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Sintonizando
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

A área de atuação da CERTAJA Energia caracteriza-se nha de 69.000V, com uma extensão de
por, basicamente, localizar-se em áreas rurais, onde a ener- 25 Km, que vai ligar Venâncio Aires a
gia que distribui auxilia e promove o desenvolvimento da Vale Verde, com uma subestação rebaiprodução no campo. No dia 25 de maio comemoramos o xadora. O projeto há bastante tempo já
Dia do Trabalhador Rural. Uma justa homenagem àqueles está pronto para ser executado, porém
profissionais que, debaixo de sol forte, chuva, vento ou estávamos na dependência da obtenção
frio, contribuem para o crescimento
da Licença de Instalada economia e permitem que os alição (LI), emitida pela
mentos cheguem às nossas mesas.
FEPAM
(Fundação
Falando nas comunidades rurais,
Estadual de Proteção Ambiental) para a sua
onde atuamos, boa parte delas é carealização. Depois de vários trâmites burocráracterizada por possuir uma vasta vegetaticos, que duraram meses, finalmente, no dia
ção, muitas vezes de grande porte e próxi27 de maio último, obtivemos essa licença. De
“Depois de vários trâmites
mas das redes por onde a energia elétrica é
posse dela, poderemos efetivamente darmos
burocráticos, finalmente,
distribuída e por onde passam nossas redes.
início às obras e viabilizarmos a execução do
em 27 de maio obtivemos
Em dias de mau tempo, que muito aconteprojeto, que tem um investimento aproximacem no inverno gaúcho, essa vegetação é
do de R$26 milhões e que levará uma energia
licença da FEPAM para
uma das principais causas de interrupções
mais forte e confiável, alavancando com isso
execução da obra da linha
no fornecimento de energia elétrica. Na
o desenvolvimento daquela região.
de 69kV, ligando Venâncio
página 6, os senhores poderão ler mais deFinalizando, gostaria de salientar a imporAires a Vale Verde.”
talhadamente como essa questão interfere
tância de vacinarem-se contra a Covid-19 (priem nossos serviços e, consequentemente,
meira e segunda dose), caso já pertençam aos
em suas vidas. Também poderão ver dicas
grupos que têm direito à mesma. Infelizmende como contribuir para auxiliar-nos, a fim
te, a pandemia segue assolando o país. Com a
de evitarmos ou diminuirmos essas interrupchegada do inverno, o frio faz com que fiqueções e, consequentemente, reduzir os custos hoje dispendidos mos mais em ambientes fechados e, por consequência, favorece
para fazer a manutenção (poda) desta vegetação, cujo montan- a maior circulação do vírus. Procurem a vacina junto a seus mute está na ordem de R$1,5 milhões. Valor este que todos nós nicípios. Não esqueçam de usar máscaras e de lavar as mãos com
ajudamos a pagar.
mais frequência, além de utilizar álcool em gel. Somente assim
Já anunciamos para os senhores que iremos construir uma li- poderemos nos proteger desse vírus implacável.
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
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Estamos na metade do ano, com as co- toda a demanda devido ao limite da capacidade estrutural.
lheitas praticamente encerradas. Assim, já
Em relação à soja, mesmo não tendo condições de receber
podemos fazer um balanço da safra e dos e armazenar, estamos atentos ao aumento da produção em
resultados alcançados
Taquari e municípios vizinhos.
até o momento.
Há tempo que os produtores locais
Nossa Cooperativa,
precisam transportar suas colheitas até
em relação ao previsoutros municípios em busca de local
to no orçamento anual para o período, mostra
para armazenamento porque não teum crescimento da receita na ordem de 23%,
mos capacidade suficiente em Taquari.
com as despesas operacionais e administrativas
No caso do arroz, a capacidade estática
“Em 2020 a Cooperativa
abaixo do previsto. O resultado indica superávit
de armazenagem fica em torno de 10 mil toneinvestiu em uma
em 2021.
ladas, enquanto que a produção gira em torno
estrutura para
A produção de arroz foi muito boa, ocasionade 22,5 mil toneladas.
recebimento de milho,
do a superlotação dos nossos armazéns e, por
A CERTAJA Desenvolvimento, após alguns
atendendo a uma antiga
consequência, demora e até mesmo recusa no
anos de estagnação, volta apresentar bons rereinvindicação dos
recebimento do grão por falta de espaço. Bussultados, permitindo planejar investimentos
camos aumentar a venda de arroz beneficiado
que venham atender as necessidades do seu
produtores do
e em casca durante a colheita, porém não foi
quadro social. Nosso Conselho de Administramunicípio.”
suficiente para atender a demanda local.
ção está comprometido em buscar soluções
Quanto ao milho, mesmo com a falta de chuque melhorem a produção e a renda dos asva em algumas regiões, a quantidade recebida
sociados. Sabemos da urgência desses investiem nossos armazéns foi muito superior ao espementos e, ao mesmo tempo, da necessidade de
rado. Em 2020 a Cooperativa investiu em uma
cautela e segurança nas decisões. Mas estamos
estrutura para recebimento desse grão, atendendo a uma antiga confiantes e trabalhando firme para que em breve tenhamos novireinvindicação dos produtores do município. Com base em uma ex- dades.
periência vivida na antiga CIAGRAN, imaginamos receber algo em
Se o associado vai bem, a Cooperativa também vai.
torno de 50 mil sacas de milho. Para nossa grata surpresa, ultrapassamos a casa das 100 mil sacas esse ano, e não conseguimos atender
Forte abraço a todos!

