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Uma assembleia diferente
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

Todas as cooperativas do nosso ramo precisam, por compra da energia que distribuímos
questões legais, dentro de um prazo máximo de 90 dias em leilão, no ACL (Ambiente de Cona contar do encerramento do exercício fiscal, reunir seus tratação Livre), com um preço inferior
cooperados para a Assembleia Geral Ordinária (AGO), ao praticado pelas supridoras CEEE e
quando é realizada a prestação de contas do ano que RGE. Essa ação permitiu que os coopassou, e os cooperados votam nas pautas previstas no perados, em julho/20, tivessem uma
Edital, definindo, de forma democrática, os rumos da redução média na tarifa na ordem de
cooperativa.
4,62%. Para o próximo reajuste, no
No dia 31 de março, às 9 horas da manhã, realizamos corrente ano, estamos prevendo uma
pela primeira vez em nossa história
nova redução.
a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
Outro fato importante exposto foi o iníno formato digital, em atendimento à lecio da construção de uma linha de 69.000V,
gislação e aos cuidados com a pandemia
com uma extensão de 25 Km, que vai ligar
do Covid-19, que segue interferindo em
Venâncio Aires a Vale Verde, com uma sunossas vidas. Felizmente, com o avanço da
bestação rebaixadora. Esse investimento
“No dia 31 de março,
tecnologia, pudemos realizar esse importrará uma energia mais forte e mais confiáàs 9 horas da manhã,
tante momento de forma segura e partivel para a região, levando a possibilidade de
realizamos pela primeira
cipativa.
maior desenvolvimento. Essa obra deverá
vez em nossa história a
Contando com um bom número de cooestar concluída em 2022 e está orçada em
Assembleia Geral Ordinária
perados, considerando esse novo formato,
R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de
(AGO) no formato digital,
que precisaram se adaptar a esse modo de
reais).
em atendimento à
participação, fizemos a Prestação de ConAlém destas, outras informações, iguallegislação e aos cuidados
tas, apresentamos o parecer do Conselho
mente importantes, foram compartilhadas.
com a pandemia do
Fiscal, o relatório de opinião da Auditoria
A Prestação de Contas está no site www.
Covid-19.”
Externa e elegemos um novo Conselho
certaja.com.br/energia e também foi imFiscal para o período de 2021/2022. Além
pressa para você receber em sua casa nos
disso, destinamos uma parcela das sobras
próximos dias. Finalizando, agradecemos,
(R$ 300 mil) para custear novas ligações e,
de coração, aos cooperados que estiveram
assim, aumentar o número de cooperados consumindo e usu- em nossa AGO digital! Sabemos das dificuldades que alguns
fruindo dos benefícios da energia elétrica. Discutimos também encontraram para poder participar digitalmente. Desejamos
outros assuntos de interesse dos cooperados, que exerceram que no próximo ano possamos realizar esse evento de forma
seu poder de voto na AGO digital.
presencial, sem Covid-19, com muita saúde, alegria e aquela
Felizmente, encerramos o ano de 2020 com sobras na or- tradicional confraternização ao final!
dem de R$10.233.000,00 (dez milhões, duzentos e trinta e três
mil reais). Também apresentamos a vantagem de iniciarmos a
Saudações cooperativistas!
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
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AGO Digital
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Nossa Assembleia Geral Ordinária Energia por conta das PCHs) e reavaliamos o prédio do
prevista, incialmente, para acontecer Supercentro, fazendo com que a soma desses resultano dia 18 de março de forma presen- dos elevasse o PL - Patrimônio Líquido da Cooperativa
cial teve que ser adiada para dia 26 de R$2,64 para R$12,5 milhões.
de março no modelo digital por uma
Para 2021 o desafio é aumentar o faturamento
questão de segurandas lojas Agroveterinária em 12%,
ça devido ao agramanter as despesas operacionais e
vamento da pandeadministrativas e melhorar as marmia da Covid-19.
gens sem perder competitividade.
Por ser a primeira AGO Digital da nossa
Queremos viabilizar alguns invesCooperativa a expectativa quanto ao funtimentos na área de recebimen“Os destaques da
cionamento era enorme, e o nervosismo inito e armazenamento de grãos, no
Assembleia Digital
cial ficou evidente em algumas falas. Mas,
atendimento das lojas Agroveterinária e
graças ao trabalho da equipe organizadora,
fechar o ano com um superávit próximo a
ficaram por conta dos
dos nossos conselheiros e, principalmente a
R$ 2 milhões.
excelentes resultados
participação dos nossos associados, o evenQuero finalizar agradecendo aos assoeconômico-financeiro
to foi um sucesso. Recebemos muitas menciados
que participaram e os que, por um
obtidos em 2020,
sagens parabenizando a equipe pelos resulmotivo
ou outro, não conseguiram acomprincipalmente pela
tados e organização do encontro. Alguns
panhar
nossa
AGO, mas que apoiam e torAgroindústria de arroz
associados sugeriram que se adote para as
cem por essa Cooperativa. Agradecer aos
e milho e lojas
próximas assembleias esse modelo digital,
auditores independentes da Dickel & MaAgroveterinária”.
por ser mais prático e objetivo.
ffi, a Prisma Consultoria, ao nosso ConseOs destaques da Assembleia Digital ficalho Fiscal, ao Conselho de Administração
ram por conta dos excelentes resultados
e a todos os colaboradores pela parceria,
econômico-financeiro obtidos em 2020,
trabalho e dedicação.
principalmente pela Agroindústria de arroz e milho e lojas
Temos tudo para alcançar nossos objetivos planejados para
Agroveterinária, ambas com lucro líquido superior a R$ 1,5 2021. Só depende de nós. Agradecemos a Deus pelo trabamilhões. Também, depois de muita negociação, contabiliza- lho e pedimos que nos abençoe com muita saúde. Vamos em
mos o perdão do mútuo (dívida assumida junto a CERTAJA frente! Forte abraço a todos.

