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Diminuindo nossa conta
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

Prezados (as) cooperados (as),
Finalizamos o mês de julho com
uma excelente notícia para todos
que fazem parte da família Certajana: todos, a partir de agosto/setembro, terão a fatura e/ou o kwh de
energia mais barato!
Nesse momento, vocês podem
estar se perguntando: como assim? Só se vê aumentos em todos
os produtos e insumos, a cada ida
no supermercado se leva um susto com a
alta nos alimentos, na TV só falam que a
energia está mais cara?
Aí, prezados cooperados e cooperadas,
trago essa ótima notícia que de fato nossa tarifa vai diminuir, fruto do trabalho da
revisão tarifária de nossos técnicos junto
à ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica e de ações estratégicas, iniciada lá
em 2019, envolvendo e com participação
efetiva de nossos conselheiros, que foi a
compra da energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL), numa condição bem
mais favorável do que a praticada até então. Tal benefício de redução já foi sentido
quando de nossa revisão de tarifas, ocorrida em julho de 2020. Na página 6 os senhores poderão ler mais detalhadamente
os percentuais que serão aplicados a partir
de 30 de julho de 2021 e outras questões
pertinentes. Na página seguinte, também

CERTAJANO

esclarecemos a questão das bandeiras tarifárias impostas pela ANEEL e seu impacto
nas contas de energia.
Muito me alegra, também, informar a
boa adesão que estamos tendo no Programa Mais Cooperado, implementado no iní-

“Todos, a partir de agosto/
setembro, terão a fatura e/ou
o kwh de energia mais barato.
Nossa tarifa vai diminuir,
fruto do trabalho da revisão
de nossos técnicos junto à
ANEEL e de ações estratégicas,
iniciada lá em 2019.”

cio de abril. Segundo a legislação específica do setor elétrico, em algumas situações
os consumidores devem participar financeiramente de obras. Com esse programa,
a CERTAJA auxilia parte desta despesa, diminuindo consideravelmente o valor a ser
pago pelo cooperado e viabiliza o acesso à

energia para mais
pessoas.
As obras da Linha de 69.000
volts e a construção da Subestação de Vale Verde
já começaram e
estão dentro do
cronograma e orçamento previstos, o que
também é motivo de orgulho e alegria,
pois logo essa região terá uma energia
mais confiável, alavancando ainda mais o
seu desenvolvimento.
Em tempos de crise, como essa que
estamos vivendo no mundo e no país,
trazemos essas boas notícias da nossa
CERTAJA: tarifas mais baratas, auxílio
financeiro para novos cooperados em
obras, investimentos sendo realizados e a
cooperativa gozando de uma ótima saúde
financeira.
E falando em saúde, aproveito, também,
para informar que praticamente todos os
nossos colaboradores já estão imunizados
contra a Covid-19 (alguns com o esquema
de vacinação já completo e outros aguardando a segunda dose). Em síntese, era o
que tínhamos para informar a todos vocês.
CUIDEM-SE, SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR!
Saudações cooperativistas!
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
Estamos
iniciando o plantio
da nova safra,
como
sempre
com muita fé e
esperança
em
uma ótima colheita e rentabilidade. Porém, esse ano
estamos bem mais preocupados com a
questão dos custos. Alguns insumos importantíssimos na formação das lavouras, como por exemplo, os fertilizantes e
os glifosatos, praticamente dobraram de
preço em comparação ao mesmo período
do ano passado. Além disso, estamos sob
ameaça de falta desses insumos no período mais crítico do consumo.
Os produtores que conseguiram antecipar as compras até abril ou maio garantiram um preço bem mais suave, porém
muitos não tiveram essa condição e agora
se deparam com esses valores nas nuvens.
Diante desse cenário é preciso fazer as
contas, planejar bem os investimentos e

ter cuidados. É comum por essa época os
produtores serem assediados por vende-

“Trabalhe com empresas
e técnicos conhecidos e
da sua inteira confiança.
Utilize produtos de
eficiência consagrada. Não
é hora de testar.”