AGROVETERINÁRIA
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ELEN REGINA KOCHEM - CERTAJA ENERGIA
Elen Regina Kochem, empresária, consultora e diretora da marca Mary Kay,
representa a comunidade de Paverama.
Associada desde fevereiro de 2019, assumiu no Conselho Fiscal em março de
2021. Sua história junto à CERTAJA remonta aos tempos em que morava com
os pais, também cooperados. Assim, desde cedo se consolidou a vontade de ter a

energia elétrica de sua propriedade distribuída pela Cooperativa. Foi colaboradora de um ponto de cobrança da CERTAJA
em Paverama, prestando serviços, e hoje participa, orgulhosa,
como membro do Conselho: “Quero dar o meu melhor nessa
atribuição”, assegura. Fazer parte desse empreendimento coletivo que busca sempre oferecer o melhor a seus associados
é motivo de contentamento. Torcedora do Internacional, gosta de
assistir filmes e passear com a família. Aprecia músicas sertanejas e
strogonoff. Sonha em conhecer outros países.

JAIRO PORTO - CERTAJA DESENVOLVIMENTO
Conselheiro Fiscal, Jairo Carvalho Porto, também conhecido
como Tarzan, representa a comunidade de Taquari desde março de
2021 e trabalha por conta própria. Em 2010 tornou-se associado
da CERTAJA, quando comprou uma chácara e a energia elétrica distribuída pela Cooperativa garantiu o bem-estar e desenvolvimento
necessários para uma vida digna. “Em seguida iniciamos a parceria
com a Agroveterinária e o Centro de Treinamentos São Matheus na
compra de rações e medicamentos”, acrescenta. Treinar cavalos,

CONSELHEIROS

Acompanhe a cada edição do Certajano um pouco sobre a trajetória dos conselheiros da CERTAJA Energia e da CERTAJA 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.
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torcer para o Internacional e cultivar o
tradicionalismo através de boas canções
e churrasco ocupam suas horas livres.
Seu sonho é conhecer os criatórios de
cavalos crioulos no Chile. No Conselho
Fiscal, tem como meta contribuir com
sugestões para melhoria e desenvolvimento da Cooperativa.

NA REDE
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Vegetação na rede e sua implicação
na estabilidade da energia elétrica

Você sabia que as árvores são responsáveis por grande parte das interrupções de energia? Nos dias de
vento ou temporal elas quebram,
causando curtos-circuitos nas redes
e, consequentemente, a interrupção
do fornecimento de energia elétrica.
Confira a entrevista com Leandro
Vargas, gestor do SESMA – Setor de
Segurança e Meio Ambiente- da CERTAJA, que esclarece melhor esse assunto e
dá dicas de como você pode auxiliar nessa
questão e de como a CERTAJA trabalha para
minimizar os danos causados.