AGROVETERINÁRIA
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Nova praga traz prejuízos aos
produtores de milho da região
Cigarrinha de meio centímetro pode transmitir viroses e bactérias capazes de causar perda total da lavoura

A

presença de uma praga
muito comum nas regiões
mais quentes do país já
está sendo observada na região
de atuação da CERTAJA e têm
tirado o sono dos agricultores.
Trata-se da cigarrinha, um inseto
bem pequeno, de coloração pálida, perceptível somente aos olhos mais
atentos do produtor na lavoura.
O inseto completa seu ciclo desde o
ovo ao fim da fase adulta em até 45
dias, o suficiente para realizar, em média, mais 600 posturas. Porém, o problema causado não está na quantidade
de alimento que o animal consome,
mas sim na capacidade de transmitir vírus e bactérias que causam uma
doença nas plantas de milho chamada
“Enfezamento”. O enfezamento compromete totalmente a capacidade da
planta em se desenvolver, florescer e
fecundar os grãos. As plantas não conseguem absorver corretamente os nutrientes do solo e consequentemente
ficam fracas, ocorrendo o tombamento. As plantas com enfezamento ficam
pálidas, com listras claras nas folhas ou
com folhas avermelhadas, dependendo
da espécie do vírus ou bactéria que foi
transmitido pela cigarrinha.
Segundo o engenheiro agrônomo da
CERTAJA Desenvolvimento, Israel Silva, a
cigarrinha deve ser combatida preventivamente, pois quando os sintomas aparecem nas plantas o dano já está consumado e o prejuízo está feito. “Nosso
associado deve conhecer a gravidade do
problema e trabalhar no manejo ao longo de todo ano, pois o controle começa
na colheita da safra”, explica. De acordo com o profissional, o milho “guaxo”
que fica na lavoura após a colheita é
o hospedeiro da praga a mantém viva
na área para causar o dano na próxima
safra. Temos também relatos da permanência da cigarrinha em pastagens de
gramíneas como o milheto.
Basicamente, as medidas de manejo
da cigarrinha são as seguintes:

“Enfezamento” produzido pelo inseto transmite vírus e bactérias e compromete plantas

lho, pois as temperaturas mais elevadas favorecem o desenvolvimento da
praga.
- Evitar plantar uma lavoura de milho nova ao lado de uma lavoura mais
velha, pois os insetos podem migrar da
área velha para a nova.
- Alguns híbridos de milho são mais
tolerantes ao “enfezamento” causado
pela cigarrinha. O produtor deve buscar a orientação do departamento técnico da Cooperativa para tomada de
decisão na hora da compra da semente.
- Adquirir sementes já tratadas com
inseticidas ou realizar o tratamento na
propriedade para controle da praga.
- Realizar pulverizações para controle
químico da cigarrinha até 40 dias após
o plantio da lavoura.

