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A CERTAJA comemora nesse mês 
52 anos. Também podemos contar 
esse tempo de formas diferentes, 
como por exemplo, 2.711 semanas 
ou 18.980 dias. Também podemos di-
zer que nossa Cooperativa tem mais 
do que meio século.  

Por que estou falando de tempo? 
Fazendo essas comparações? Porque 

o tempo faz com que a gente acumule expe-
riências. Na condição de presidente da CER-
TAJA Energia, muito me orgulha dizer que 
nossa Cooperativa está completando 52 
anos, a cada dia se reinventando e inovan-
do, para cumprir sua Missão, que é “Forne-
cer energia confiável, de forma sustentável, 
de valorizando o relacionamento e a melho-
ria de qualidade de vida do cooperado”.  

Escrevendo esse texto, lembro-me do lon-
gínquo ano de 1969, quando a Cooperativa 
foi fundada. Era um sonho distante possuir 
energia elétrica na zona rural. E assim, o 
tempo foi passando, a Cooperativa foi se fir-
mando e, pouco a pouco, levando energia e 
desenvolvimento às mais remotas áreas. 

Hoje possuímos um quadro social de mais 
de 28 mil cooperados, duas subestações 
de 69kV em pleno funcionamento (uma na 
Vendinha e outra em Taquari) e uma em 

construção, no município de Vale Verde. In-
vestimos fortemente em toda infraestrutura 
necessária para que a energia por nós distri-
buída seja a melhor possível para que vocês, 
cooperados, tenham uma boa qualidade de 

vida. Todas essas ações foram refletidas no 
resultado da última pesquisa IASC (Índice 
ANEEL de Satisfação do Consumidor), quan-
do nossa Cooperativa foi classificada entre as 
melhores distribuidoras de energia elétrica 

do país, obtendo 
14º. lugar entre as 
104 distribuidoras 
no país (leiam a 
matéria completa 
na página 08). 

MOTIVO DE ORGULHO - Na última edição 
do Certajano, divulgamos que, pelo segun-
do ano consecutivo, conseguimos reduzir as 
tarifas de energia. Isso é outro motivo de 
orgulho, pois foi fruto de um grande traba-
lho de nossos técnicos, de forma que não 
comprometesse a saúde financeira da Coo-
perativa e aliviasse um pouco o bolso dos 
cooperados. 

Tudo isso, essa caminhada, essa vontade 
de fazer sempre o melhor para vocês, é o 
que nos motiva. Que venham mais 52 anos! 
Estamos prontos para acompanhar as ino-
vações, nos reinventar a cada dia e promo-
ver a melhoria na qualidade de vida das co-
munidades onde autuamos, com trabalho e 
energia fortes.  

Parabéns, cooperados! É a sua Coopera-
tiva que está de aniversário! Sentimo-nos 
felizes trilhando essa caminhada junto com 
vocês! 

Saudações cooperativistas! 
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Celebrando 52 anos 
de lutas e vitórias 

Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia
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“Escrevendo esse texto, lembro-me 
do longínquo ano de 1969, quando 
a Cooperativa foi fundada. Era um 

sonho distante possuir energia 
elétrica na zona rural. E assim, o 

tempo foi passando, a Cooperativa 
foi se firmando e, pouco a pouco, 

levando energia e desenvolvimento 
às mais remotas áreas.”
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Uma cooperati-
va surge, normal-
mente, através 
da união de um 
grupo de pessoas 
que desejam unir 
forças em prol de 
um objetivo em 
comum.

A CERTAJA Desenvolvimento surge de 
maneira um tanto atípica. Em 2008, com 
a regulamentação do setor elétrico, a CER-
TAJA precisou separar a distribuição de 
energia dos outros negócios, na época dois 
supermercados, duas lojas agropecuárias, 
engenho de arroz e projetos de geração 
energia. Nessa ocasião decidiu-se por criar 
outra cooperativa que tomasse conta des-
ses negócios, que não poderiam continuar 
sendo geridos pela CERTAJA Energia. Foi 
assim que surgiu a CERTAJA Desenvolvi-
mento.

Desde a separação procurou-se uma 
identidade para essa Cooperativa, algo que 
representasse o desejo do seu quadro so-
cial, um objetivo comum que expressasse o 

interesse do associado, porque até então o 
objetivo principal era a energia elétrica.

Finalmente esse ano, após 12 anos de ca-
minhada e muito trabalho, contando com 

a participação dos nossos conselheiros, co-
laboradores e da PRISMA Consultoria, con-
seguimos escrever nossa Missão: “Através 

do Agronegócio, incentivar o desen-
volvimento econômico dos nossos 
associados, clientes e colaboradores, 
fortalecendo as relações cooperati-
vistas”.

Essa Missão expressa nossa iden-
tidade, aquilo que fazemos, para 
quem, através e como fazemos. De 
forma sucinta e objetiva reflete nos-
so sentimento, trabalho e atitudes 
do dia a dia.

Para nortear nosso comporta-
mento e política organizacional elencamos 
nossos valores como base para o sucesso: 
Ética, Transparência, Respeito, Comprome-
timento, Pessoas.

Acredito que conseguimos extrair a es-
sência do que somos e queremos para 
mobilizar nossa equipe de colaborado-
res e alcançar nossos objetivos, enquanto 
Cooperativa economicamente organizada, 
contando com a participação livre de todos 
e respeitando direitos e deveres de cada 
um de seus cooperados.

Abraço a todos.