Certajano: Como você caracteriza a vegetação na área de atuação da CERTAJA?
Leandro: Por ser uma área predominantemente rural, existe muita vegetação nativa,
bem como a plantação de árvores exóticas
de grande porte, como eucaliptos e acácias.
Certajano: O que acontece nos dias de
ventos fortes e temporais?
Leandro: Os ventos fortes e tempestades fazem com que as cascas de árvores

que ficam presas nos condutores, ao serem
molhadas pela chuva, provoquem 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.
Certajano: O que a CERTAJA faz para
que a vegetação não provoque as interrupções e os acidentes citados acima?
Leandro: A CERTAJA possui duas equipes
focadas em tempo integral para fazer o manejo (poda, abate ou limpeza de faixa) da
vegetação próxima da rede elétrica. Além
disso, as equipes de atendimento (plantões), ao verificarem que há necessidade de
intervenção da CERTAJA, informam a Cooperativa, que providencia o serviço, junto
ao SESMA. Em 2020 a Cooperativa teve um
custo operacional de R$1,5 milhões nesse

Cooperado! Veja as dicas abaixo e colabore!
- Fique atento às faixas de servidão. As árvores jamais podem
estar dentro das faixas de servidão, onde passam linhas de transmissão e distribuição:
•
a distância para as Linhas de Distribuição deve ser de 10
metros para cada lado da rede;
•
a distância para as Linhas de Transmissão deve ser de 15
metros para cada lado da rede.
- Não realize a poda de árvores que estão em contato com a
rede. Solicite que a CERTAJA faça esse serviço.
- Em relação às árvores que NÃO estão em contato com a rede,
realize a poda antes que cresçam demais.
- Não construa embaixo da rede elétrica.
- Ao ver um fio caído ou arrebentado na rua ou estrada, além
de não permitir que alguém se aproxime, o ideal é que a área seja
isolada e que você entre imediatamente em contato com a CERTAJA através do fone ou WhatsApp 0800 5416185 e comunique
essa situação.

serviço de limpeza de faixas.
Certajano: Como o cooperado pode
contribuir para que a vegetação não cause problemas no sistema elétrico?
Leandro: É muito importante que os
cooperados entendam a importância do
cumprimento das distâncias mínimas para
plantio de árvores perto das redes, pois os
danos causados refletem na confiabilidade
e qualidade no fornecimento de energia.
Como
falado
anteriormente,
uma das principais causas de
interrupções se
dá no contato e
queda de árvores sobre os cabos de energia
elétrica, gerando
riscos à população e faltas de
energia com alLeandro: é preciso
tas durações, deminimizar danos por
vido ao impacto.
essas ocorrências

- A CERTAJA deve ser informada quando houver corte de árvores de grande porte que estejam próximas à rede elétrica, para
que esteja atenta e possa dar o suporte mais rapidamente.
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A fim de aprimorar a comunicação com seus cooperados,
desde o início deste ano a CERTAJA Energia voltou a veicular
anúncios de interesse de seu
quadro social em rádios de sua
área de atuação. Confira as rádios, sintonize a que melhor

lhe agradar e fique por dentro
dos comunicados da Cooperativa! Informação que se transforma em conhecimento e que
faz toda a diferença na vida do
cooperado. Esse é o conteúdo
que você irá receber através das
ondas do rádio.