dores e empresas prometendo soluções e
produtos fantásticos para aumentar produtividade e reduzir custos de lavoura,

MODO DE VER

Plantando a safra 2021/22:
hora de cautela

sem nenhuma análise técnica da
área e das condições de manejo implementadas na propriedade. Algo
totalmente desconectado da realidade local.
Nossa recomendação é ter cautela. Trabalhe com empresas e técnicos conhecidos e da sua inteira
confiança. Utilize produtos de eficiência consagrada. Não é hora de
testar. Fazer um bom planejamento, avaliando junto com seu técnico o melhor
custo benefício dos investimentos visando
sempre a maior produtividade é outra dica
fundamental.
Com o custo da lavoura bem maior que
o da última safra, puxado pela alta dos
insumos e a incerteza dos preços futuros,
não são permitidos erros. Temos que fazer
bem feito aquilo que está ao nosso alcance. Um pequeno detalhe pode fazer uma
grande diferença lá no final, deixando o
resultado da conta positiva ou negativa.
Abraço a todos, e vamos em frente!
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CLÉR LEANDRO SOUZA DE AZEVEDO - CERTAJA ENERGIA
Contabilista na Prefeitura Municipal
de Tabaí, Clér Leandro Souza de
Azevedo representa a localidade de
Morro do Pedro Rosa. Cooperado desde
2005 ingressou como conselheiro na
CERTAJA Energia em março de 2021.
“Cresci ouvindo falar através dos meus
avós e pais sobre a Cooperativa. Sei do seu comprometimento
para com os associados na área rural e acompanho desde muito

tempo o crescimento desta empresa modelo entre muitas
de nosso Estado.” Nas horas livres aprecia a companhia da
família, leitura, exercícios físicos e conversas com amigos.
Gremista, gosta de música tradicionalista gaúcha, rock nacional e
internacional, além de um bom churrasco. Seus sonhos são crescer
em sua profissão e conhecer novos lugares. “Espero contribuir
muito para o crescimento da CERTAJA. Darei o meu máximo. Tenho
certeza que irei adquirir muito mais conhecimento após esta nova
experiência que é participar do Conselho Fiscal.”

FREDERICO OLIVEIRA FRÜHAUF - CERTAJA DESENVOLVIMENTO
Frederico Oliveira Frühauf, também conhecido como Fred, é
avicultor e agricultor representante da comunidade de Taquari,
cooperado desde 2010, quando iniciou uma parceria forte nas
atividades econômicas. Em março aceitou o desafio de compor
o conselho da Desenvolvimento: “Quero cooperar e crescer com

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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a CERTAJA”, assegura. Torcedor do
Internacional, aprecia o gênero musical
sertanejo universitário e churrasco.
Seus sonhos são prosperar a cada dia e
evoluir sempre.

NA REDE
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Pelo segundo ano consecutivo os cooperados da
Certaja Energia terão redução na conta de luz

As tarifas de energia
elétrica dos cooperados
atendidos pela CERTAJA
Energia terão seu reajuste anual a partir de 30 de
julho de 2021, na revisão
tarifária
homologada
pela ANEEL – Resolução
Homologatória 2.914, de
27 de julho de 2021, sem comprometer a saúde financeira
da Cooperativa, que segue investindo em obras e melhorias.
O efeito tarifário médio a
ser percebido pelos cooperados será uma redução de
-6,29%. Todas as classes perceberão que sua conta de energia ficará mais barata. Confira
os novos percentuais abaixo:
- Alta Tensão (Grupo A): -3,14%;
- Baixa Tensão (Grupo B): -7,70%;
- Baixa Renda: -12,36%;
- Residencial: -10,63%;
- Rural, -4,09%. Essa classe apresenta um reajuste de menor impacto em vista da retirada de 20%
dos descontos, prevista em Decreto Federal.
Fruto de extenso trabalho,
envolvendo o estudo de componentes das parcelas tarifárias,
planejamento e controle eficiente de caixa, e tendo como principal fator de redução a compra
da energia no ACL – Ambiente de
Contratação Livre- a um preço
bem menor do que os praticados
pelas distribuidoras, a Cooperativa celebra esse fato.