Nossa Missão
Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

“Através do Agronegócio, 
incentivar o desenvolvimento 

econômico dos nossos associados, 
clientes e colaboradores, 
fortalecendo as relações 

cooperativistas. Essa Missão 
expressa nossa identidade, aquilo 
que fazemos, para quem, através 

e como fazemos.”
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Convênio Sicredi e CERTAJA Desenvolvimento
Clientes e associados contam com crédito especial para compra de equipamentos e insumos

No mês de setembro/21 
foi firmado o convênio 
de cooperação entre a 
Sicredi Ouro Branco e a 
Cooperativa CERTAJA De-
senvolvimento, gerando 
benefícios com linhas de 
crédito que possuem con-
dições especiais e crédito 
pré-aprovado que pode 

ser contratado pelos clientes 
diretamente na CERTAJA. 

As linhas de crédito, limites 
e prazos disponíveis podem ser 
conferidas junto a CERTAJA, 
bem como na agência Sicredi 
de Taquari, e possuem diferen-
ciais nos benefícios e na agilida-
de da contratação do crédito, 
com prazos que podem chegar 
a 60 meses, dependendo da li-
nha (máquinas, equipamentos 

e insumos).
Luis Granja, presidente da 

CERTAJA Desenvolvimento, des-
taca que “esse convênio é van-
tajoso tanto para os nossos coo-
perados, que têm oportunidade 
de financiar seus insumos com 
condição de prazo e taxa de ju-
ros mais atrativos, como para 
nossa Cooperativa, que recebe 
a vista pela venda, melhorando 
o giro e fluxo de caixa”.

A gerente da agência Sicre-
di Taquari, Karla Becker, desta-
ca que o objetivo do convênio 
é desenvolver a comunidade 
local, agregando renda a to-
dos os associados: “com este 
convênio nossos associados 
ganham em agilidade e prati-
cidade para aquisição de seus 
insumos na CERTAJA, trazendo 
uma maior integração entre os 

associados das duas coopera-
tivas e agregando valor na co-
munidade rural”.

O convênio beneficia todos 

os associados da Sicredi Ouro 
Branco, abrangendo todas as 
agências da área de atuação* 
da Cooperativa.

*Área de atuação da Sicredi Ouro Branco RS: Bom Retiro do Sul, Brochier, Colinas, Capela de Santana, Estrela, Fazenda Vilanova, 
Harmonia, Imigrante, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Paverama, Poço das Antas, Salvador do Sul, São José do Sul, Tabaí, Taqua-
ri, Teutônia, Triunfo, Westfália, Nova Santa Rita.
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Acompanhe a cada edição do Certajano um pouco sobre a trajetória dos conselheiros da CERTAJA Energia e da CERTAJA Desen-
volvimento. São cooperados que aceitaram o desafi o de integrarem os conselhos Fiscal e Administrativo e ajudam a construir e 
fortalecer a história de bravura, trabalho sério e desafi os nas comunidades iluminadas pela energia elétrica que distribuímos. 

MOACIR ANTÔNIO GARCIA FALEIRO - CERTAJA ENERGIA

O agricultor Moacir Antônio Garcia 
Faleiro representa a comunidade de 
General Câmara. Associado há 25 
anos, integra o Conselho Fiscal da 
CERTAJA Energia desde março de 
2021. Ele recorda que sua história com 
a Cooperativa começou com o uso de 

energia elétrica na propriedade do pai. Depois, adquiriu 
uma cota há mais ou menos 25 anos e segue nessa 
relação até hoje. Assistir futebol e torcer para o Grêmio, 
bem como apreciar música popular brasileira e churrasco são 
alguns de seus gostos. Viajar é o maior sonho. Espera contribuir 
participando de todas as reuniões do Conselho e dar o melhor 
de si para ajudar a CERTAJA.

ANTÔNIO CARLOS TEDESCO - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

Mais conhecido como Toninho, Antônio Carlos Tedesco é 
cooperado há 10 anos e foi funcionário da CERTAJA por mais 
de 20 anos. Hoje integra o Conselho Fiscal. É torcedor do 
Internacional, aprecia música nativista, churrasco e lasanha. 
Viver com saúde junto da família é seu maior desejo. “Quero 

participar com meus conhecimentos 
adquiridos durante minha trajetória 
de vida e ajudar na busca de 
melhorias para a Cooperativa”, 
assegura.
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Cresce adesão ao Programa Mais Cooperado
Obras de ligação nova ou aumento de carga são viabilizadas a partir de iniciativa

Em março de 2021, na 
Assembleia Geral Ordiná-
ria - AGO, foi aprovado o 
Programa Mais Coopera-
do, que tem por objetivo 
auxiliar fi nanceiramente 
os cooperados na parcela 
de participação fi nancei-
ra do consumidor quando 
de obras de ligação nova 
ou aumento de carga. Pela 

legislação do setor elétrico, em 
algumas situações, o consumidor 
deve participar fi nanceiramen-
te de uma obra. Nestes casos, o 
Programa contribui com o coo-
perado pagando uma parte desta 
parcela. Desde seu início, em abril 
deste ano, 49 projetos foram be-
nefi ciados com a iniciativa, alcan-
çando o valor de R$ 175.415,11 
e viabilizando a melhoria da qua-
lidade de vida através da energia 
elétrica disponibilizada. 

 O casal de cooperados agricul-
tores Antônio Anschau e Adria-
ne Lisete Machado da Cruz, da 

comunidade de Passo do Santa 
Cruz, em Taquari, aderiu ao Pro-
grama e obteve auxílio fi nanceiro 
da CERTAJA. Adriane, coopera-
da desde 11/06/2007, e Antônio 
desde 05/03/2021, solicitaram 
alteração de carga para trifásica, 
complemento de fase na MT e 
troca de transformador.  “Quería-
mos colocar uma rede trifásica e 
fomos até a CERTAJA. Lá, as me-
ninas do atendimento nos deram 
mais explicações sobre o Progra-
ma. Assim, iniciamos as tratativas 
necessárias para a adesão.”