Frente e Verso
A CERTAJA Energia está patrocinando o programa de rádio “Frente e Verso”, da Rádio
A Hora, 102.9 FM, com sede
em Lajeado. Esta rádio tem
grande abrangência no Vale do
Taquari, alcançando praticamente todos os municípios da
área de atuação da Cooperativa. O programa Frente e Verso

é de segunda a sexta-feira, das 8h20min às 10h
e trata de questões empresariais, políticas, realiza entrevistas com lideranças locais, regionais
e estaduais, e, em todas
os programas, aborda
algum assunto sobre a
CERTAJA Energia.
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CERTAJA Energia
nas Rádios
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Conversas de Fato
Na manhã de 14 de abril, o
presidente da CERTAJA Energia,
Renato Martins e o vice-presidente Ederson Madruga participaram do programa ao vivo na
Rádio Terra FM, de Venâncio Aires, “Conversas de Fato”.
Conduzido por Carlos Roberto de Oliveira, também
contou com a participação de
Alexandre Schneider, gerente
de Marketing e Cooperativismo da Languiru, e do Professor da Unisc Laércio Friedrich.
Com a temática “Os desafios
do cooperativismo na pandemia”, os participantes conversaram sobre o cooperativismo,
seus princípios, a importância
da intercooperação e do papel
das cooperativas, que possuem
um propósito de atender às necessidades dos cooperados e
promover seu desenvolvimento
econômico e social, além dos
aspectos enfrentados na pandemia.
Renato Martins explicou que,
logo no início da pandemia, várias medidas de prevenção aos
colaboradores foram tomadas,
como os horários de trabalho

distribuídos em turnos alternados, a obrigatoriedade do uso
de máscaras e a ampla distribuição de álcool em gel, além do
acompanhamento dos (poucos)
colaboradores infectados, que
imediatamente foram isolados
e monitorados. Essas ações permitiram que a saúde de todos e
que o serviço de distribuição de
energia continuasse, sem perder a qualidade. Outro ponto
apontado por Martins foram os
investimentos realizados.
Ederson Madruga relatou que
a CERTAJA, ciente da necessidade de manter a excelência do
atendimento aos cooperados,
implementou novos serviços e
canais de atendimento digitais,
como o whatsapp e a assinatura eletrônica de documentos.
“Assim, os cooperados podem
solicitar quaisquer serviços sem
necessidade de deslocamento
e, consequentemente, aglomerações, preservando sua saúde”, enfatizou. Outra questão
abordada foi a importância do
ingresso da CERTAJA no Mercado Livre (ACL) para a compra de
energia.

Renato e Ederson ao vivo na Rádio Terra FM: sintonia com associados

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

08

EDIÇÃO 178/JUNHO DE 2021

Acionada bandeira vermelha
patamar 2 para o mês de junho

A bandeira tarifária em junho
de 2021 será vermelha, patamar 2,
com custo de R$6,243 para cada
100kWh consumidos. Maio foi o
primeiro mês da estação seca nas
principais bacias hidrográficas do
Sistema Interligado Nacional (SIN),
registrando condições hidrológicas
desfavoráveis. Junho inicia-se com
os principais reservatórios do SIN
em níveis mais baixos para essa época do
ano, o que aponta para um horizonte com
reduzida geração hidrelétrica e aumento
da produção termelétricas. Essa conjuntura pressiona os custos relacionados ao

risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no mercado de curto de prazo (PLD),
levando à necessidade de acionamento do
patamar 2 da Bandeira Vermelha. O PLD e
o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.
Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da
energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O
funcionamento das bandeiras tarifárias é
simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a
energia custará mais ou menos em função
das condições de geração. Fonte: ANEEL

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 recu-

peração 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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Clara foi o nome escolhido pelos colaboradores para ser o nome
da atendente virtual da CERTAJA! Agora, quando você falar conosco

pelo whatsapp, a Clara irá auxiliá-lo no atendimento! E é claro, se preferir, sempre poderá falar com as outras atendentes!

Documentos necessários para pedido de ligação nova

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Atendente Virtual - Seja bem-vinda Clara!
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CERTAJA obtém Licença de Instalação para
iniciar as obras da Linha e da SE Vale Verde

No dia 27 de maio
a Fundação Estadual
de Proteção Ambiental (FEPAM) emitiu a
Licença de Instalação
(LI) para a construção
da Linha de 69 kV e
da Subestação Vale
Verde. Com isso, a
CERTAJA está habilitada a iniciar a obra,
que levará para a região

uma energia de maior confiança confiabilidade e qualidade para a região.
“Sem esse documento não podíamos iniciar a
obra; estamos com tudo
pronto e nos próximos dias
de junho ela será efetivamente iniciada” destaca
Eleandro Marques, gerente
de distribuição da CERTAJA
Energia.