Os técnicos da Agroveterinária CERTAJA estão à disposição dos associados
e clientes para solucionar as dúvidas
dos produtores quanto a ocorrência da
- Realizar o controle do “milho gua- praga nas lavouras, bem como indicar
xo” na lavoura após a colheita da safra. ao produtor os melhores sistemas de
- Evitar plantios mais tardios de mi- manejo na cultura.

Pé de milho atacado pela cigarrinha
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MÁRCIO ANTÔNIO SOUZA DE VARGAS - CERTAJA ENERGIA
O agricultor Márcio Antônio Souza de Vargas, representante da comunidade de
Muda Boi, Montenegro, é
associado da CERTAJA Energia desde janeiro de 2015.
Em 24 de junho de 2020 assumiu o desafio de integrar
o Conselho de Administração. “Trabalhei na Certaja
Agroveterinária de 2002 a

CONSELHEIROS

Acompanhe a cada edição do Certajano um pouco sobre a trajetória dos conselheiros da CERTAJA Energia. 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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2005 e, desde então, tenho um carinho e gratidão pela
oportunidade de conhecimento que a Cooperativa me
proporcionou”, comenta. Assistir filmes, torcer para o
Grêmio, ouvir música gaúcha e sertaneja são diversões
que cultiva. Um bom churrasco é o prato preferido, enquanto sonha em realizar seus objetivos pessoais e materiais. “Estarei à disposição para ajudar no que estiver no meu alcance
integrando o Conselho. Espero que a cada dia e a cada ano
nossa Cooperativa esteja sempre oferecendo um serviço de
qualidade e agilidade aos associados e mantendo o nome
Certaja sempre forte e íntegro nas regiões que atua”.
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NA REDE

Documentos necessários para pedido de ligação nova

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.
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Leitura deve ser facilitada e seu bloqueio pode acarretar suspensão de fornecimento de energia

A

CERTAJA irá notificar associados cujos medidores
de energia elétrica tem seu
acesso à leitura impedido. É muito
importante deixar livre acesso ao
medidor, para que as informações
sejam obtidas de forma correta e
adequada. Caso ocorra o impedimento de acesso para a coleta da
leitura, a CERTAJA irá anexar uma
notificação na fatura do mês. Conheça a seguir alguns dos principais fatos sobre esse assunto.

turista não pode coletar a leitura, a
unidade consumidora será NOTIFICADA. Na próxima coleta de leitura, se o problema permanecer poderá ser suspenso o fornecimento
da energia.

COMO O COOPERADO PODE
COLABORAR?
- Caso tenha que chavear o portão, coloque o CADEADO PADRÃO
(disponível em lojas de materiais
elétricos);
- Prenda os CÃES nos dias que
COMO É CALCULADA A FATU- pode ocorrer a coleta da leitura;
RA DO MÊS EM QUE A LEITURA
- Providencie a retirada de inseNÃO PODE SER COLETADA?
tos (abelhas) da caixa de medição.
A ANEEL determina que a fatura
Faça periodicamente a limpeza
seja calculada pelo consumo mé- da vegetação e a manutenção do
dio dos últimos 12 meses, o que acesso até o medidor.
pode gerar consumo maior dos
KWh do que cooperado realmente
A partir de agora as notificações
consumiu naquele mês.
pelos problemas citados serão emitidas pelos leituristas juntamente
A CERTAJA PODE SUSPENDER com sua fatura de energia. Fique
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, atento e caso seja notificado proviSE NÃO FOR REGULARIZADO O dencie a regularização em 30 dias.
ACESSO AO MEDIDOR?
SEJA RESPONSÁVEL, NÃO COSim, a suspensão do forneci- LOQUE EM RISCO O LEITURISTA!
mento de energia pode ser feita E EVITE TER A ENERGIA SUSPENapós 30 dias da entrega da NOTI- SA POR IMPEDIMENTO DE ACESFICAÇÃO POR IMPEDIMENTO DE SO AO MEDIDOR.
ACESSO, ou seja, no mês que o lei-

NA REDE

Impedimento de acesso a medidores
de energia gera notificação na fatura

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À LEITURA DE MEDIDOR

Data/Hora da Tentativa: 12/02/2021 08:22
Motivo: 27 - BE CÃO SOLTO

Faturas passarão a informar medida punitiva

Serviços automáticos para associados
Entrou em funcionamento na CERTAJA Energia a URA - Unidade de Resposta
Audível, um equipamento para call center
que oferece serviços automáticos para os
clientes que ligam incluírem solicitações e
fornecer informações sem a intervenção de
um atendente. Através dessa tecnologia é
possível incluir faltas de energia, consultar
débitos e falar com atendente, se desejado.

