia comprada representa aproximadamente 31% do valor da tarifa sem
impostos. A CERTAJA foi a segunda Cooperativa do Brasil a tomar essa iniciativa.

Ingresso nas redes sociais – Seguindo
os perfis @certajaenergia no Facebook e no
Instagram você acompanha as novidades e
informações importantes da Cooperativa.
É uma maneira dinâmica de compartilhar
com associados de todos os lugares o que
está acontecendo no cotidiano da CERTAJA, que ao levar energia elétrica a milhares
de lares e propriedades, se conecta também ao mundo virtual e aos novos tempos.

Finalização das obras e ampliação e
melhorias nas Subestações Taquari e
Vendinha – Foi aumentada a potência da
subestação Taquari de 10 MVA para 25
MVA e realizada a adequação em ambas
as subestações para uso de transformador
móvel no caso de avarias. A medida aumenta a confiabilidade do sistema e demonstra
a preocupação da CERTAJA Energia com
seus associados, sua qualidade de vida e de
suas atividades econômico-sociais.

EDIÇÃO 176/FEVEREIRO DE 2021
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RETROSPECTIVA

Reajuste médio negativo nas tarifas
– O reajuste médio negativo nas tarifas
foi uma importante conquista, decorrente principalmente da compra de energia
no mercado livre.

Assinatura digital – Uma maneira prática e segura de assinar
documentos por meio digital, sem
sair de casa: pedidos de ligação, solicitação de pecúlio por óbito, contratos de associação, contratos de
participação de obras, universalização, termos aditivos de demanda,
contratos de CUSD e CCER e parcelamento de faturas. Enfim, todas as
negociações necessárias!

Implantação do Sistema Supervisório – Como o próprio nome já diz, esse
sistema supervisiona equipamentos integrantes do sistema de distribuição e permite identificar e corrigir eventuais falhas
destes de forma remota, sem necessidade de deslocamento para o diagnóstico;
ou seja, mais agilidade e redução de custos.

Nova central telefônica – Mais moderna e para melhor atender o cooperado. Possui o sistema URA, que permite
implementar uma série de automações
no atendimento por telefone, gerando
agilidade na utilização e menos tempo
de espera.

Pagamento da fatura de energia
com cartão de débito ou crédito, com
opção de parcelamento – Mais praticidade na hora de pagar a fatura, com
possibilidade de parcelamento em até
12 vezes. A operação pode ser realizada
via WhatsApp 0800 5416185, na agência
virtual (www.certaja.com.br/energia) e
nos Postos de Atendimento da Sede (Taquari), Vendinha e Barão do Triunfo.

Projetos, aquisições de materiais,
negociações com proprietários, solicitações de licenças ambientais para iniciar a construção da Subestação Vale
Verde em 2021 – A obra está prevista
para início neste ano, trazendo energia
mais forte e mais confiável para a região.

Aquisição de drone para inspeção
em redes – O uso do drone trouxe 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.

Ano premiado – Três prêmios trouxeram reconhecimento para a CERTAJA ENERGIA, em nível estadual e
nacional:
O Projeto Sementes do Cooperativismo, desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação, conquistou um
honroso 2º lugar em nível nacional, entre um total de 91 inscritos na categoria Comunicação e Difusão do
Cooperativismo, no Prêmio Melhores do Ano SomosCoop, promovido pela OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras.
Pelo terceiro ano consecutivo a equipe contábil conquistou o prêmio 1º Lugar Melhor Divulgação das
Demonstrações Contábeis na categoria “Cooperativas”, promovido pela ABRACONEE - Associação Brasileira
dos Contadores do Setor de Energia Elétrica.
Pela segunda vez, a Cooperativa conquistou o prêmio de “Empresa, mais engajada no RS” nas questões
de segurança do trabalho, prática e disseminação dessa temática promovido pela Leal, empresa de EPIs.

NA REDE
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Árvores na rede: perigo e prejuízo
para todos associados

O verão do Rio Grande do Sul,
pelas suas características climáticas,
favorece a ocorrência de temporais.
Nos meses de dezembro e janeiro
a área de atuação da CERTAJA foi
atingida várias vezes por chuvas e
ventos muito fortes, ocasionando
a queda de postes, rompimento de
cabos e queda de árvores e galhos
sob os cabos de energia.
Os ventos fortes fazem com que
as cascas de árvores que ficam presas nos
condutores, ao serem molhadas pela chuva, causem curtos-circuitos. Consequentemente, esses fatos levam à interrupção
temporária no fornecimento de energia
elétrica e, também, aos riscos de choque

elétricos.
Todos os fatores apontados são os
maiores causadores de quedas de energia, portanto, é importante que o cooperado saiba que as equipes da CERTAJA
estão sempre trabalhando para resolver
essas questões e normalizar a distribuição
da energia.
Você pode auxiliar a prevenir esses problemas evitando plantar árvores próximas à rede. A CERTAJA realiza um trabalho constante de poda e roçada. “Só em
2020, tivemos um custo operacional de
mais de R$1 milhão nesse serviço de limpeza de faixas”, explica o gestor do Setor
de Segurança e Meio Ambiente - SESMA,
Leandro Vargas.

