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Retrospectiva de 2021
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

Findando o ano de 2021, com a
pandemia provocada pelo Coronavírus praticamente controlada, ao escrever esse texto me encho de otimismo
para a chegada de 2022.
Esse vírus mortal e terrível só está
sendo combatido graças aos cientistas, que, em prazos nunca vistos na
história da humanidade, conseguiram
criar vacinas eficientes. Neste sentido
é importante que você cooperado,
se ainda não fez, procure de imediato fazer
a vacina e tomar as medidas de precaução,
como o uso da máscara, do álcool em gel e
evitar estar em aglomerações. São medidas
importantes e necessárias para evitar um mal
maior.
Infelizmente muitos perderam entes queridos, empregos, alegrias e ficaram em uma
situação muito triste e vulnerável. Nessas horas, pessoas mal intencionadas, que querem
tirar vantagens, aplicam golpes, se passam
por agentes bancários e literalmente “raspam” o dinheiro da conta daqueles que ingenuamente “caem” nos golpes. Por favor,
tenham cuidado! Não entreguem seu cartão
do banco nem sua senha para desconhecidos
(e nem conhecidos, se não tiverem total confiança).
Nessa mesma onda, aproveito para alertá-

CERTAJANO

-los em relação a empréstimos que algumas
instituições financeiras estão oferecendo.
Principalmente se você é aposentado, pois
esses agentes, com a facilidade de fazer a
cobrança através de desconto em folha, garantem a liquidez da operação, reduzindo o

“Atenção aposentados em relação
a empréstimos que algumas
instituições financeiras estão
oferecendo. Esses agentes, com
a facilidade de fazer a cobrança
através de desconto em folha,
garantem a liquidez da operação,
reduzindo o risco a zero. Cuidado!
Verifiquem as taxas de juros!
Algumas estão muito acima das
habitualmente empregadas.”

risco a zero. Cuidado! Verifiquem as taxas
de juros! Algumas estão muito acima das habitualmente empregadas. Façam uma análise
comparativa entre as instituições financeiras

e vejam aquela
que oferece um
juro menor, caso
realmente
você
necessite contrair
um empréstimo.
O momento é de
muita precaução.
Agora, falando na CERTAJA, pode-se dizer
que o ano foi muito bom. Os prognósticos
até o momento apontam sobras com valores
próximos aos do ano que passou, tudo dentro do previsto/orçado. Nossa tarifa está mais
baixa, nosso índice de satisfação dos cooperados está mais alto e nossa saúde financeira
está sob controle. O investimento na construção da Linha de Transmissão em 69Kv e de
uma nova Subestação para a região de Vale
Verde e demais municípios vizinhos está em
pleno vapor, o Programa Mais Cooperado
é um sucesso e o Programa do Governo do
Estado intitulado “Energia Forte no Campo”
está levando desenvolvimento ao meio rural
de nossa área de atuação.
Que a retomada da economia, da vida
normal, da saúde física, mental e financeira
de todos seja uma constante!
Um feliz Natal e um abençoando Ano
Novo!
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Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento
Estamos
chegando ao final de
mais um ano, momento de fazermos
um balanço deste
que se encerra e já
projetando aquele
que se aproxima.
Nossa Cooperativa
deve fechar com resultado superior ao projetado, confirmando os bons desempenhos dos
últimos anos, demostrando assertividade no
trabalho da direção e dos conselhos de administração e fiscal.
Nossas lojas de insumos agropecuários puxaram o resultado da Cooperativa em 2021,
obtendo um desempenho operacional bem
superior ao projetado. Já a nossa agroindústria, mesmo obtendo um bom desempenho
na armazenagem e comercialização de milho,
deve fechar o período com resultado negativo
devido às negociações com arroz. Sempre que
ocorre de o arroz abrir a safra em um patamar de preço e baixar no segundo semestre,
durante a entre safra, temos dificuldades de
atingir os resultados. Isso porque ao final da
safra compramos muito arroz no encontro de
contas de insumos que financiamos para la-

voura do associado.
O histórico de comportamento do mercado de arroz mostra que, na maioria dos anos,
sempre ocorre valorização do preço no segundo semestre, porém esse ano aconteceu
o contrário. O arroz em casca abriu a safra a

“Já iniciamos o orçamento de
receita e despesas para 2022,
estabelecendo novos desafios,
superação de resultados, sempre
alinhado com nossa missão e visão
de futuro. As incertezas quanto
ao comportamento do mercado
de grãos e insumos nos próximos
meses são desafiadoras.”