A URA auxilia na medida que as pessoas
não precisam ficar esperando atendimento, em filas de espera. O atendimento em
dias de emergência é mais rápido, melhorando a satisfação dos cooperados. Para
ser atendido pela URA é importante saber
o número da Unidade Consumidora - UC
para inclusão correta e evitar deslocamento desnecessário e insatisfação dos coope-

rados. Se não informar a unidade correta a
CERTAJA irá ao endereço errado, gerando
insatisfação e desperdício de recursos da
sua cooperativa. Para avaliar o serviço da
URA, está em andamento uma pesquisa,
quando o cooperado pode mensurar o
atendimento da atendente e da CERTAJA.
São duas perguntas com nota de 1 a 5,
conforme a satisfação.

ASSEMBLEIAS
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CERTAJA Energia aumenta patrimônio e
aprofunda investimentos em melhorias
Sobras à disposição da Assembleia foram reinvestidas e repassadas
a fundo para fomentar novas ligações de rede a cooperados

U

m bom grupo de cooperados participou na manhã de 31 de março, a partir das 9h, da Assembleia Geral Ordinária – AGO da CERTAJA Energia em formato digital, em respeito ao momento da
pandemia provocada pela Covid-19. Renato Pereira
Martins, presidente da Cooperativa, abriu o encontro
falando sobre a importância dessas ferramentas tecnológicas que possibilitaram o cumprimento integral da legislação, garantindo a exposição da Prestação de Contas 2020.
Ederson Madruga, vice-presidente da Cooperativa, cumprimentou os conselheiros, presidente e cooperados, aludindo
ao momento experimentado pelo Brasil e pelo mundo em
âmbito sanitário. Carlos Gustavo Schuch, secretário geral da
AGO, leu o edital da AGO dando início ao exame de cada um
dos tópicos previstos.
Renato retomou a palavra e colocou em discussão o edital, publicado previamente no Jornal O Fato Novo, nas contas de energia elétrica dos cooperados, afixado em postos
de cobrança e no site www.certaja.com.br/energia. Ederson, que além da vice-presidência também ocupa o cargo
de gerente comercial da Cooperativa, frisou o fato de que o
ano encerrado foi totalmente atípico, com inúmeras adversidades, mas que, mesmo assim, a CERTAJA não parou em
nenhum momento: “Pelo contrário, a Cooperativa avançou
em vários aspectos, a exemplo de sua governança, planejamento estratégico, ações ambientais, segurança e saúde
ocupacional, treinamentos e desenvolvimento operacional,
cujas ações podem ser conferidas na Prestação de Contas
2020 distribuída aos cooperados.”
Atendendo 19 municípios em mais de 5 mil km de redes,
com 99,4% postes de concreto e 25.933 cooperados ativos,
a CERTAJA Energia vem se consolidando como uma distribuidora acreditada cada vez mais. Indicadores estabelecidos
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel como o
DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor)
e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor) apontam que a Cooperativa aumentou tanto o tempo,
quanto o número de vezes em que os cooperados ficaram
sem energia elétrica, no entanto, este fato decorreu de desligamentos na ampliação das subestações: “Esses números
têm a ver com os investimentos recentes que fizemos, a dor
do crescimento”, observa Ederson. Outro passo importante
da Cooperativa foi a compra de energia no Ambiente de
Contratação Livre – ACL, o que possibilitou participar pela
primeira vez de um leilão de energia elétrica, passo importante e bem avaliado em consultorias externas e avalizado
pelo Conselho Administrativo. Isso trouxe redução de 4,62%
do preço médio da energia elétrica, já no exercício findo e
com perspectiva de mais redução para 2021.
Outras medidas implementadas ao longo de 2020 foram
o whatsapp para atendimento dos associados, a assinatura digital de documentos, a central telefônica digital, bem
como pagamentos com cartão de crédito via Flexpag, melhorias nas subestações Vendinha e Taquari, além da aquisição de um transformador móvel em uma carreta para garantir que as subestações não fiquem fora de operação. De
acordo com Ederson, “assim, em poucas horas é possível
retomar o fornecimento quando há qualquer problema”. O
montante de todos esses aportes econômico-financeiros é
de mais de R$ 2,427 milhões em expansão e R$ 2,568 milhões em melhorias. Foram 148.448 atendimentos ao longo
de 2020, entre as modalidades presencial, Disque Energia,
agência virtual, whatsapp (novo canal com mais de 10.228
atendimentos) e SMS. Para 2021 há uma estimativa de investimentos na subestação de Vale Verde, módulo em Ve-