Ao ver um fio caído na rua ou estrada,
mantenha uma distância segura. Não se
aproxime ou toque nos cabos e entre em
contato com a CERTAJA imediatamente
através fone ou whats 0800 5416185.

Vegetação na rede é causa de
interrupções e acidentes

Conheça os principais motivos
de acidentes em obras
- Encostar materiais de construção ou ferramentas na rede elétrica.
- Construir próximo à rede, deixando o telhado sem a distância segura para fazer a manutenção.
- Colocar andaimes perto da fiação.
- Fazer ligações clandestinas ao
construir ou ampliar imóveis.
- Usar máquinas de grande porte,
como tratores e retroescavadeiras,
nos arredores da rede.

- Instalar antenas no mesmo lado
onde está a rede de energia.
- Apoiar-se nos fios ou na parte
superior de postes.
- Não tomar os devidos cuidados
com a altura, para evitar quedas.
- Arremessar cabos sobre a rede
elétrica, mesmo que encapados,
pois a capacidade de isolamento
do material pode não ser suficiente
para evitar a passagem da eletricidade.
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Pesquisa acadêmica enfatizou práticas da CERTAJA Energia, com orientação do
vice-presidente Ederson Madruga e Paulo da Silva Pereira
De 23 e 26 de novembro de 2020, na
modalidade virtual, ocorreu XXIII Congresso Brasileiro de Automática (CBA
2020). A organização foi realizada em
parceria pela Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), Pontifícia Universidade Católica (PUCRS) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), vinculada à Sociedade Brasileira
de Automática (SBA). O CBA é realizado
bianualmente e, desde 1976, é o maior
congresso na área de Engenharia Elétrica do Brasil.
Neste ano, o cooperado engenheiro

Ricardo dos Santos Costa apresentou o
trabalho desenvolvido em seu estágio
na CERTAJA Energia, intitulado Análise
Multivariável para Priorização de Obras
em Redes de Distribuição de Energia
Elétrica com Foco nos Indicadores de
Qualidade de Energia, que contou com
o apoio e orientação do vice-presidente
da Cooperativa, Prof. Dr. Ederson Madruga e do Prof. Dr. Paulo da Silva Pereira.
Confira a apresentação do trabalho
em https://www.youtube.com/watch?v=gjq6YoUkIzY&feature=youtu.be

Auditoria Contábil
No período de 18 a 29 de
janeiro aconteceu a auditoria
contábil na CERTAJA Energia.
Auditoria contábil é uma revisão das demonstrações contábeis, assim como dos registros,
transações e operações da
Cooperativa, com a finalidade
de assegurar a fidelidade dos
registros e proporcionar credibilidade às demonstrações
financeiras e outros relatórios
da administração. A empresa Taticca, representada pela

auditora Marli Moreira é responsável pelos trabalhos, que
nesse ano foram realizados à
distância e as informações necessárias foram encaminhadas
de forma virtual.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Cooperado apresenta em congresso
nacional trabalho desenvolvido
em estágio na CERTAJA

Ricardo dos Santos Costa

Reunião dos Conselhos
Administrativo e Fiscal
Na manhã de 22 de dezembro, na ACERTA, ocorreu a reunião de encerramento
do ano com os Conselhos
de Administração e Fiscal,
seguindo todos os protocolos de segurança. Além
dos habituais trabalhos
realizados mensalmente,
houve um “amigo secreto
surpresa” entre os participantes.

Cooperados podem pagar faturas de energia
com cartões de débito e crédito
Em operação desde o início de novembro, os cooperados da CERTAJA
Energia agora podem 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, e também nos postos
de atendimento localizados na sede da
Cooperativa, na Vendinha e em Barão
do Triunfo.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Planejamento
Estratégico 2021

Na tarde de 29 de dezembro
ocorreu a reunião do Planejamento Estratégico para 2021,
quando os grupos responsáveis
pelas onze temáticas previstas
nesse período apresentaram
o desempenho das iniciativas
propostas dentro do prazo do
#SPRINT_1 (sprint = espaço de
tempo no qual atividades pré-determinadas devem
ser executadas; no
caso da CERTAJA, a
cada três meses).
Em continuidade
a essa ação, na manhã do dia 30 foram
apresentadas
mais
três novas iniciativas.
As reuniões foram organizadas e coorde-

Programa Aprendiz
no Campo

nadas pelo gestor da Qualidade, Michael Lima, de forma online e com as
apresentações gravadas pelos apresentadores de cada plano, de forma
inovadora. A cada três meses será feita a apresentação e avaliação dos planos, bem como a inclusão de novas
iniciativas, caso surjam e estejam de
acordo com os Objetivos Estratégicos
e com a Missão da CERTAJA Energia.