Redução chega a mais de 10% em algumas classes

Confira a entrevista com
o presidente da Cooperativa, Renato Pereira Martins,
refletindo sobre o reajuste negativo nas contas de
energia.
Certajano – Qual é o sentimento de poder oferecer
uma tarifa mais baixa aos
cooperados?
Na realidade nosso sentimento é de estar cumprindo
com o objetivo maior da cooperativa que é de prestar um
serviço de melhor qualidade
possível e a um custo também
o menor possível.
Certajano – Quais as principais razões para que o reajuste tenha sido negativo?
A razão maior para que
isso fosse possível é o fruto de um trabalho que vinha
sendo desenvolvido há vários
anos, através de nossa equipe técnica e que culminou no
ano de 2020 com a compra
da energia que é distribuída
aos nossos cooperados, numa
condição bem mais favorável
àquela até então praticada.
Esse diferencial entre o preço
que pagávamos e o novo preço que estamos pagando (em
torno de 50% menos) está
sendo repassado aos nossos
cooperados.

Certajano – Como está a
saúde financeira da CERTAJA
Energia?
Podemos afirmar com muita segurança que a saúde financeira de nossa Certaja é
muito boa, nos possibilitando
a execução de volumes significativos, ao longo dos anos,
em investimentos em nossa
infraestrutura energética com
recursos próprios e ainda com
margem para reduzir a tarifa
praticada para nosso quadro
social.
Certajano – Quais os planos de investimentos até o

final do ano?
Como já temos divulgado,
durante este ano de 2021 a
Certaja deu início à execução
de uma obra de grande relevância dentro do seu contexto
operacional e econômico. Trata-se da construção de uma
rede de 69 kV com aproximadamente 24 Km de extensão,
saindo de Venâncio Aires até
Vale Verde e com uma subestação rebaixadora. Essa obra já
está em execução com previsão
de conclusão para entrar em
operação em março de 2022 e
cujo valor de investimento está
estimado em R$ 26 milhões.

Renato Martins: Empenho da equipe técnica
foi decisivo nas tarifas menores
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É importante entender as diferenças entre as bandeiras tarifárias e as tarifas propriamente
ditas. As tarifas representam a
maior parte da conta de energia
dos consumidores e dão cobertura para os custos envolvidos na
geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, além dos
encargos setoriais e impostos.
As bandeiras tarifárias, por
sua vez, refletem os custos
variáveis da geração de energia elétrica. Dependendo das
usinas utilizadas para gerar a
energia necessária para atender o mercado esses custos podem ser maiores ou menores.
Antes das bandeiras, essas variações de custos só eram repassadas ao consumidor no reajuste
tarifário seguinte, o que poderia

ocorrer até um ano depois. Com
as bandeiras, a conta de energia
passou a ser mais transparente
e o consumidor tem a informação no momento em que esses
custos acontecem. Em resumo:
as bandeiras refletem a variação
do custo da geração de energia,
quando ele acontece.
Em regra, esta variação decorre do tipo de geração utilizada.
Normalmente é priorizada a utilização das usinas cujo preço da
geração é mais barato, por exemplo, as hidrelétricas, mas em determinadas ocasiões o volume de
água nos reservatórios fica tão
reduzido, que as hidrelétricas
não conseguem atender o volume que seria esperado, então é
necessário se recorrer a fontes
com geração mais cara, como

por exemplo as termelétricas. O
aumento dos custos decorrente do uso de geração de fonte
mais cara é que dá origem ao
valor das bandeiras.
Cada modalidade apresenta as
seguintes características:
Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A
tarifa não sofre nenhum acréscimo;
Bandeira amarela: condições
de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$0,01874
para cada quilowatt-hora (kWh)
consumidos;
Bandeira vermelha - Patamar
1: condições mais custosas de
geração. A tarifa sofre acréscimo
de
R$0,03971
para
cada
quilowatt-hora kWh consumido.
Bandeira vermelha - Pata-