Linha de 69 kV é autorizada pela FEPAM
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Encontro reuniu dirigentes cooperativistas em plataforma digital, refletindo cenário do exercício encerrado
No dia 21 de maio de 2021 aconteceram
as assembleias ordinária e extraordinária
do Sindicato das Cooperativas de Eletrificação e Desenvolvimento do Estado do Rio
Grande do Sul – Sindicooper. Na abertura,
o presidente da CERTAJA Energia e também do Sindicooper, Renato Pereira Martins, acompanhado do vice-presidente Erineo José Hennemann, do secretário Iloir de
Pauli e do tesoureiro Jairton Nunes Vierira
apresentou as atividades relativas ao exercício de 2020.
Renato destacou que o Sindicooper foi
primeiro sindicato brasileiro de cooperativas, constituído logo após autorização
definida na Constituição Brasileira de 1988.

Na sequência, o presidente fez referência e
cumprimentou a Confederação – Infracoop
pelos 30 anos de existência, completados no
dia 14 de maio de 2021. Elogiou o trabalho
e a luta da Confederação em prol das cooperativas de infraestrutura e frisou que o
Sindicooper não poderia deixar de transmitir
as felicitações a essa data.
O presidente da Infracoop e da COPREL,
Jânio Stefanello, agradeceu os cumprimentos e reforçou a estratégia e a importância
das cooperativas de infraestrutura terem o
seu próprio sindicato para sua defesa e negociações: “Ninguém melhor do que as cooperativas para fazerem suas defesas, pois
conhecem seus limites e anseios”. Nessa

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Assembleia anual do Sindicooper
apresenta ações e desempenho de 2020

linha, lembrou que em setembro de
2021 a Fecoergs completará 50 anos
de existência: “São entidades que
devemos apoiar, incentivar e acompanhar, pois estão defendendo as
cooperativas de infraestrutura e seus
interesses, quer no Estado ou em âmbito nacional. ”
O encerramento ocorreu com o registro
de reconhecimento e agradecimento aos
dirigentes das cooperativas filiadas, ao trabalho das entidades de representação como
Fecoergs, Infracoop, Ocergs, OCB e CNCOOP
e para todos os assessores e colaboradores
das cooperativas.
Fonte: Sindicooper – 21.05.2021

Planejamento
Estratégico - SPRINT 02

Frotas
Na manhã de 29 de abril foram entregues duas motos novas,
sendo uma para uso do Setor Comercial e outra para uso do COD.

Na tarde de 9 de abril os colaboradores envolvidos no Planejamento Estratégico da CERTAJA Energia reuniram-se e apresentaram os resultados obtidos no SPRINT 02 – ações previstas para
serem realizadas no 1º trimestre. O vice-presidente Ederson Madruga abriu a reunião,
destacando a importância dessa nova dinâmica (de sprints de
três em três meses),
que é mais rápida para
o alcance dos objetivos. Michael Lima,
gestor da Qualidade,
Nova dinâmica marcou encontro
coordenou o evento.

Novos veículos incrementam atendimentos
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Formatura Aprendiz no Campo

Em 19 de maio, os 14 aprendizes
de 2019-2021 receberam seus certificados. A cerimônia teve a coordenação do setor de Recursos Humanos
da CERTAJA Energia e CERTAJA Desenvolvimento e contou com a presença
do presidente da CERTAJA Energia,
Renato Martins, vice-presidente Ederson Madruga, presidente da CERTAJA
Desenvolvimento Luis Granja, gerente
administrativa da CERTAJA Desenvolvimento Carla Cezimbra e da secretária
de Educação de Vale Verde, Patrícia
Gerhardt. Estes foram os primeiros jovens (filhos e netos de cooperados) a participarem
desta nova modalidade de aprendizagem,
em um programa que é voltado para a família do campo, que propõe estimular os jovens
a permanecerem na zona rural e que promove a sucessão familiar, o empreendedorismo e

a gestão de pequenas e médias propriedades
rurais. O programa teve a duração de dois
anos com aulas teóricas que foram realizadas
de forma presencial na Escola Nero Pereira de
Freitas em Vale Verde e, com o surgimento

da pandemia do Coronavírus, encerraram-se
de forma virtual. A parte prática foi realizada
em propriedades rurais modelo, nas propriedades dos alunos com estudo dirigido, dias
de campo, feiras e visitas técnicas.