MELHORIAS NA PRODUÇÃO
A necessidade para realizar 

a obra surgiu há tempo, pois a 
rede monofásica não compor-
tava os diversos aparelhos trifá-
sicos em uso. Com a alteração, 
tudo melhorou: “Logo no início 
sentimos o ganho na diminuição 
da conta de energia e no aumen-
to de sua qualidade, pois antes 
não podíamos ligar dois chuvei-

ros ou dois motores ao mesmo 
tempo. A energia caía. Agora 
podemos produzir mais, já que 
temos uma energia de melhor 
qualidade, e será possível adqui-
rir máquinas para aumentarmos 
nossa produção, que se divide 
na criação de gado e plantação 
de arroz.” Equipamentos como 
serra e torno para vacinação do 
gado agora podem ser utiliza-
dos.

Antônio e Adriane acentuam 
que sempre foram bem atendi-

dos pelos colaboradores da Coo-
perativa: “Quando falta energia o 
atendimento é rápido. Nos casos 
em que a CERTAJA sabe anteci-
padamente que vai haver falta 
de energia, recebemos avisos e 
podemos nos organizar. A ins-
talação da rede nova foi muito 
rápida também. O atendimento 
do plantão é veloz e o em for-
mato presencial também é bom. 
As atendentes são atenciosas e 
explicam detalhadamente tudo o 
que precisamos saber.”

O pagamento em duplicidade da conta 
de energia gera insatisfação aos coopera-
dos. No ano passado, esse caso ocorreu com 
3,88% das unidades consumidoras. Apesar 
de parecer um percentual baixo, é impor-
tante que você, cooperado, preste atenção 
ao SMS que recebe da Cooperativa, a fi m 
de não deixar a fatura que deveria ter pago 
atrasar, o que pode gerar reaviso e até a sus-
pensão do fornecimento. 

Leia as orientações abaixo e evite essa 
ocorrência!

Paguei duas vezes a mesma conta de 
energia. O que devo fazer?

Conforme orientação da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (ANEEL), quando 
o consumidor paga a mesma fatura duas 
vezes, a  Cooperativa deve creditar o valor 

pago em duplicidade para ser descontado 
na próxima fatura a ser emitida, de forma 
automática, sem que o consumidor precise 
apresentar qualquer comprovante. Também 
pode ser devolvido o valor pago em duplici-
dade, através de depósito em conta corrente 
ou cheque nominal, se assim o consumidor 
solicitar.

Mas e a fatura que ainda consta em 
aberto?

Você deve efetuar o pagamento da fatura, 
pois a distribuidora não pode usar esse va-
lor pago em duplicidade para quitar a fatura 
em aberto. Assim, você evita a suspensão do 
fornecimento da UC, por fatura vencida.

Como fico sabendo que paguei a fatura 
duas vezes e deixei em aberto à outra?

Após arrecadação dos bancos, o sistema 
identifi ca o pagamento em duplicidade da 
fatura e encaminha um SMS para o telefo-
ne cadastrado na Unidade Consumidora do 
consumidor. Por isso, veja  a importância de 
manter atualizado o seu cadastro na coope-
rativa e ler os SMS’s recebidos. 

Confi ra no link abaixo um pequeno vídeo 
que a ANEEL produziu, com mais informa-
ções desse assunto: https://bit.ly/2XOJn1I

Pagamento em duplicidade da conta de energia

Antônio e Adriane: melhoria de vida e aumento
na produção com alteração de carga



EDIÇÃO 180/OUTUBRO DE 2021 07
A

N
IV

ER
SÁ

R
IO

CERTAJA celebra 52 anos de existência
17 de outubro marca a fundação da Cooperativa que ilumina
o cotidiano de mais de 28 mil cooperados em 19 municípios

Desde o distante 17 de ou-
tubro de 1969 os dias têm a 
força e as noites têm o brilho 
de uma energia elétrica que 
mudou a vida de comunidades 
rurais atendidas pela CERTA-
JA. Pode-se falar em um antes 
e um depois da chegada des-
se insumo fundamental para 
o desenvolvimento do interior 
do Rio Grande do Sul. Por isso, 
os 52 anos da CERTAJA se mis-

turam com a história de pro-
gresso de homens e mulheres 
em suas batalhas cotidianas, 
cada um com suas lutas e sua 
colaboração para um todo 
maior, que tem o bem comum 
como horizonte.

Fundada em 1969 através de 
um programa de eletrificação 
rural fomentado pelo governo 
federal brasileiro, a CERTAJA 
hoje atende 19 municípios e 

mais de 28 mil cooperados e 
clientes ao longo de 5 mil km 
de redes. “É um trabalho in-
tenso, de dedicação, pesquisa 
e qualificação de nossas tare-
fas em todos os setores”, as-
segura o presidente Renato Pe-
reira Martins.

A história de lidas e vitórias 
iniciou com o primeiro pre-
sidente, Alcides Antunes, o 
primeiro funcionário, Alberto 
Lengler - o Tio Hugo, e o pri-
meiro cooperado ligado, Otá-
vio Azevedo. Segundo Renato, 
“esses pioneiros jogaram luz e 
energia e abriram os caminhos 
que seguimos percorrendo”. 
As dificuldades de acesso às 
propriedades rurais, com uma 
estrutura técnica enxuta, tor-
navam o trabalho das equipes 
certajanas um desafio diário 
naqueles anos longínquos. Na 
sequência, Adão Rodrigues 
Martins, Nero Pereira Freitas 
e Frederico Damião Arnt Bava-
resco ocuparam a presidência 
da Cooperativa com doses ge-
nerosas de dedicação e espíri-
to visionário.