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Qual a diferença entre as bandeiras
tarifárias e tarifas de energia elétrica?

mar 2: condições ainda
mais custosas de geração.
A tarifa sofre acréscimo de
R$0,09492 para cada quilowatt-hora kWh consumido.
Nos meses de junho e
julho a alta escassez de
chuvas levou a ANEEL a
acionar a bandeira vermelha nível 2 – a mais
cara – para cobrir os custos da geração. Possíveis reajustes poderão acontecer, conforme determinação da ANEEL.

Energia Forte no Campo
O governador Eduardo Leite entregou, em 28 de julho, um conjunto de linhas de distribuição de
energia elétrica, de rede trifásica,
para o município de David Canabarro. É a primeira entrega do programa Energia Forte no Campo,
iniciativa do governo do Estado,
por meio da Secretaria do Meio
Ambiente e Infraestrutura (Sema).
Com 7 quilômetros de extensão,
a linha de distribuição beneficiará
16 famílias de produtores rurais.
O investimento foi de R$ 656.950.
“Energia forte garante que toda a

capacidade produtiva de famílias
que estão produzindo na zona
rural possa virar efetivamente renda. Muitas famílias encontram na
limitação da capacidade energética um obstáculo para produzir
mais. O programa vem nessa direção: uma parceria com as cooperativas, na qual o Estado entra
com subsídios, para alavancar investimentos e viabilizar a instalação das redes, para que a energia
que está dentro das propriedades
seja atendida com energia forte
para gerar riqueza”, explicou o

governador. O trabalho foi executado pela Cooperativa de Geração
e Distribuição de Energia Elétrica
(Coprel). O termo de cooperação técnica também foi assinado
com a Cooperativa Regional de
Desenvolvimento Teutônia (Certal) e a Cooperativa Regional de
Energia Taquari-Jacuí (CERTAJA). No total, 39 projetos em 18
municípios foram selecionados. O
presidente da CERTAJA Energia,
Renato Martins, e seu vice Ederson Madruga marcaram presença
no evento. Confira a reportagem

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.

completa em https://estado.rs.
gov.br/em-david-canabarro-leite-faz-primeira-entrega-do-programa-energia-forte-no-campo
(texto adaptado).

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Iniciam obras de base para
subestação Vale Verde
Construção das torres começou em 21 de junho; investimento chegará a R$ 26 milhões

Iniciaram em 21 de
junho os primeiros passos para a subestação
Vale Verde. Os trabalhos
estão concentrados na
construção da linha de
transmissão de 69 kV.
Nesse primeiro momento são feitas as bases
(concretagem) que suportam
as torres, explica o gerente
de distribuição da CERTAJA
Energia, Eleandro Marques. As
obras da subestação propriamente ditas ainda não começaram, mas a expectativa é de
que, muito em breve, seja feita
a terraplenagem do terreno.

O investimento na subestação
Vale Verde é de R$ 26 milhões,
considerando a obra como um
todo.
De acordo com Marques, “o
projeto irá trazer muito mais
confiabilidade ao sistema, assim como melhorar a qualidade
e a disponibilidade de energia
para a região, propiciando aos
municípios atendidos prospectar novos investimentos, com
a garantia de contar com uma
infraestrutura de energia elétrica muito robusta.” Os principais benefícios são a melhora
na qualidade e confiabilidade,
assim como disponibilidade de

expansão do sistema.
A previsão de energização
da subestação é maio de 2022,
visto que é preciso adequar os
sistemas de distribuição para a