Jovens de famílias rurais são capacitados em programa cooperativista

Novas lojas no Supercentro
No dia 7 de maio aconteceu a inauguração da loja Black Boss no Supercentro
CERTAJA. Os proprietários são os taquarienses Guilherme Pereira Lopes e Lucas Fergutz Prisco. A loja oferece moda
masculina, telefonia e acessórios (Apple
e Xiaomi), tênis masculinos e perfumes
importados.
Em 24 de maio inaugurou a loja Coisa
& Tal. A proprietária é a taquariense Gisele Fazenda e a loja oferece uma grande
variedade de produtos!

Público masculino encontra mix diferenciado

Coisa & Tal: variedade em presentes
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Análise de redes
denominado OpenDSS (que cada vez está
sendo mais utilizado pelo setor elétrico no
Brasil e no mundo) é possível efetuar cálculos estimados de perdas de energia, análises de impacto de obras, da conexão de novos consumidores e de usinas fotovoltaicas,
dentre várias outras finalidades. O curso foi
ministrado pelo Prof. Dr. Paulo Ricardo da
Silva Pereira, da UNISINOS (ex colaborador
certajano). Da CERTAJA, participaram Ederson Madruga, Eleandro Marques, Luciano
Monteiro, Elton Rodrigo, Rodrigo Almeida,
Geison Quadros e Jaime Palagi.

Montagem de
estruturas para
equipamentos
De 11 a 14 de maio foi realizado o treinamento de Montagem de estruturas para equipamentos. Com base nos padrões
de trabalho da Fecoergs, o curso teve como objetivo proporcionar aos participantes os conhecimentos e as habilidades
essenciais para o desempenho
das atividades de montagem de
estruturas para equipamentos
de redes aéreas de distribuição
de energia elétrica. Quinze colaboradores dos setores SOD,
Obras e Serviços elétricos rece-

beram as 32h de capacitação,
apoiadas pelo Sescoop/RS.

Workshop LGPD
Na manhã de 14 de abril
aconteceu um workshop de introdução aos conceitos para a
implantação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) na
CERTAJA Energia e na CERTAJA
Desenvolvimento, em
adequação a LEI nº
13.709. Cristhian Groff
e Paulo Roja, da empresa Cabanellos Advocacia, foram contratados em parceria com
a FECOERGS para de-

senvolver os trabalhos nas Cooperativas. Além de discutirem
conceitos e práticas necessárias,
apresentaram o cronograma de
atividades, que se estenderá no
decorrer do ano e já foi iniciado.

CURSOS

A CERTAJA, em parceria com as cooperativas CERTEL, CRELUZ e a empresa de
software USEALL, entre os dias 08 e 19/03
participou do curso Análise de Redes com
OpenDSS; em complemento a esse assunto, no período de 11 a 21/05 participou,
também, do curso OpenDSS: integração e
análise avançada de redes de distribuição.
Ambos cursos tiveram 40 horas de duração
cada, e objetivaram qualificar os colaboradores das cooperativas para análises mais
detalhadas de redes de distribuição. Simulando diversos cenários no software livre

Agenda setorial 2021,
os rumos do setor de
energia para 2021/2022
De 26 a 28 de abril ocorreu
o evento Agenda Setorial, promovido pelo Canal Energia.
Reconhecido como a principal
plataforma para a discussão
comportamento do setor elétrico, suas respectivas tendências
e projeções, e evento trouxe à
pauta questões que abordaram
a agenda regulatória como a lei
do gás, desestatização da Eletrobrás, leilões de energia, climatologia e o comportamento
dos preços da energia e retomada econômica, entre muitos

outros assuntos altamente relevantes no cenário atual. Certajanos de diversos setores participaram, assistindo às palestras
de suas respectivas áreas.