nâncio Aires, linha de transmissão Venâncio – Vale Verde,
incluindo indenização de propriedades (faixa de servidão),
perfazendo um total de R$ 26 milhões. Em redes e equipamentos o valor investido deve alcançar R$ 6 milhões e no
caminhão de linha viva outros R$ 567 mil.
DESTINAÇÃO DAS SOBRAS – O gerente financeiro da CERTAJA Energia, Marcus França, explanou os pontos de destaque das demonstrações contábeis de 2020. O ativo indicado
pelo balanço patrimonial é de R$ 148 milhões. O patrimônio
líquido, que era de R$ 99 milhões em 2019 alcançou R$ 109
milhões, principalmente em função da variação das reservas
de resultados, pela absorção do resultado de 2020.
O resultado líquido foi de R$ 10,233 milhões, com R$ 1,5
milhão de sobras à disposição da Assembleia. Deste valor,
R$ 300 mil foram destinados à criação de um fundo de subsídio para as solicitações de novas ligações incentivando e
possibilitando que mais pessoas venham a consumir e usufruir da energia elétrica. A decisão para a criação do Fundo
Mais Cooperado vale de abril de 2021 a dezembro de 2021.
O restante das sobras à disposição da Assembleia foi destinado para o fundo de expansão e manutenção de redes, o
que ocorre costumeiramente.
A Prestação de Contas 2020 foi aprovada sem ressalvas
pela auditoria externa Tattica por meio de nota técnica, com
posicionamento idêntico do Conselho Fiscal, representado
por Carlos Atkinson. Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento, comandou as votações dos itens 1 e
3 do Edital, secretariado por Gilberto Coutinho, ex-vice-presidente da CERTAJA Energia.
A sistemática virtual de votação, desenvolvida de forma
exclusiva pelo setor de Tecnologia da Informação – TI da
CERTAJA, foi explicada por diversas vezes pela mestra de
cerimônias Fabiana Martins, permitindo que a participação
dos cooperados ocorresse de modo interativo e seguro. A
renovação de integrantes do Conselho Fiscal, cuja nominata
ficou assim constituída: Carlos Roberto Atkinson (Taquari),
Cledison Gilmar da Silva Ritter (Triunfo), Elen Regina Kochem (Paverama), Moacir Antônio Garcia Faleiro (General
Câmara), Florinaldo dos Santos Machado (Triunfo) e Cler
Leandro Souza (Tabaí) encerrou a pauta da Assembleia, que
foi gravada e em breve estará à disposição dos cooperados.

Ederson e Renato conduzem 1ª AGO digital:
participação em segurança
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Assembleia digital reuniu diretoria, conselheiros e associados e consolidou
retomada de crescimento da Cooperativa