Melhora da qualidade e confiabilidade da energia são esperadas

Programa Mais Cooperado
Neste ano, na Assembleia Geral Ordinária, foi aprovado o Programa Mais Cooperado, que 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 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. Desde
seu início, em abril deste ano, 44

projetos foram beneficiados
com o Programa, alcançando o
valor de R$163.941,93 e viabilizando a melhoria da qualidade
de vida através da energia elétrica disponibilizada. O Programa é renovado anualmente, na
Assembleia Geral Ordinária, com
valores provenientes das sobras
à disposição da AGO, podendo
serem alterados ou suprimidos
por deliberação coletiva nesses
eventos.
Confira os municípios já beneficiados com o Programa Mais
Cooperado na tabela ao lado!

nova topologia da rede de distribuição. Contudo, a expectativa é de que em fevereiro de
2022 as obras da linha e da subestação estejam prontas.
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Loteamento Morada Bonita tem eletrificação da CERTAJA e muda a vida de novos cooperados
Cerca de 50 famílias de Paverama têm um novo local para
chamar de lar desde 9 de janeiro
de 2021. De forma oficial, com a
presença do ex-prefeito, Vanderlei Markus, e dos atuais prefeito
e vice, Fabiano Merence Brandão
e João Edson de Moraes (Branquinho), bem como integrantes
do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, os contemplados do Loteamento Morada
Bonita assinaram o termo de
concessão e se instalaram em
suas moradias. O programa social federal oportuniza o acesso
a casa própria conforme critérios
de enquadramento previamente
estabelecidos.
A empresa Santa Rosa, responsável pela obra, cumpriu
todas as etapas. Coube a cada
morador realizar as benfeitorias
desejadas no pátio de suas residências. Em anos anteriores, a
Prefeitura de Paverama realizou
o cadastramento do Município
junto ao Governo Federal. A
área de terras foi adquirida e doada para a construção do Loteamento. O CRAS realizou o cadastramento das famílias de acordo

com a legislação e o município
possibilitou o acesso, abrindo
uma nova rua, pavimentando-a.
A Caixa Econômica Federal
avaliou os cadastros e dossiês,
selecionando 50 famílias aptas
conforme os critérios do Programa Federal. O valor da obra é de
R$ 3.375.000,00.
NOVO LAR - Para Josoé Luiz
Costa da Silva, técnico agrícola cadastrado no Benefício de
Prestação Continuada - BPC
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, a moradia
no Loteamento Morada Bonita é cheia de significados, pois
representa o início de um novo
ciclo, de independência a partir
da saída do aluguel. “É ter qualidade de vida e realizar o sonho
da casa própria. É uma felicidade muito grande olhar para trás
e ver que tudo valeu a pena”,
assegura.
Com a aquisição da casa no
Loteamento os pontos positivos
são a liberdade, a boa vizinhança, o aconchego de um lar de
ótima qualidade e sua localização. “Antes eu tinha uma casa

boa também, como essa de agora, porém havia regras específicas a seguir, pois mais pessoas
moravam junto comigo. Agora,
tenho minhas próprias regras
e total liberdade para viver do
melhor jeito.”
A energia elétrica distribuída
pela CERTAJA no Loteamento
se faz fundamental para o cotidiano, com todas as facilidades que são indispensáveis para
uma vida digna. Josoé conta
que sempre ouviu falar muito bem da Cooperativa, e que

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Programa social federal beneficia
50 famílias em Paverama

quando ocorre alguma
necessidade, esta sempre
é resolvida. “A energia elétrica é essencial para toda
a população. No que diz
respeito a comunidades
rurais, seu uso se dá em
todas as etapas da produção, industrialização, até
a venda final. Sem luz, o processo sofre impacto.” E finaliza:
“Ser associado e poder participar das decisões e usufruir dos
seus produtos ou serviços é algo
fundamental.”