Cesto aéreo
Em 20 de maio, 11 colaboradores do SOD receberam a
entrega técnica do cesto aéreo
para o Móvel 32.
Desenvolvido pela
Load Control, o
equipamento visa
implementar tudo
para que o guindauto com cesto acoplado possa operar
com segurança e
adequadamente na
movimentação de

cargas e pessoas no trabalho
em altura, elucidando a NR 12
(Norma Regulamentadora).

Aplicação correta de defensivos agrícolas
De 4 a 6 de maio aconteceu o curso Aplicação correta de defensivos agrícolas na Associação dos Produtores Rurais da localidade
de Fanfa, em Triunfo. Sete cooperados participaram da capacitação, que foi baseada na
NR31 para estabelecer os preceitos a serem
observados na organização e no desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal. A
atividade teve a parceria do Sindicato Rural
de Triunfo, SENAR e CERTAJA.
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RECEITA

Pão de ló sem fermento
Receita da associada da CERTAJA Desenvolvimento, Iara Porto
Ingredientes:
2x farinha trigo;
4 ovos;
2x açúcar;
9 colher de sopa de água
morna.
Modo de preparo:
Bata as claras em neve, coloque o açúcar e bata. Depois coloque as gemas, água morna e por
último a farinha.
Bata tudo e leve ao forno quente
por 45 min.
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15

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 998869326.
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$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri
pelo telefone 99262 3339.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom
Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul,
ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160
COMPRO ROÇADEIRA PARA TRATOR – contato através do telefone
99868 7789, com Marcos.
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais (cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares
de pedra com porão e mezanino, 2 galpões, açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através dos telefones
9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com Carlos.
VENDE-SE CASA EM BARRETO, TRIUNFO – Localizada na Vila São
Francisco, nº 522. Casa meia aba de madeira, pátio fechado, garagem,
perto de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. Valor R$
28 mil (aceita proposta). Interessados contatar pelo telefone/wattsapp
99837 7428 com Rosana.
VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER - Em
Taquari, linda morada, boa vizinhança, ótimo local para colocar um
mercado. Possui 2,5 ha, 8 açudes com peixes, 2 casas de alvenaria,
plantação de frutas cítricas e pitaia. Valor R$ 280 mil (aceita proposta).
Interessados devem 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 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 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 quilo no pote e em grande quantidade, produção
própria. Valor: R$ 25,00 o quilo (acima de 10 Kg R$ 20,00). Interessados
contatar com Élida de Oliveira no telefone (51) 99832 9709.
VENDO OU TROCO CASA EM BOA VISTA - Vendo ou troco por área
de terras, uma casa localizada na Boa Vista, Triunfo. Ao lado do mercado Ki Barato, possui quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem fechada
com churrasqueira, pátio fechado. Interessados entrar em contato pelo
WhatsApp 99896 0920, com Ana.
COMPRO LEITÕES - Compro leitões recém apartados, pretos ou pelados. Valor a combinar pelo telefone (51) 99618 8238.
ALUGA-SE SALA COMERCIAL EM TRIUNFO - Localizada na TF 10,
km 21, Esquina da Sorte, Triunfo/RS. Excelente para escritório ou loja de
médio porte. Valor R$ 1.000,00 mensal. Tratar pelo telefone (51) 99832
9709.
ELETRICISTA - Instalação de câmeras de segurança CFTV, monitorado também pelo celular; Instalações elétricas (residencial e predial);
Serviços de antenas (OI TV, Claro e SKY); Cabeamento de rede. Profissional com 15 anos de experiência. Faça seu orçamento gratuito, com
Ezequiel Souza Cruz através do telefone: 51 99766 9317.
VENDE-SE - TRITON MITSUBISHI Hpe 3.2 automática, 2016 diesel,
4x4, 100 mil km. Valor R$110.000,00. Interessados falar com Leonardo
através do telefone: 995238651.

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