N

a noite de 26 de março, às 19h, 73 associados se reuniram na Assembleia Geral Ordinária – AGO da CERTAJA Desenvolvimento em formato digital, seguindo os
protocolos de distanciamento social em função da pandemia
de Covid-19. Luís Carlos Granja Rocha, presidente da Cooperativa, liderou os trabalhos e frisou o esforço coletivo para a
realização do evento em plataforma virtual, garantindo a integridade física e a participação de associados, conselheiros
e diretoria. As informações para acesso à AGO virtual foram
disponibilizadas com antecedência no site www.certaja.com.
br, junto do edital de convocação e o Caderno de Prestação
de Contas 2020.
Jacób Braga, vice-presidente da Desenvolvimento, assinalou que em 2020 o empreendimento se recuperou das dificuldades econômico-financeiras enfrentadas há alguns anos.
Dentro desse cenário merecem destaque o perdão do mútuo
com a CERTAJA Energia, o investimento de R$200 mil em armazenamento e beneficiamento de milho, bem como o resultado de mais de R$1,5 milhão no Engenho e de R$1,5 milhão
na Agroveterinária. “Prosseguimos em nosso programa de
retomada da estabilidade nos negócios e assim encerramos
o ano contábil de 2020 com resultados extremamente positivos superior a cinco milhões”, completa. Para 2021 Braga
estima um aumento de receita em 12%, atingindo resultados
sem acréscimo de estrutura nem despesas.
O contador Natal Fleck pontuou o resultado acima do orçado, bem como o patrimônio líquido, que era de R$ 2,5
milhões, e alcançou os R$ 12,5 milhões em 2020, com a concordância do coordenador do Conselho Fiscal, Flávio Palagi.
A prestação de contas de 2020 foi referendada pelo auditor
José Roberto Simas, da empresa de auditoria externa Dickel &
Maffi - Auditoria e Consultoria S.S, que ressaltou o trabalho
bem conduzido e articulado dos conselhos e diretoria.
O presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins, coordenou a mesa de votação eletrônica na aprovação da Prestação
de Contas 2020, acatada pela maioria: “É louvável a dedica-

ASSEMBLEIAS

CERTAJA Desenvolvimento aprova
prestação de contas de 2020
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Granja (esquerda), Jacob (centro) e Renato (no telão),
com o apoio de Luiz Schweinitz, da TI CERTAJA

ção para superar as dificuldades da Desenvolvimento, com
crescimento de receita e redução de despesas. Um trabalho
sério e repleto de méritos”, mencionou o dirigente.
A AGO foi encerrada com a renovação de parte do Conselho
Fiscal. Diversas pessoas participaram do encontro, enviando
perguntas escritas ou pelo recurso de áudio, garantindo a característica participativa que sempre marcou as assembleias
Certajanas.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Coleta de resíduos de vidro e eletrônicos
Como parte da campanha de
coleta de vidros e eletrônicos da
Prefeitura Municipal de Taquari e
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de 1º a 5 de mar-

ço foram instalados na CERTAJA Energia e
Desenvolvimento coletores para descarte
nos ecopontos. A comunidade taquariense também pôde colaborar, levando resíduos para o descarte consciente ao longo

Ecoponto para coleta de resíduos na Praça da Bandeira

do dia 9 na Praça da Bandeira. Esta ação
é realizada periodicamente e tem por objetivo gerar mudança de hábitos e preservar o meio ambiente. Cerca de 400Kg de
resíduos foram coletados.

Leandro Vargas coordena recolhimento na CERTAJA

Reunião virtual do
Conselho de Administração
Dia 28 de janeiro, pela primeira
vez na história da CERTAJA Energia, a reunião do Conselho de
Administração ocorreu de forma
virtual. O Setor de TIC da Cooperativa deu todo o suporte para
que ela se realizasse nesse formato, previamente executando testes e prestando orientações para
os Conselheiros que não tinham
experiência com este modelo. As
ações da TIC foram elogiadas pelos participantes, que aprovaram

a novidade. De acordo com o vice-presidente Ederson Madruga,
“o encontro foi excelente, com a
participação de todos conselheiros e conselheiras. As reuniões
virtuais permitem que todos participem sem a necessidade de
deslocamento, o que nesta época
de pandemia é importantíssimo.”
Nos meses seguintes as reuniões
dos Conselhos de Administração
e Fiscal também aconteceram em
modelo virtual.

Conselheiros reunidos pela primeira vez virtualmente
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Em 1º de fevereiro estiveram presentes na sessão da Câmara de Vereadores
de Vale Verde o presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins, e o vice
Ederson Madruga. O comparecimento
ocorreu após um ofício do presidente
do Legislativo, Frederico Toillier requerendo esclarecimentos quanto aos custos de composição da tarifa de energia.
Renato agradeceu a oportunidade de
aproximar a comunidade da CERTAJA,
podendo esclarecer dúvidas trazidas

de usuários através dos vereadores que
questionaram sobre a possibilidade de
algum desconto para os produtores rurais e o custo da energia urbana. O presidente da Cooperativa enfatizou que a
atividade do setor de energia é extremamente regulada pela Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL, o que inviabiliza qualquer incentivo a agricultores
ou classe específica. O vice Ederson Madruga esclareceu a composição da tarifa, custo da energia, bandeiras e outras