Josoé: nova casa e liberdade de vida

Fonte: https://paverama.rs.gov.br/noticia/visualizar/id/2422/?paveramenses-recebem-as-chaves-da-casa-propria-do-loteamento-morada-bonita-no-bairro-morro-bonito.html, texto adaptado

Reunião em Passo
do Sobrado
Em 21 de junho compareceram na Câmara de Vereadores de
Passo do Sobrado o presidente
da CERTAJA Energia, Renato Martins, a gestora do setor comercial
Deise Araújo e o conselheiro José
Carvalho. A ida dos certajanos
ocorreu após uma solicitação dos
vereadores de Passo do Sobrado

para esclarecimentos quanto a
iluminação pública, alterações de
carga, novos projetos, entre outros. Conforme Deise, a reunião
se mostrou uma oportunidade de
reconhecimento à CERTAJA pelo
diferencial no atendimento ao
cooperado, relatado por vários
vereadores.

Cooperativa dialoga com comunidade

Programa Aprendiz
Cooperativo
No dia 9 de julho os 15 jovens
que participarão do Programa
Aprendiz Cooperativo realizaram
a admissão na CERTAJA. O currículo conta com um total de 400
horas teóricas, que serão realizadas pela Cooperativa de educação COOPATER no formato digital devido a pandemia. As outras
600 horas de aulas práticas ocorrem na Cooperativa para oito jovens da Cooperativa de Energia
e sete da Desenvolvimento. Os

objetivos do Programa Aprendiz Cooperativo são favorecer a
qualificação profissional, criar e
vivenciar situações de aprendizagem que levem o jovem a desenvolver o pensamento, ser proativo e trabalhar em equipe. Outras
metas do Programa são colocar
em prática conhecimentos, habilidades, princípios e valores e
fazer da aprendizagem um importante fator de crescimento e
promoção da cidadania.

Qualificação profissional mira jovens

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Dia de Cooperar mobiliza
colaboradores da CERTAJA
Ações do Dia C recolhem tampinhas, alimentos e agasalhos,
distribuem mudas de árvores nativas e seguem em andamento

Este ano, o movimento Dia de Cooperar (Dia
C) completa 12 anos no
Brasil e demonstra, a
partir de iniciativas práticas, a força do cooperativismo no País. No Rio
Grande do Sul, o Dia C integra
o calendário das cooperativas
desde 2015. Com o propósito de mostrar à sociedade seu
comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico
local, as cooperativas podem
inscrever suas iniciativas para
2021 no site nacional do Dia

C. E isso pode ser feito durante
o ano todo, pois todo dia é Dia
de Cooperar!
Colocando em prática o
princípio cooperativista do Interesse pela Comunidade, as
cooperativas se empenham
em melhorar não só a vida de
cooperados, familiares e colaboradores, mas de todos aqueles que vivem ao redor deles. A
CERTAJA Energia está inscrita
com quatro iniciativas: descarte de tampinhas, distribuição
de mudas de árvores nativas,
sopão solidário e arrecadação

de agasalhos e alimentos.
AÇÕES CONCRETAS - Em
3 de julho, Dia Internacional
do Cooperativismo, a CERTAJA Energia, em parceria com
a CERTAJA Desenvolvimento,
com o Sicredi e com a ACERTA
(Associação dos Funcionários
da Certaja) preparou um sopão
solidário, com o objetivo de
distribuir o alimento para comunidades em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. Os colaboradores das
cooperativas auxiliaram tanto
no preparo, quanto na doação

dos ingredientes. Um total de
400 porções de uma deliciosa e
nutritiva sopa foram entregues
nas comunidades.
As ações em prol da cooperação seguem em andamento
com a campanha de recolhimento das tampinhas, agasalhos e alimentos. A distribuição
de mudas de árvores nativas é
outra medida que a CERTAJA
tomou para reforçar os pilares
do cooperativismo e, assim,
ajudar a construir um outro
mundo possível, mais humano,
solidário e participativo.

Intervenção social congrega cooperativistas, comunidade e constrói esperanças

EDIÇÃO 179/AGOSTO DE 2021

A CERTAJA Energia marca presença destacada também nas redes
sociais. Para seguir de perto o que está acontecendo no mundo virtual
certajano, acompanhe as novidades da Cooperativa via Facebook e Insta-

gram. Curta, comente, compartilhe nossos posts com seus amigos
e familiares e nas suas redes sociais! Afinal, quanto mais a gente
interagir com as nossas redes sociais, mais alcance elas terão!