E o que veio a seguir faz par-
te da história de Taquari, da 
região eletrifi cada pela CER-
TAJA e de todo o imaginário 
de peleias grandiosas que os 
gaúchos estão acostumados a 
enfrentar com grandeza: Em 
1993 a CERTAJA incorporou a 
Cooperativa de Produção de 
Grãos de Taquari – COMITAL. 
Em 2008, Renato Martins assu-
miu o desafi o deixado pelo len-
dário Bavaresco, líder comuni-
tário e dirigente cooperativista 
que semeou ideias de que um 
outro mundo é possível. Nesse 
mesmo ano, a CERTAJA Energia 
foi regulamentada como Per-
missionária de Serviço Público 

de Energia, e em 2013 
inaugurou o sistema de 
69kV, em Taquari e Ven-
dinha. Em 2014, Pedro 
Maia foi empossado pre-
sidente da CERTAJA De-
senvolvimento. Dois anos 
mais tarde, a CERTAJA re-
cebe o Prêmio IASC 2016 
da ANEEL, considerada como a 
melhor permissionária brasilei-
ra de distribuição de energia na 
categoria Maior Crescimento 
2016 no grau de satisfação do 
consumidor cooperado.

INVESTIMENTOS
Em 2021, com sobras na 

ordem de R$10.233.000,00, 
cuja destinação foi votada na 
Assembleia Geral Ordinária – 
AGO digital, a CERTAJA desta-
ca-se pela vantagem de iniciar 
a compra da energia que dis-
tribuiu em leilão, no ACL (Am-
biente de Contratação Livre), 
com um preço inferior ao pra-
ticado pelas supridoras CEEE 
e RGE. Essa ação permitiu que 
os cooperados, em julho/20, 
tivessem uma redução média 
na tarifa na ordem de menos 
4,62% e, em julho/21 de me-
nos 6,29%, chegando, em al-
gumas classes a menos10%.

Outro fato importante ex-
posto na AGO de 2021 foi o 
início da construção de uma 
linha de 69.000V, com uma ex-
tensão de 25 km, que vai ligar 
Venâncio Aires a Vale Verde, 
com uma subestação rebaixa-
dora. Esse investimento trará 
uma energia mais forte e mais 
confiável para a região, levan-
do a possibilidade de maior 
desenvolvimento. A obra de-
verá estar concluída em maio 
2022 e está orçada em R$ 26 
milhões.

Filho de cooperados
homenageia a CERTAJA
através de cartoon

Filho de cooperados, Bruno Azevedo Ferreira, de 11 anos, 
morador de Potreiro, General Câmara, tem um sonho para 
quando fi car adulto: trabalhar como cartunista. O menino, 
muito talentoso, prestou uma linda homenagem para o 
aniversário da CERTAJA, desenhando um cartoon especial-
mente para a data! O leiturista Marcelo Silva dos Santos foi 
quem deu a dica para a certajana Aline Kichhein, do Setor 
Financeiro! Criatividade infantil parabeniza aniversário da Cooperativa
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CERTAJA ENERGIA é classificada
entre as melhores distribuidoras

de energia elétrica do país

No dia 29 de julho, em Brasília, 
ocorreu a divulgação da pesquisa 
do Prêmio ANEEL de Qualidade 
2020 (IASC 2020). Realizada no 
período de 17 de novembro de 
2020 a 12 de fevereiro de 2021, 
foram ouvidos 29.611 consumi-
dores residenciais de 104 distri-
buidoras e permissionárias em 
612 municípios em todo o Brasil.  
As questões abordaram o nível 
de satisfação do consumidor de 
forma geral, qualidade do forne-
cimento de energia e de serviços 
prestados, atendimento e con-
fiança.

A CERTAJA Energia obteve a 
pontuação de 77,17, classifican-
do-se em 14º lugar entre as 104 
distribuidoras (permissionárias e 
concessionárias) no Brasil. Foram 
entrevistados 150 cooperados 
nos municípios de Triunfo, Taqua-
ri, Montenegro, Paverama, Bom 
Retiro do Sul e Passo do Sobrado.

PESQUISA ANUAL
A pesquisa IASC - Prêmio ANE-

EL de Qualidade é realizada todos 
os anos pela agência reguladora. 
A pesquisa de 2021 já está ocor-
rendo e terminará em 6 de no-

vembro de 2021, nos municípios 
de Taquari, Triunfo, Tabaí, Pavera-
ma, Barão do Triunfo e General 
Câmara. 

A empresa Qualitest Ciência e 
Tecnologia Ltda está realizando 
as entrevistas. A CERTAJA orien-
ta aos cooperados que recebe-
rem a visita dos pesquisadores 
que verifiquem sua identificação 
e respondam atentamente ao 
questionário, garantindo assim, 
a veracidade das informações co-
letadas, bem como tomem todos 
os cuidados em relação ao Co-
vid-19. 

Qualquer dúvida pode ser es-
clarecida em contato com a Coo-
perativa pelo telefone/whatsapp 
0800 541 6185, ou com a ANEEL 
através do fone 167.