R$90,00 /sc.50kg e foi perdendo força, chegando a R$60,00/sc. atualmente. As vendas de
arroz em casca e beneficiado esfriaram muito
no segundo semestre, dificultando o escoamento do estoque, o que também contribuiu

MODO DE VER

Nossa Missão

para o baixo desempenho do setor. Um
ano decepcionante para muitos produtores e agroindústrias que trabalham
com arroz.
RESULTADO POSITIVO - Os demais
negócios da Cooperativa, como planos
de saúde e telefonia, SSE – Setor de
Serviços Elétricos e locações devem fechar resultado positivo, assim como os
centros de despesas gastando menos
do que o orçado, contribuindo positivamente para soma do resultado geral.
Já iniciamos o orçamento de receita e despesas para 2022, estabelecendo novos desafios, superação de resultados, sempre alinhado com nossa missão e visão de futuro.
As incertezas quanto ao comportamento
do mercado de grãos e insumos nos próximos
meses são desafiadoras para quem planeja,
porque ao mesmo tempo podem representar oportunidades ou ameaças. Precisamos
ficar atentos aos detalhes, buscar a máxima
eficiência na atividade que desempenhamos
para não sermos surpreendidos pelo resultado.
Desejamos a todos os nossos associados,
clientes e fornecedores um excelente ano
novo. Deus abençoe a todos. Forte abraço.

CONSELHEIROS
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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.

MICHELE DE SOUZA ESPINDOLA - CERTAJA DESENVOLVIMENTO

Mais conhecida pelo apelido de Mi, a pedagoga Michele
de Souza Espindola é cooperada da CERTAJA desde 2008.
“A CERTAJA faz parte da minha infância. No interior a gente
mesmo fazia a leitura do relógio, sempre no dia 10. Minha
avó, que era analfabeta, nunca esquecia: ‘Hoje é dia de tirar
a leitura da luz’. Lembro-me bem desse cuidado dos meus avós
com a data da leitura, do pagamento, do uso racional de energia.
Depois, aqui na cidade, a CERTAJA foi meu segundo emprego,
onde passei por inúmeros setores, como cafeteria, padaria,
mercearia, hortifrúti e administrativo.” E completa: “Aos poucos
fui me destacando pelo meu trabalho e evoluindo nos setores, nos
quais aprendi muito, conheci pessoas que marcaram minha vida e
tenho grande orgulho dessa história que encerrou um ciclo e agora
iniciou outro. Fico honrada pelo convite de integrar o Conselho

Fiscal da Cooperativa”.
Nas horas livres, Michele gosta de
ouvir música e estar com a família.
Torcedora da Seleção Brasileira, ela
gosta de qualquer estilo musical, mas
seleciona as músicas pela letra. Comidas
bem feitas são aquelas capazes de atrair
o seu paladar. Um sonho? “Viver ao
máximo perto das pessoas que amo e
dar atenção e cuidado que elas merecem, pois acho que o que
eu faço ainda é pouco perto do que eu gostaria.” Sua expectativa
é compartilhar o conhecimento que tem como profissional, exfuncionária, ex-colega e associada, contribuindo para a melhoria do
ambiente, dos processos e dos serviços prestados pela Cooperativa.
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“Como a chance de racionamento é remota, o maior impacto está sendo e será o aumento dos custos, pois as bandeiras tarifárias
continuarão em níveis elevados para cobrir esta geração térmica adicional”. A declaração é do vice-presidente da CERTAJA Energia,
Ederson Madruga, doutor e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS em entrevista ao Certajano. A importância do acordo de compra de energia elétrica
no Ambiente de Contratação Live para os próximos 17 anos, realizado pela Cooperativa a fim de compor uma tarifa menor para os
associados merece destaque. Isso porque, se tal negociação não tivesse ocorrido, “o cooperado estaria com a conta final mais alta”.
Confira a entrevista completa.
Certajano - O Operador Nacional do Sistema – ONS afasta o risco de apagão elétrico
até o final de 2021. Entretanto, qual é o cenário que se
delineia para 2022?
Ederson Madruga - Enfrentamos a pior crise hídrica dos
últimos 91 anos, o que nos
impacta diretamente no valor
pago através das bandeiras tarifárias, cujo objetivo, é cobrir
os custos extras de geração de
energia, não previstos nas revisões tarifárias. Não há perspectiva de chuvas que reestabeleçam os reservatórios aos
níveis adequados, conforme
prognósticos, porém, o risco
de racionamento é extremamente baixo. Para termos esta
segurança, a geração através
de usinas térmicas continuará
em 2022, o que nos indica a
manutenção ou aumento das
bandeiras.
Certajano - Qual a origem
e a situação atual da crise hídrica vivenciada no Brasil?
Ederson - O Brasil, apesar de
possuir a maior matriz energética hídrica do mundo, adotou
como critério o de não construir usinas com barragens,
ou seja, com capacidade de
armazenar altos volumes de
água. Desta forma, em períodos de estiagem, como o que
vivemos, não é possível parar