No dia 28 de dezembro, Jairo Aguiar, do Núcleo de Comunicação, esteve na Prefeitura de
Vale Verde com os alunos do Programa Aprendiz no Campo para assinarem um adendo de
contrato de aprendizagem que se estenderá
até maio/2021. As aulas estavam suspensas em
virtude da pandemia, e, após negociações com
o SESCOOP e COOPATER, retornaram de forma
online a partir do início de desse ano.

CURSOS SENAR
Nos meses de novembro e dezembro foram realizados dois cursos para cooperados, com a parceria da CERTAJA, Sindicato
Rural e SENAR.

Curso de jardinagem
Doze internos da
Casa de Recuperação Congregação
de Davi (Projeto Recuperando Vidas),
no Rincão, em Taquari, realizaram o
Curso de Jardinagem nos dias 30 de
novembro e 1º de
dezembro.

Internos aplicarão conhecimentos
adquiridos na instituição

Curso de instalação de
motores elétricos
No período de 26
a 28 de novembro
ocorreu o curso “Instalação de Motores
Elétricos” na sede do
Sindicato Rural de
Taquari. Sete cooperados participaram
da atividade.
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CERTAJA premiada pela segunda
vez na categoria “Empresa mais
engajada do RS” pela Leal

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anualmente a Leal (empresa de EPIs, reconhecida
nacionalmente, atuando há mais de 50 anos no ramo)
promove esse concurso, com o objetivo de reconhecer
as empresas que buscam constantemente atualizações
na questão de segurança do trabalho, prática e disseminação dessa temática. Cases de sucesso internos, frases motivacionais, relacionamento com a comunidade
são alguns dos quesitos avaliados. Em 2018 a CERTAJA já havia conquistado esse prêmio e no ano de 2020
conquistou novamente, em nível estadual. Dentre as
dezesseis empresas
que participaram, a
CERTAJA foi a mais
lembrada e a melhor
avaliada. Tal premiação demonstra o
comprometimento
que a Cooperativa
tem com a segurança no trabalho e
com a valorização
do ser humano.

Leandro Vargas e Roger Gomes recebem
reconhecimento de Luiz Yukio Morisita, da empresa Leal
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RECEITA

Sorvete caseiro cremoso
INGREDIENTES:
Ingredientes:
1 pacotinho de gelatina no sabor
que desejar (25g)
250ml de água gelada
250ml de água quente
1 caixinha de creme de leite (200g)
1 caixinha de leite condensado
(395g)
MODO DE PREPARO:
- Coloque no liquidificador a água quente e a gelatina no sabor da sua preferência.
- Bata rapidamente apenas para misturar.
- Adicione a água gelada e bata mais um
pouco.

- Em seguida adicione o creme de leite e
o leite condensado.
- Bata novamente por 2 minutinhos.
- Despeje essa mistura em um pote ou
recipiente com tampa.
- Leve ao freezer e
deixe por cerca de
3 horas ou até começar a cristalizar.
- Retire do freezer, transfira para
a batedeira e bata
em
velocidade
alta por 10 minutos ou até dobrar
de volume.
- Despeje o sorvete em potes com
tampa e leve ao
freezer ou conge-

lador novamente.
- Deixe congelar de um dia para o outro.
Fonte: https://comidinhasdochef.com/
sorvete-caseiro-cremoso/
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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 NA VENDINHA – Casa com 4 dormitórios e demais peças, garagem grande, 2 banheiros, localizada na rua da caixa
d´agua, nº 409. Valor R$170.000,00. Interessados deverão contatar
com Amauri pelo telefone 99262 3339.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes,
Bom Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul, ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027
0160
VENDE-SE CASA EM BARÃO DO TRIUNFO – Localizada em Arroio
dos Cachorros, com 1 hectare e meia. Possui 2 quartos, 1 banheiro,
sala e cozinha conjugada, estufa para plantas e árvores frutíferas.
Interessados deverão contatar através do telefone (51) 99646 7124
com Adenor ou Iranilda.
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone 99868 7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com
animais (cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3
andares de pedra com porão e mezanino, 2 galpões, açude, água e
luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através dos
telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com Carlos.
VENDE-SE CASA EM BARRETO, TRIUNFO – Localizada na Vila São
Francisco, nº 522. Casa meia aba de madeira, pátio fechado, garagem, perto de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. Valor R$ 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 – Possui 2,5ha, 8
açudes com peixes, 2 casas de alvenaria, plantação de fru-

tas 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