Percepção dos consumidores assegurou 14º lugar à Cooperativa em termos nacionais;
pesquisa sobre 2021 está em andamento entre cooperados
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ANEEL propõe bandeira tarifária
de escassez hídrica

Apesar do mês de setembro 
ter apresentado um grande vo-
lume de chuvas, os níveis dos 
reservatórios hídricos do país e 
do estado ainda estão baixos, 
fazendo com que estejamos vi-
venciando a pior situação de 

escassez hídrica em 91 anos. 
Assim, os reservatórios das hi-
drelétricas recebem volumes de 
água inferiores aos necessários 
para gerar energia. 

Essa situação fez com que a 
Agência Nacional de Energia 

Elétrica, ANEEL, criasse uma 
nova bandeira, chamada de 
Bandeira Tarifária Escassez Hí-
drica, em vigor de setembro 
deste ano até abril de 2022, que 
tem o valor de R$14,20 a cada 
100 quilowatt-hora consumi-

dos, para cobrir os custos 
adicionais de geração de 
energia térmoelétricas.

Para maiores informa-
ções, acesse o site da ANE-
EL  https://bit.ly/3tf3Gkw

Índice vigora desde setembro e custa R$14,20 a cada 100 quilowatt-hora consumido

Governo Federal cria bônus de redução voluntária 
de consumo de energia elétrica

O bônus criado pelo Governo 
Federal, por meio do Programa 
de Incentivo à Redução Voluntá-
ria do Consumo de Energia Elétri-
ca, tem o propósito de incentivar 
os consumidores a reduzirem o 
seu consumo de energia em meio 
a atual escassez hídrica vivencia-
da no país.

Com o bônus, além da redução 
do consumo em si, o consumidor 
receberá um desconto na con-
ta de luz, caso consiga atingir a 
meta estipulada de redução de 
consumo. Assim, além de aju-
dar o país a enfrentar a escassez 
hídrica, ao receber o bônus o 
consumidor tem uma economia 
maior com o gasto de energia.

O consumidor não precisa fazer 
cadastro ou registro na CERTAJA 
para ter direito ao recebimento 
do bônus; ele precisará reduzir o 
consumo de energia elétrica nos 
meses de setembro a dezembro 

de 2021, de tal forma que a soma 
dos consumos de energia elétrica 
no período seja ao menos 10% 
menor, em relação à soma verifi-
cada no mesmo período de 2020.

META DE REDUÇÃO
A CERTAJA em breve informa-

rá a seus cooperados, através das 
faturas de energia, qual é a meta 
de redução, com base no consu-
mo de setembro a dezembro de 
2020.

Caso seja atingida a meta de 
redução, o consumidor receberá 
um bônus de R$ 0,50 por qui-
lowatt-hora (kWh) do total da 
energia economizada entre se-
tembro e dezembro de 2021 em 
relação ao mesmo período de 
2020. O bônus a ser creditado na 
conta de luz é limitado a 20% da 
energia economizada. Assim, se 
o consumidor economizar 30%, 
por exemplo, receberá o bônus 

limitado aos 20% economizados.
O consumidor somente rece-

berá o bônus se a soma dos con-
sumos de energia elétrica de se-
tembro a dezembro de 2021 for 
inferior à soma dos mesmos me-
ses de 2020, em pelo menos 10%. 
De todo modo, vale ressaltar que, 
mesmo sem o recebimento do 
bônus, qualquer redução do con-

sumo de energia traz um alívio 
financeiro para o consumidor por 
meio de uma economia na conta 
de luz do mês seguinte.

Se você ficou com dúvidas, 
acesse o site na ANEEL bit.ly/3k-
Rwqw2 ou entre em contato com 
a CERTAJA através do whatsApp/
telefone 0800 541 6185.

Fonte: ANEEL (adaptado)

Ideia é incentivar redução do consumo de energia em tempos de escassez hídrica
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Reunião do ONS com Agentes e Fórum das
Associações do Setor Elétrico (FASE) 

Em 16 de setembro 
aconteceu a Reunião Es-
tratégica com agentes e 
Fórum das Associações do 
Setor Elétrico – FASE. Rea-
lizado de forma online, o 
evento contou com cerca 
de 230 participantes, to-
dos agentes do setor elé-
trico. O Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) 

mostrou o histórico da operação 
do Sistema deste ano  e a previsão 
para os próximos meses. Foi res-
saltada a grave crise hídrica que 
vivemos e as medidas que serão 
adotadas para os próximos me-
ses, tendo em vista as previsões 
de precipitação pluviométrica em 
todo Brasil. O vice-presidente da 
CERTAJA Energia, Ederson Ma-
druga, acompanhou o diálogo.

Coleta de resíduos de 
vidros 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 25 a 31 
de agosto foram instalados cole-
tores para descarte na CERTAJA 
Energia e Desenvolvimento. A 

comunidade taquariense tam-
bém colaborou, levando resí-
duos para o descarte consciente 
ao longo do dia 01/09 na Praça 
da Bandeira. Esta ação é realiza-
da periodicamente e tem por ob-
jetivo gerar mudança de hábitos 
e preservar o meio ambiente.

Ação de reciclagem auxilia no cuidado ambiental

Revisão do Planejamento 
Estratégico

Em 31 de agosto a Direção da 
CERTAJA Energia reuniu-se com 
os conselheiros, gerentes, coor-
denadores e colaboradores da 
Controladoria e Estratégia para 
revisar o Planejamento Estra-
tégico para 2022-2026. Nessa 
ocasião foi discutido e confir-
mado o propósito da Coopera-
tiva, ou seja, sua Missão, Visão 
e Valores. Nos próximos encon-

tros essa equipe trabalhará com 
a Visão de Futuro 2030, fará 
uma avaliação das atuais ações 
com as futuras ações pretendi-
das, bem como estabelecerá as 
metas para os objetivos que se-
rão revisados/adicionados. Todo 
esse processo da condução es-
tratégica é liderado pelo presi-
dente, Renato Martins, e conta 
com o apoio da Controladoria.