a geração hídrica e armazenar
água, enquanto geramos através de outras fontes como solar ou eólica. Isto faz com que a
geração térmica, que podemos
controlar efetivamente, seja a
alternativa para complementar as gerações com déficit ou
as que não podemos controlar
(estocásticas).
Certajano - Quais os principais impactos da crise hídrica, em termos regionais e
nacionais?
Ederson - Como a chance
de racionamento é remota,
o maior impacto está sendo
e será o aumento dos custos,
pois as bandeiras tarifárias
continuarão em níveis elevados
para cobrir esta geração térmica adicional.
Certajano - Qual a relação
da crise hídrica com o aumento dos valores cobrados
a título de bandeiras tarifárias? Poderia explicar como
funciona o mecanismo das
bandeiras e qual a sua relação com os preços praticados
pelas distribuidoras de energia?
Ederson - No processo de
definição das tarifas para os
consumidores, a energia fornecida faz parte da chamada
Parcela A das tarifas, esta parcela passa integralmente ao

Ederson: Garantia de energia para o futuro e valores
competitivos são constantes em ações certajanas

consumidor, ou seja, as distribuidoras repassam o valor integral, sem qualquer adicional,
da energia adquirida ao consumidor. Como a energia está
sendo gerada a partir de uma
fonte mais cara, não prevista
no processo tarifário, as bandeiras servem para cobrir boa
parte deste adicional, evitando
que no próximo ano o aumento seja muito grande, ou seja,
o consumidor vai antecipando
o pagamento da energia mais
onerosa.
Certajano - Haverá impacto
em relação ao fornecimento
de energia elétrica aos cooperados da CERTAJA? Por
quê?
Ederson - A CERTAJA Energia adquiriu sua energia, através de uma chamada pública,
até 2039, ou seja, estamos com
energia garantida por este período, por um preço bem abaixo dos praticados atualmente.
Este benefício está sendo integralmente repassado aos Cooperados, isto pode ser observado nos dois últimos anos onde
tivemos redução acumulada na
tarifa na ordem de 11%. No
entanto, as bandeiras são pagas por todos os consumidores brasileiros, pois serve para
cobrir os custos excedentes.
Desta forma, nosso cooperado,
como todo brasileiro, é impactado pelas bandeiras.
Certajano - Qual é a importância do acordo de compra
de energia elétrica no Ambiente de Contratação Live
para os próximos 17 anos,
realizado pela CERTAJA, para
a composição de uma tarifa
menor para os associados?
Ederson - Esta compra foi
muito importante para os cooperados, pois nos deixou com
tarifas na ordem de 19% mais
baratas que o das supridoras
locais. Isto foi economia real na

conta de energia. Infelizmente
esta crise hidrológica impactou
as contas dos Cooperados com
esta cobrança adicional, que é
temporária, felizmente. Caso
não tivéssemos procurado esta
alternativa de compra mais barata, o cooperado estaria com
a conta final mais alta.
Certajano - Que alternativas de geração de energia
estão presentes no cenário
brasileiro e de cooperativas
como a CERTAJA, especificamente?
Ederson - Veem-se grandes
investimentos em energia eólica e solar, por diversas características técnicas. No entanto,
esta energia possui uma variabilidade muito grande, não
podendo ser prevista com precisão, tão pouco controlada.
Com isto, é necessário energia
firme que possa ser acionada
instantaneamente quando for
preciso. Esta energia de base
deve ser obtida de usinas hídricas ou térmicas, com valores
mais elevados. A complementariedade de fontes é o ideal,
para que crises hídricas sejam
mais facilmente contornadas,
o que determina a necessidade de mais usinas hídricas com
reservatórios e mais usinas térmicas.
Certajano - Gostaria de
acrescentar algum aspecto
não questionado?
Ederson - A CERTAJA Energia
está constantemente planejando seu sistema elétrico e suas
fontes de energia, de modo a
buscar eficiência e qualidade. A
garantia de energia para o futuro, bem como valores competitivos, trazendo redução na
tarifa é uma constante em nossas ações. O cooperado pode
ter certeza de que estamos
atentos, buscando as melhores
alternativas viáveis para que
nosso futuro seja iluminado.