Cooperativa dialoga com representantes do Legislativo municipal

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CERTAJA na Câmara de
Vereadores de Vale Verde

questões relativas ao tema. Na
oportunidade, também frisaram o
investimento na melhoria da rede
com uma subestação próxima à
ponte seca, o que trará mais estabilidade ao sistema. Renato e
Ederson disponibilizaram todos os
canais da CERTAJA para que haja
esclarecimentos sobre quaisquer
dúvidas.
A íntegra da sessão está disponível no
link https://fb.watch/3s4ZvVZ0HX/

Renato Martins: “Setor de energia é regulamentado pela Aneel”

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

12

EDIÇÃO 177/ABRIL DE 2021

Programa Mais Cooperado

Aprovado através de votação dos
associados na Assembleia Geral Ordinária – AGO digital da CERTAJA
Energia, inicia em abril de 2021 o
Programa Mais Cooperado. Trata-se de uma participação financeira
para as solicitações de novas ligações incentivando e possibilitando
que mais pessoas venham a consumir e usufruir da energia elétrica.
O Programa surge no contexto de uma
demanda reprimida muito grande, principalmente pela exigência legal da participação financeira do cooperado em
determinadas obras de ligação nova e aumento de carga, observa o vice-presidente e gerente comercial da Energia, Ederson Madruga. “Este Programa tem por
objetivo auxiliar financeiramente os cooperados na parcela de participação financeira do consumidor quando de obras de
ligação nova ou aumento de carga. Pela

AGO aprova R$300 mil para 1ª edição
legislação do setor elétrico, em algumas
situações, o consumidor deve participar
financeiramente de uma obra. Nestes casos, o Programa contribui com o cooperado, pagando uma parte desta parcela.”
O Programa é renovado anualmente, na
Assembleia Geral Ordinária, com valores
provenientes das sobras à disposição da
AGO, podendo serem alterados ou su-

primidos por deliberação coletiva nesses
eventos. Para o exercício abril-2021 a dezembro-2021, o conselho Administrativo sugeriu o valor de R$ 300 mil, que foi
aprovado na AGO de 31 de março.
O fundo contribuirá com uma parte da
parcela do consumidor após o cálculo de
participação financeira, como observa-se
na tabela a seguir.
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Entrevista especial com Edson Silva, médico clínico geral, geriatra e médico do trabalho da CERTAJA
As aglomerações que ocorreram sobretudo desde outubro
de 2020 até fevereiro, no Carnaval, junto do surgimento de
novas cepas do Coronavírus são a explicação para entender o
colapso sanitário que vivemos no Brasil no mês de março de
2021. A análise é do médico clínico geral, geriatra e médico
do trabalho da CERTAJA Edson Silva, há vários anos atuante
na comunidade taquariense. Para ele, não há explicação para

Certajano - Como analisa a conjuntura do Coronavírus no Brasil e, especificamente, no RS?
Dr. Edson Silva - A situação da Covid-19
no país e, por conseguinte, no RS, é crítica. Aumento exponencial do número de
contaminados, aumento das internações e
dos casos graves, aumento do número de
mortes, especialmente da população mais
jovem, saturação do sistema de saúde,
com falta de leito. Enfim, o pior momento
da pandemia em nosso Estado e no país.
Certajano - Quais são os fatores que
levaram o vírus a se disseminar de maneira tão intensa em fevereiro e março
de 2021?
Dr. Edson - A disseminação maior do
Coronavírus em fevereiro/março de 2021
se deve a alguns fatores, dos quais podemos citar especialmente as aglomerações
que aconteceram sobretudo a partir de outubro de 2020, com os feriadões, seguidos
das eleições, festas de fim de ano, praias e
carnaval. Além disso, houve o aparecimento de uma nova cepa, através de mutação
do vírus, coisa comum com estes agentes,
que se mostrou pelo menos 6 vezes com
maior poder de contágio. Essa cepa e as
aglomerações tornaram uma coisa lógica
e esperada a atual situação que atravessamos.