Período de 2022-2026 é revisto

Direção da CERTAJA em audiência na Expointer
No dia 10 de setembro li-

deranças das Cooperativas 
e da FECOERGS tiveram au-
diência com o chefe da Casa 
Civil Artur Lemos Júnior, na 
Casa Branca do Governo RS, 
na Expointer. Dentre outros 
temas, foi confirmada a 
continuidade do “Programa 
Energia Forte no Campo”, 
com a previsão de liberação 
de mais R$ 20 milhões para 
o ano de 2022 do Governo 
do Estado, o que represen-
ta um programa de R$ 100 

milhões para as Coopera-
tivas. O presidente e o vice 
da CERTAJA Energia, Renato 
Martins e Ederson Madruga, 
compareceram à audiência, 
que também contou com a 
presença do deputado fede-
ral Lucas Redecker, do presi-
dente da FECOERGS Erineo 
José Hennemann e seu su-
perintendente, José Zordan, 
dentre outras lideranças do 
setor.

Fonte: FECOERGS, adaptado Representatividade cooperativista discute temáticas centrais
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“Não fique só. Fique sócio!” Entrevista especial 
com Heitor Schuch, Deputado Federal (PSB) 

Em 25 de agosto a CERTAJA 
Energia recebeu o deputado fe-
deral Heitor Schuch (PSB-RS). O 
político, pelas suas origens, se 
identifica com as Cooperativas 
de Energia Elétrica e possui uma 
forte atuação no que diz respei-
to à regulamentação da GD – 
Geração Distribuída.

Nascido e criado em Cerro Ale-
gre Alto, interior de Santa Cruz 
do Sul, Schuch ocupa o segundo 
mandato pelo PSB e tem orgu-
lho de suas origens: “Trabalhei 
na roça até os 25 anos. Partici-
pei do grupo de jovens, fui ani-
mador da comunidade, toquei 
na banda. Em 1987 assumi a 
secretaria do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, e em 1990 fui 
eleito presidente. Em 1992 fui 
eleito tesoureiro da Fetag e 1995 
assumi a presidência. Em 2002 
tornei-me deputado estadual e 
em 2014 deputado federal.”

Na década de 1980 havia uma 
grande mobilização pela Nova 
Constituição, recorda. O agricul-
tor não era reconhecido como 
categoria profissional, recebia só 
meio salário de aposentadoria 
aos 65 anos, e sua esposa não 
tinha direito a nada. “Entrei nes-
ta luta por entender que isto era 
injusto. O trabalho, a organiza-
ção e a união na luta venceram, 
e essa vitória mudou a vida dos 
colonos para melhor.”

Como deputado estadual, 
Schuch foi um dos criadores 
da subcomissão do etanol para 
debater as energias renováveis, 
limpas e ambientalmente cor-
retas. “O começo foi lá. Neste 
sentido, surge a energia solar. O 

meu envolvimento foi na lógica 
de viabilizar o marco legal e pre-
servar as cooperativas de eletri-
ficação rural, com meio século 
de ótimos resultados e serviços 
prestados a seus associados”, 
pontua o parlamentar. Ele expli-
ca que procurou garantir que o 
relator tivesse um olhar especial 
com os investimentos que as co-
operativas fizeram com o dinhei-
ro dos associados.

SUBSÍDIO
Heitor Schuch comenta que, 

no Brasil, a palavra subsídio é 
malvista. “Falamos em incenti-
vos fiscais – o que no fundo é 
a mesma coisa. Há setores que 
ainda existem e resistem na ati-
vidade por causa dos incentivos. 
O setor energético é estratégico 
para o País. Ninguém se instala 
onde não tem energia. As coo-
perativas foram onde o setor 
público não foi, e isto precisa ser 

valorizado. Os incentivos são fer-
ramentas necessárias para o de-
senvolvimento econômico e so-
cial.” E acrescenta: “No mundo 
que vivemos tudo tem um pre-
ço. Pagamos para falar ao tele-
fone, mandar um whatts, enviar 
um e-mail, tomar água, andar 
de carro (IPVA). Ter energia em 
casa, no escritório, consultório, 
na fábrica ou comércio também 
tem seu preço, ainda mais em 
tempos de bandeira vermelha. A 
grande vantagem que vejo é que 
as cooperativas são bem mais 
eficientes: atendem melhor, le-
vam menos tempo para religa-
ções em casos de temporais, e a 
energia é mais estável. São dife-
renciais importantes.”

FIQUE SÓCIO!
A CERTAJA, igual a outras co-

operativas, tem um princípio bá-
sico, pontua Schuch: melhorar a 
vidas dos cooperados. “O sím-

bolo dos dois pinheiros re-
presenta bem isto. O ramo 
econômico e o social. Os 
números comprovam a 
eficiência das cooperativas 
na qualidade da prestação 
dos serviços. Às vezes ouço as 
pessoas dizerem: pena que a luz 
não é da cooperativa!”

Para o deputado, todos os 14 
ramos do cooperativismo são 
destaque positivo onde atuam. 
Chegam antes, estão mais pre-
sentes, investem nas pessoas, 
oferecem vantagens reais e tem 
uma visão de vanguarda. “O co-
operativismo é uma ferramenta 
de transformação social, um es-
tilo de vida. Eu, que sou sócio de 
três cooperativas, recomendo: 
não fique só, fique sócio! Dou 
um exemplo prático: um senhor 
se aposentou e resolveu comprar 
uma chácara para sair da cidade. 
Acabou sócio de duas cooperati-
vas (crédito e energia).”