NA REDE

A crise hídrica e seus reflexos na energia
elétrica. Entrevista especial com Ederson
Madruga, vice-presidente da CERTAJA Energia

NA REDE
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A importância da atualização do telefone e
e-mail. Entrevista especial com Deise Araújo
Muitas vezes você já ouviu falar que é importante manter seus dados atualizados junto à CERTAJA Energia. Mas você sabe o que
é isso? Confira a entrevista com Deise Araújo, coordenadora do Setor de Relacionamento com os Cooperados, e entenda por que é
preciso estar atento a esse aspecto.
CERTAJANO – Quais são
os dados que os cooperados devem manter sempre atualizados?
Deise Araújo – De uma
forma geral, todos os dados, quando forem alterados,
devem ser informados à Cooperativa. Mas o que é mais importante é o número de celular
e o e-mail.
CERTAJANO – Por quê?
Deise – É muito importante
que o número de celular esteja atualizado no sistema, pelos
seguintes motivos:
- cada vez que o cooperado
ligar ou enviar um WhatsApp
de um telefone cadastrado no
sistema da CERTAJA, imediatamente ele é identificado, de
forma que o seu atendimento
será muito mais rápido do que
se fizer essa operação a partir
de um número de celular desconhecido para a CERTAJA.
- a Cooperativa envia SMS
(mensagens)
importantes,

como aviso de desligamentos,
aviso de previsão de corte por
falta de pagamento, aviso de
pagamento em duplicidade,
entre outros. Se o cooperado
está com o número de telefone desatualizado no sistema
da CERTAJA, ele não irá receber esses avisos, gerando muitos transtornos para ele.
CERTAJANO – Na pergunta
acima falamos do telefone.
Por que é importante que
o cooperado mantenha seu
e-mail atualizado?
Deise – Oferecemos vários
serviços por e-mail, como o
recebimento da fatura, dentre outros. Se o e-mail não
estiver correto, o Cooperado
não receberá a fatura e, por
consequência, poderá esquecer-se de pagá-la, gerando os
transtornos citados acima.
Aproveito para falar da
questão ecológica e de sustentabilidade, pois quem opta
pelo recebimento da fatura

por e-mail e pagamento por
aplicativos ou débito em conta evita impressões em papel,
muitas vezes desnecessárias.
E mais uma dica: quem recebe a fatura pelo correio está
pagando R$ 2,05 por mês, valor este que pode ser zerado
caso opte pelo recebimento
por e-mail.
Se eventualmente o cooperado necessitar de um comprovante de endereço, temos
várias formas de disponibilizá-lo por meios digitais.
CERTAJANO – Como a CERTAJA Energia trata os dados
dos cooperados?
Deise - Os dados do cooperado NÃO SÃO divulgados. Eles
são protegidos de acordo com
a LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados), sendo utilizados
apenas para as necessidades
da Cooperativa no Relacionamento com seus Cooperados.
CERTAJANO – Algo mais a

comentar?
Deise – Mantenha seu cadastro atualizado, ligue ou
contate pelo whats com 0800541-6185.
O cadastro atualizado agiliza
e satisfaz o cooperado quando
necessita de atendimento.

Deise: Dados dos
cooperados são sigilosos

Os ganhos na prática de se fazer
parte de uma Cooperativa
Ao encerrarmos o ano, não
podemos deixar de falar do cooperativismo e das vantagens que
o sistema oferece para seus cooperados. Confira!
A CERTAJA é uma Cooperativa. Você sabe o que é cooperativismo?
- Considerado pela ONU “um
modelo de negócios que constrói
um mundo melhor”, o cooperativismo é uma opção de crescimento econômico que caminha
junto com o desenvolvimento
social, pautada por valores humanos como solidariedade, responsabilidade, democracia e
igualdade.
- É um modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social.
- Visa às necessidades do grupo, e não do lucro. Busca prosperidade conjunta e não individual.

Você sabe qual a diferença
entre uma COOPERATIVA e as
demais empresas?
- O objetivo de uma cooperativa é a melhoria da qualidade de
vida dos cooperados, enquanto
o das demais empresas é o lucro.
- Os donos da cooperativa são
os cooperados; os donos das demais empresas são os acionistas.