Documentos necessários para pedido de ligação nova

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CERTAJA nas redes sociais
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CURSOS

NR 10
De 12 a 16 de julho,
nove colaboradores dos
setores de Serviços Elétricos e SOD realizaram o
treinamento básico de NR
10 com carga horária de
40 horas. O objetivo é estabelecer os requisitos e as
condições mínimas, com
o intuito de implementar medidas preventivas
e de controle, de modo a
garantir a segurança e a
integridade dos trabalhadores,
que interajam com instalações
elétricas e serviços de eletricidade direta, ou indiretamente. As
capacitações aconteceram durante todo o mês de julho em
parceria com o SESCOOP e Colégio Teutônia para colaboradores

recém-admitidos em ambos os
setores da CERTAJA. Em alguns

módulos do curso, cinco colaboradores da Cooperativa Cerfox,

de Fontoura Xavier, estudaram
junto com os da CERTAJA.

Capacitação para trabalho em instalações e serviços com eletricidade

Prevenção e combate a incêndios
No dia 15 de julho, 20 colaboradores da CERTAJA Energia e
18 da CERTAJA Desenvolvimento
realizaram o treinamento de prevenção e combate a incêndios. A

capacitação visa garantir que todos saibam o que fazer no caso
de uma situação de emergência,
a correta utilização dos equipamentos de combate a incêndios,

Treinamento prático se mostra fundamental

bem como os procedimentos
para evacuação dos locais de
trabalho com segurança e utilização correta dos dispositivos de
alarme existentes. O instrutor foi

Luís Fernando Silveira, representante da empresa Sul Extintores,
de Estrela, responsável pela manutenção desse tipo de equipamentos na CERTAJA.

Colaboradores diplomados para enfrentamento das chamas
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De 13 a 19 de julho, 13 colaboradores (5 do Setor de Serviços elétricos, 5 da Energia e 3 da
Cooperativa Cerfox, de Fontoura
Xavier) participaram dos cursos
para formação de eletricistas. Os
treinamentos ministrados foram
os seguintes:
NR 35 (trabalho em altura /
carga horária 16 horas) – Tem
por objetivo estabelecer os requisitos mínimos de proteção
para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução. Ou seja, garante a segurança e a saúde dos
trabalhadores envolvidos com a
atividade.
Módulo D (Integração e sensibilização a mudança e Procedimentos gerais / 16 horas) – A
ideia é proporcionar aos participantes conhecimentos gerais de
padronização, possibilitando o

conhecimento da formatação e
hierarquia dos documentos elaborados pelas Cooperativas do
Sistema Fecoergs. Além disto,
este módulo procura sensibilizar
para a importância da mudança
no processo de execução das atividades, levando em conta principalmente os cuidados com a
segurança na sua execução. Estimular a integração entre os participantes e o trabalho em grupo
são outras diretrizes.
Módulo E (Locação de redes aéreas de distribuição / 8
horas) – Seu objetivo é proporcionar aos participantes orientações gerais de locação de redes
aéreas de distribuição em Baixa
Tensão e Média Tensão, possibilitando a interpretação de projetos de redes de distribuição de
energia elétrica e de documentos da padronização.

Técnicas para execução das atividades

Empresas que melhor
se comunicam com
colaboradores
Com a pandemia, a comunicação foi desafiada a manter o
fluxo de informações e assegurar a cultura das empresas junto
aos seus colaboradores. Promovido pelo co-branding entre as
Plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação, o Fórum
Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores aconteceu nos dias 28 e 29 de junho,
reunindo principais especialistas
da área de comunicação interna
de diferentes segmentos. Foram