Parlamentar visitou CERTAJA, recordou suas origens e celebrou
a identificação com Cooperativas de Energia Elétrica

Schuch na CERTAJA: cooperativismo é visão de vanguarda na sociedade

CERTAJA Energia visita Prefeitura de Taquari
Na manhã de 14 de setem-

bro, o presidente Renato Mar-
tins e seu vice, Ederson Madru-
ga, visitaram o prefeito André 
Brito e seu vice Ramon. Essa 
ação teve como objetivo inten-
sificar o relacionamento e ma-
pear recursos para promover 
ações conjuntas, que benefi-
ciem as comunidades. A ideia 
é que a direção da CERTAJA vi-
site regularmente todas as pre-
feituras dos municípios de sua 
área de atuação, com o mesmo 
objetivo. CERTAJA em diálogo com o poder público taquariense
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Ligação de unidade
consumidora em

baixa tensão
De 9 a 12 de agosto, 

com uma carga horária 
total de 32 horas, o curso 
buscou proporcionar co-
nhecimentos e habilida-
des essenciais para o de-
sempenho das atividades 
de ligação de Unidades 
Consumidoras em Baixa 

Tensão (BT), com base nos pa-

drões de trabalho da Fecoergs. 
Os 15 participantes dos seto-
res da Energia compareceram 
ao Centro de Treinamento do 
Setor de Serviços Elétricos para 
acompanhar as instruções do 
engenheiro eletricista Eduardo 
Eduardo Schedler, de Lajeado. A 
parceria entre o Colégio Teutônia 
e SESCOOP viabilizou as aulas.

Parceria concretizou aulas práticas

NR 10 Complementar 
(Sistema Elétrico

de Potência)
De 26 a 30 de julho, com 

um total de 40 horas/aula, 
ocorreu o curso NR 10 Com-
plementar – SEP (Sistema 
Elétrico de Potência), com o 
objetivo de capacitar os par-

ticipantes para a prevenção 
contra acidentes de origem 
elétrica. Onze participantes 
da CERTAJA Energia, CERTA-
JA Desenvolvimento e CERFOX 
acompanharam as aulas.

CERTAJA e CERFOX recebem qualificação

Manutenção e
construção de redes

Desde 19 de agosto a em-
presa Chico Serviços Flores-
tais, que já atua com o ser-
viço de limpeza de faixa de 
domínio na CERTAJA Energia, 
iniciou com uma nova equi-
pe os serviços de manutenção 
e construção de redes. Esta 

nova esta equipe realizou os 
treinamentos obrigatórios (NR 
1O, NR 35, SEP e padrões da 
Fecoergs), bem como a inte-
gração específica de seguran-
ça do trabalho com o SESMT 
– Setor de segurança do tra-
balho da Cooperativa.

Atualização de padronizações é realizada

Testes elétricos
A cada seis meses os equipa-

mentos, ferramentas e dispo-
sitivos isolantes ou equipados 
com materiais isolantes des-
tinados ao trabalho em alta e 
baixa tensão são submetidos a 
testes elétricos ou ensaios de 
laboratório, que são um pro-
cesso de avaliação realizado 
por aplicação de uma tensão 
a um componente elétrico que 
excede a sua tensão de ope-

ração normal, obedecendo as 
especificações do fabricante e 
os procedimentos da empre-
sa. Nos dias 19 e 20 de agos-
to a CERTAJA Energia realizou 
esse processo, que atende ao 
item 10.7.8 da NR10. O objeti-
vo do teste é determinar se o 
isolamento de um componente 
é adequado o suficiente para 
proteger o usuário contra cho-
ques elétricos.

Proteção contra choques elétricos tem destaque
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Montagem de estruturas 
para equipamentos

De 30/08  a 02/09 foi realiza-
do o treinamento de Montagem 
de estruturas para equipamen-
tos. Com base nos padrões de 
trabalho da Fecoergs, o curso 
teve como objetivo proporcio-
nar aos participantes os co-
nhecimentos e as habilidades 
essenciais para o desempenho 
das atividades de montagem de 

estruturas para equipamentos 
de redes aéreas de distribuição 
de energia elétrica. Quatorze 
colaboradores (um da CERTAJA 
Energia, do Setor de Obras, e os 
demais da CERTAJA Desenvol-
vimento, do Setor de Serviços 
Elétricos) receberam as 32h de 
capacitação, que contou com o 
apoio do Sescoop/RS.

Curso ofereceu 32 horas de capacitação

Postura e linguagem 
corporal em
atendimento

Nos dia 15 e 16 de Setembro as 
colaboradoras do Setor de Aten-
dimento ao Cooperado Andres-
sa, Adriana e Letícia participaram 
do Curso de Postura e Linguagem 
Corporal em Atendimento. Reali-

zado na ACIL de Lajeado 
(Associação do Comércio 
e Indústria de Lajeado), 
foi ministrado por Lucia-
na Carvalho, graduada em 
Gestão em Marketing.                           

Importância da linguagem não verbal sob análise



MASSA
2 ovos
2 colheres de margarina
1 copo de açúcar
6 copos de farinha de tri-
go
3 copos de chocolate em 
pó
5 copos de leite
2 colheres de fermento

RECHEIO
1 pacote de gelatina de moran-
go
1 lata de leite condensado
2 colheres de amido de milho
2 copos de leite
1 caixa de morangos
2 copos de refrigerante (a sua 
escolha)

COBERTURA
1 colher de margarina
4 colheres de chocolate em pó
1/2 lata de leite condensado

MODO DE PREPARO

MASSA
Coloque na batedeira os ovos, a 
margarina e o açúcar e bata até 
obter um creme.
Depois acrescente a farinha, o 
chocolate em pó, o leite e o fer-
mente e bata novamente até ob-
ter um creme liso, em seguida 
coloque para assar por uns 50 
minutos.