Energia foi mais alto do que
das duas maiores concessionárias do RS?
A CERTAJA Energia obteve a
pontuação de 77,17, classificando-se em 13º lugar na categoria “Permissionárias”, enquanto
a RGE ficou em 19º e a CEEE-D
(atual Equatorial) em 27º, na categoria “Concessionárias!

•No país temos 51 permissionárias e 53 concessionárias que
participam da pesquisa IASC.
E, para concluir, você sabia
que a tarifa da CERTAJA Energia
está 19% mais barata do que das
outras duas concessionárias próximas de nossa área de atuação?
Cooperativismo é tudo de bom!

Você sabia que as sobras do
resultado anual são revertidas
em investimentos na Cooperativa?
O valor das sobras apuradas
na CERTAJA Energia, do exercício de 2020, na ordem de R$
10.233.000,00, após deduzido
das reservas legais e estatutárias,
foi integralmente destinado aos
investimentos da Cooperativa.
Você sabia que o Índice
ANEEL de Satisfação do Consumidor 2020 (IASC) da CERTAJA

Cooperativas querem melhorar a qualidade
de vida dos cooperados, que são seus donos
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Agenda percorreu municípios atendidos e estreitou laços junto ao poder público
Atendendo ao objetivo de intensificar o relacionamento com os cooperados, o presidente da CERTAJA Energia, Renato Martins, o
vice-presidente Ederson Madruga e a coordenadora do Setor de Relacionamento com os Cooperados, Deise Araújo visitaram algumas prefeituras da área de atuação da Cooperativa. A ideia é que todos os municípios sejam acompanhados regularmente, para mapear ações que possam ser realizadas em conjunto, a fim de promover o desenvolvimento local. Confira a agenda dos últimos meses.

TAQUARI – Em 14 de setembro o prefeito André
Brito e o vice-prefeito Ramon de Jesus receberam
a direção da CERTAJA. Na
noite de 9 de novembro os
certajanos participaram da
sessão da Câmara de Vereadores.

Diálogo com representantes taquarienses

Conversa com prefeito Arsênio Cardoso

PAVERAMA - Na noite de 21 de outubro
a CERTAJA participou da sessão na Câmara de Vereadores, quando, dentre outros
assuntos, apresentou alguns números da
Cooperativa e seus canais de relacionamento. Em 22 de outubro, a visita foi para
o prefeito de Paverama, Fabiano Brandão,
e o vice-prefeito João Edson Moraes.

Amarildo Luís da Silva: ideias
para futuro refletidas agora

BOM RETIRO DO SUL Em 27 de outubro o prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busato, acolheu os
cooperativistas, que participaram da sessão na Câmara
de Vereadores em 16/11.

Presença em sessão pública na Câmara

Proximidade à comunidade em espaço de representação

Estreitando laços com poder municipal

Câmara e Cooperativa se aproximam

Participação da CERTAJA converge ao bem comum

Busato e cooperativistas afinam ideias

TABAÍ – No dia 29 de setembro houve uma conversa com o prefeito Arsênio
Cardoso. Em 6 de outubro,
a comitiva da CERTAJA participou da sessão da Câmara de Vereadores.

FAZENDA VILANOVA Dia 26 de outubro o prefeito Amarildo Luís da Silva
conversou com os representantes da CERTAJA. Em 8
de novembro os certajanos
participaram da sessão da
Câmara de Vereadores.

Alinhamento de perspectivas une representantes

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CERTAJA ENERGIA amplia visitas às
prefeituras da sua área de atuação

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Entrevistas em rádios marcam
os 52 anos da CERTAJA
Emissoras da região veicularam programas especiais alusivos ao aniversário da Cooperativa
Em 17 de outubro a CERTAJA completou 52 anos. Solidez, comprometimento e valores cooperativistas marcam a história de
sucesso da Cooperativa que ilumina o dia a dia de mais de 28 mil cooperados em 19 municípios do RS. Emissoras de rádios da
região promoveram programas especiais para marcar esse feito. Confira!

No dia 15/10, a Rádio A Hora, de Lajeado, entrevistou o presidente Renato
Martins no programa “Frente e Verso”.

Dia 16 o presidente Renato e seu vice
Ederson Madruga, juntamente com o
Conselheiro Gustavo Schuch, participaram ao vivo do programa “Conversas de
Fato” da Rádio Terra, de Venâncio Aires.