CURSOS

Formação de
eletricistas
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mais de 12 horas de evento ao vivo com conteúdo
qualificado em debates e
conversas, troca de experiências e cases de sucesso. Da CERTAJA participaram Marina Fazenda (RH),
Fabiana Martins e Jairo
Aguiar (Setor de Comunicação).
Confira a íntegra da cobertura
em https://melhorrh.com.br/forum-debate-a-importancia-da-comunicacao-interna-para-melhor-produtividade/

Certajanos aperfeiçoam comunicação interna
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RECEITA

Queijadas de coco e leite condensado
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado;
- 1 e 1/2 xícara de chá de
leite;
- 1 colher de sopa de manteiga ou margarina à temperatura ambiente;
- 3 ovos;
- 1 colher de sopa de amido de milho;
- 100g de coco ralado;
- Forminhas de papel.

Preparo:
Pré-aquecer o forno a 180.ºC.

Preparar formas de metal e silicone, colocando lá dentro forminhas de papel. Não é necessário
untar.
Colocar todos os ingredientes,
com exceção do coco, e bater
durante 30 segundos. Adicionar
o coco.
Colocar o preparado nas formas
até ¾ da sua capacidade. Levar
ao forno cerca de 25 a 30 minutos.
Quando começarem a ficar douradinhas, estão prontas! Retirar
do forno.
Bom apetite!
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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 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 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 TERRENO EM PASSO FUNDO, TRIUNFO - Terreno plano
com rede elétrica passando na frente. Localizado a 100 metros da TF 10,
pronto para construir, próximo ao Laponte. Tratar com João, pelo telefone 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$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri
pelo telefone 99262 3339.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom
Retiro do Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul,
ou venda. Tratar com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais (cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares
de pedra com porão e mezanino, 2 galpões, açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através dos telefones 9964
10309 com Telmo ou 9842 58010 com Carlos.
VENDE-SE CASA EM BARRETO, TRIUNFO – Localizada na Vila São
Francisco, nº 522. Casa meia aba de madeira, pátio fechado, garagem,
perto de mercado, farmácia, escola, com asfalto na frente. Valor R$
28 mil (aceita proposta). Interessados contatar pelo telefone/whatsapp
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$ 350 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$300.000,00 (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$240 mil. Aceito
imóvel de alvenaria em Taquari no negócio. Tratar com Roque Torneiro:
99999 0298.
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VENDE-SE CASA EM MORRO AZUL, PAVERAMA – Casa de pedra,
3 andares, 2 galpões, campo, ferramentas para trabalhar, micro trator,
açude. Possui 9ha e localiza-se a 8km da cidade. Interessados falar com
Telmo pelo telefone 99641 0309. Aceita imóvel em Canoas ou comércio.
VENDE-SE ÁREA DE 7,4 ha - Localizada na Fazenda Pereira, em Taquari, a 600 metros da Rodovia 287. Possui água e luz, ótima área para
chácara, criação e plantio de floresta. Valor R$ 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.
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.
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.
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$110.000,00. Interessados falar com Leonardo
através do telefone: 995238651.
VENDE-SE UM REFRIGERADOR PARA FRIOS E LATICÍNIOS - Semi
novo, marca Sulfort, com duas portas de vidro (larg 60cm; comp 1,15cm;
alt 1,50cm), com prateleiras internas, motor novo. Tratar com Sra Lira
pelo telefone (51)99959 0094. Valor R$ 3.600,00.
VENDE-SE UM RESFRIADOR DE LEITE SEMI NOVO - Capacidade 400
litros, 220 watts. Interessado podem contatar com Sra Lira (51)99959
0094. Valor R$ 4.200,00.
VENDE-SE CHÁCARA EM TAQUARI - Chácara com 1/2 ha (5.000 m²),
com escritura, localizada na Boa Vista 1 - Taquari/RS. Área urbana com
calçamento, possui um galpão de madeira e vertentes para açude. Valor
R$ 150.000,00 (aceita-se troca por casa ou apto na praia). Interessados
devem tratar com Mário pelo telefone (51) 99654 1128.

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, 95860000. Se preferir, envie e-mail para fabiana.martins@certaja.com.br