RECHEIO
Em uma panela coloque a gelati-
na, o leite condensado, o amido 
de milho e o leite.
Leve ao fogo e mexa ate engros-
sar, depois acrescente os moran-
gos.
Corte o bolo ao meio, molhe 
com o refrigerante e coloque o 
recheio.
Coloque a outra metade do bolo 
por cima e molhe com mais dois 

copos de refrigerante.

COBERTURA
Leve ao fogos todos os ingre-
dientes da cobertura e mexa por 
uns 5 minutos.

Passe a cobertura no bolo, e se 
quiser coloque granulado e en-
feite com morangos.
Sirva gelado.

Fonte: www.tudogostoso.com.br
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TA Bolo de chocolate com morango

Este mês é o aniversário de nossa Cooperativa! Por essa razão, estamos compartilhando uma receita de um bolo muito fácil que 
fica delicioso para você fazer!



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). Con-
tatos 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 do telefone 
(51) 99513 2860. 

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 entra-
da de Benfica. Tratar com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326. 

VENDE-SE UM TERRENO COM 5MIL METROS QUADRADOS NA BR 386 - Pos-
sui 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 cons-
truir, 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 (cava-
los, 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. Interes-
sados contatar através dos telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com 
Carlos.

VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER - Em Taquari, lin-
da 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. 

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 quar-
tos, 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 Cer-
ro 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 Elé-
trica 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 combi-
nar através do telefone 99504 6595 com Nei.

TROCA-SE LINDA CHÁCARA EM TABAÍ - Localizada a 2 Km do centro, no dis-
trito 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 Pa-
verama). 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 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 (acei-
ta-se troca por casa ou apto na praia). Interessados devem tratar com Mário pelo 
telefone (51) 99654 1128.

VENDE-SE TECEDEIRA DE FUMO - Vende-se uma tecedeira de fumo de 4 bas-
tão no valor de R$ 2.500,00. Interessados devem tratar pelo telefone: (51) 99647-
2986, com Marcelo.

VENDE-SE CASA DE MADEIRA – Vende-se casa de madeira localizada em Ge-
neral Neto, Triunfo, medindo 24 metros quadrados com terreno de 15x36m. Pos-
sui contrato de compra e venda. Benfeitorias: poço artesiano e energia elétrica. 
Valor R$ 70.000,00. Tratar com Cristiano ou Rosana pelo telefone/whats  99837 
7428.

VENDE-SE TERRENO 16,5mx20m no Distrito de Coxilha Velha, próximo à Ca-
prichos Car (Lavagem de carros), Triunfo. A 200 metros da BR 386 e 700m do Su-
permercado Ávila, Posto de Saúde, Padaria, e comércio em geral. Lugar tranquilo, 
seguro com casas nas divisas. R$ 20.000,00. Apenas pagamento à vista. Aceita 
proposta. Contato: Nilton 51-999.87.88.92

VENDE-SE TERRENO 20mx50m de esquina - Coxilha Velha. Pode ser desmem-
brado em três lotes, no Distrito de Coxilha Velha, próximo à Caprichos Car (Lava-
gem de carros), Triunfo. A 200 metros da BR 386 e 700m do Supermercado Ávila, 
Posto de Saúde, Padaria, e comércio em geral. Lugar tranquilo, seguro com casas 
nas divisas. R$ 50.000,00. Apenas pagamento à vista. Aceita proposta. Contato: 
Nilton 51-999.87.88.92

VENDE-SE CHÁCARA 50mX70m - Coxilha Velha. Com mata nativa e árvores gi-
gantes de mais 60 anos, arroio, árvores frutíferas e açude. Pode ser desmembrado 
em 5 lotes. Ideal para transformar em área de lazer e/ou plantio de lavoura. Fica no 
Distrito de Coxilha Velha, próximo à Caprichos Car (Lavagem de carros), Triunfo. A 
200 metros da BR 386 e 700m do Supermercado Ávila, Posto de Saúde, Padaria, 
e comércio em geral. Lugar tranquilo, seguro com casas na divisa. R$ 75.000,00. 
Apenas pagamento à vista. Aceita proposta. Contato: Nilton 51-999.87.88.92

VENDE-SE CHÁCARA 50mX50m - Coxilha Velha - Com casa de 3 quartos, 2 
suítes, sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro auxiliar, ampla área de ser-
viço com tanque, pia e churrasqueira. Fica semi mobiliada. A área é cercada com 
moirão de cimento e tela. Conta com 2 açudes com peixes, arroio, pomar de fru-
tas, paiol, galinheiro, horta, jardim, gramado e 2 poços, um artesiano e outro de 
superfície. Pode ser desmembrado em 4 lotes. Fica no Distrito de Coxilha Velha, 
em frente à Caprichos Car (Lavagem de carros), Triunfo. A 200 metros da BR 386 e 
700m do Supermercado Ávila, Posto de Saúde, Padaria, e comércio em geral. Lu-
gar tranquilo e seguro com casas nas divisas. R$ 160.000,00. Apenas pagamento 
à vista. Aceita proposta. Contato: Nilton 51-999.87.88.92

Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar algum bem ou produto? Então, seu espaço é aqui. Ligue para o Núcleo de Co-
municação 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
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