DICA DE SAÚDE

Vacinação, distanciamento social,
uso correto de máscara e álcool
gel 70% contra o covid-19

o uso da máscara de forma errada: a proteção deve cobrir nariz e boca sempre. Evitar aglomerações, higienizar
as mãos com álcool em gel 70%, bem como a vacinação
ampliada a toda a população através do Sistema Único
de Saúde – SUS são as medidas efetivas para derrotar o
vírus que já matou mais de 300 mil brasileiros. Confira e entrevista concedida com exclusividade ao Certajano.

está tendo tanto impacto no RS?
Dr. Edson - Aconteceram algumas mutações do vírus, encontradas principalmente no Reino Unido, África do Sul e
Brasil, tornando as cepas com maior poder
de contagiosidade e disseminação. Esta
mutação é mais contagiosa e mais resistente aos anticorpos. A variante brasileira
foi encontrada primeiro em Manaus, em
janeiro de 2021. Pelo menos 3 mutações
genéticas ocorreram no vírus, permitindo
que ele “se encaixe” de forma mais fácil
na célula.
Certajano - O que significa “imunidade de rebanho”? Por que essa ideia
não se aplica à realidade, se tomarmos
o exemplo de Manaus, que passou por
dois colapsos na saúde pública por conta da pandemia?
Dr. Edson - A “imunidade de rebanho”
é conhecida em epidemiologia quando as
pessoas imunizadas acabam agindo como
uma barreira, protegendo toda a população, mesmo os não imunes. Pode ser pela
doença ou preferentemente pela vacinação, quando pelo menos 70% da população se recuperar da infecção.

Certajano - Como compreende as informações falsas sobre as vacinas disseminadas sistematicamente?
Dr. Edson - Com a expansão do uso das
Certajano - O que são essas novas ce- redes sociais a quantidade de falsas inforpas do vírus? Por que a cepa de Manaus mações tem se disseminado em todos os

campos, e com a vacina não foi diferente.
É só mais um capítulo do mau uso destas
redes tão importantes.
Certajano - Qual é a importância do
SUS no contexto dessa pandemia?
Dr. Edson - Sou um defensor incontinenti do SUS, como sistema de inclusão e
atendimento à saúde da população, com
méritos indiscutíveis, como a vacinação
contra o Covid-19. Não há no mundo sistema de saúde tão abrangente.
Certajano - Qual é a importância do
distanciamento social no controle da
disseminação do covid?
Dr. Edson - O distanciamento social é
elemento fundamental, juntamente com
a higiene das mãos, o uso de máscara, a
vacinação e a testagem em massa da população para conter a disseminação do
vírus. O Coronavírus é um vírus eminentemente respiratório e precisa da célula para
se multiplicar. Portanto, se mantivermos
o distanciamento juntamente com as demais medidas citadas, criaremos uma barreira física para a disseminação do vírus.
Certajano - Por que as pessoas têm
tanta dificuldade de aceitar usar máscaras e fazê-lo de modo correto, colocando-as onde elas devem estar, ou seja,
cobrindo nariz e boca?
Dr. Edson - Esta é uma boa pergunta.
Não tem explicação plausível. Nenhuma.
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RECEITA

Torta Salgada
RECEITA da conselheira Elizabete Ines Kochem, de Paverama
INGREDIENTES:
Ingredientes:
12 colheres de farinha de trigo
1 copo de óleo
3 ovos inteiros
1 colher de sobre mesa de sal
2 copos de leite
1 colher de fermento
Recheio a gosto (ex.: carne, frango, sardinha, etc.)

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Depois coloque a metade da massa em uma forma untada e coloque o recheio. Depois
coloque o resto da massa. Leve para assar até ficar dourado.
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Alô associados! Os classificados do Certajano agora são
publicados em dois veículos de comunicação: nas edições
impressas do jornal e no site www.certaja.com.br, no Brique
Certajano. Anuncie você também! É fácil, é rápido, é grátis!

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.
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 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, Ta-

quari. 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
TROCA-SE LINDA CHÁCARA EM TABAÍ - Localizada a 2 Km do centro,
no distrito de Vila Tabaí. Com 2.350m² de terras, duas casas de alvenaria (uma 100m² e outra 82m²), dois galpões, garagem, poço artesiano
e arvoredo. Troca-se por casa ou 2 terrenos (de preferência em Taquari,
Coxilha Velha, Fazenda Vilanova ou Paverama). Interessados tratar pelo
telefone (51) 99888 3176, com Pedro.
VENDO MEL - Em kilo no pote e em grande quantidade, produção
própria. Valor: R$ 20,00 o kilo. Interessados contatar com Élida de Oliveira
no telefone (51) 99832 9709.

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