No dia 18 /10 O Fato, de Taquari, entrevistou ao vivo o presidente Renato.

#52ANOSCERTAJAENERGIA!
Em comemoração ao aniversário da Cooperativa, durante todo
o mês de outubro a CERTAJA
Energia realizou uma campanha
nas redes sociais. No dia 22/11

uma comissão julgadora composta pela Equipe de Comunicação
do SESCOOP/RS, de Porto Alegre, escolheu dentre os mais de
100 stories produzidos pelos se-

guidores da Cooperativa o story
vencedor, que foi elaborado por
Andressa Aguiar! Parabéns, Andressa! A CERTAJA Energia agradece a todos que participaram da

campanha, abrilhantando o mês
de aniversário da Cooperativa!
*O prêmio foi um aparelho de
celular Smartphone Samsung Galay A31

EDIÇÃO 181/DEZEMBRO DE 2021

Para celebrar os 52 anos
da Cooperativa, completados
em 17 de outubro, ao final da
tarde de segunda-feira, dia

18, foi oferecido um lanche
especial para os colaboradores, no estacionamento da
Cooperativa.

Conselhos voltam às
reuniões presenciais
Na última semana de setembro ocorreram as reuniões do
Conselho Fiscal (quarta-feira,
dia 27) e do Conselho de Ad-

ministração (quinta-feira, dia 28), marcando a
volta presencial das reuniões mensais.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Comemoração
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CERTAJA Energia
entrega viatura para
BM de Taquari
CERTAJA nas
redes sociais
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, Instagram e

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

Em iniciativa pioneira no RS,
na tarde de 28 de outubro a
Brigada Militar de Taquari recebeu uma viatura Duster semi
blindada zero km. Tal feito foi
possível porque a CERTAJA
Energia aderiu ao programa PISEG (Programa de Incentivo ao
Aparelhamento da Segurança
Pública do Estado do RS), que
destinou R$ 186.300,00, parte do valor a recolher do ICMS,
para este programa. Além desse
montante, a Cooperativa aportou R$ 18.630,00 com recursos
próprios, que correspondem a

10% do total. Desta forma, a
soma da contribuição ao Fundo de Apoio a Brigada foi de R$
204.930,00. Além da viatura,
a quantia que a CERTAJA disponibilizou foi utilizada para a
aquisição de novas pistolas para
a Corporação. Tanto a viatura,
quanto as armas, serão utilizadas exclusivamente em Taquari,
aumentando a segurança de
seus cidadãos. Ações como essa
demonstram a força do Cooperativismo e servem de exemplo
para outras empresas aderirem
ao Programa!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Coleta de tampas plásticas
rende doações para entidades
Ação integrante do Dia de Cooperar, o DIA C, mobilizou colaboradores da Cooperativa

Colocando em prática
o princípio cooperativista
do Interesse pela Comunidade, as cooperativas
se empenham em melhorar não só a vida dos
cooperados, familiares e
colaboradores, mas de
todos aqueles que vivem
ao seu redor. Com esse espírito,
a CERTAJA Energia segue com a
iniciativa integrante do DIA C –
Dia de Cooperar, através da co-

leta de tampas plásticas.
Iniciada no mês de julho, a
campanha está rendendo bons
frutos: até o dia 23 de novembro foram coletados 9,953 kg
deste material, que foi doado
para as entidades assistenciais
APAE, Associação Pequenos
Notáveis e Associação dos Protetores dos Animais de Taquari
- APAT.
Os colaboradores da CERTAJA
Energia trazem de suas casas o

material e depositam no ponto de coleta da Cooperativa. A

iniciativa segue em andamento,
pois todo dia é Dia de Cooperar!

Pagamento de faturas de energia com cartão
de débito ou crédito completa um ano
Sistema permite quitar pagamentos das contas de energia elétrica com praticidade
Implementado em novembro
de 2020, o sistema de pagamento da fatura de energia elétrica
com cartão de débito ou crédito
está obtendo uma boa adesão
por parte dos cooperados. Essa
nova modalidade é mais uma
opção de pagamento, podendo
ser realizada nos canais digitais
(agência virtual e WhatsApp
0800 5416185) ou nos Postos de
Atendimento da Vendinha, Taquari e Barão do Triunfo.
No primeiro mês apenas doze
cooperados utilizaram essa mo-

dalidade de pagamento. Após
muita divulgação, em janeiro
a adesão começou a aumentar
progressivamente, chegando a
outubro de 2021 com 361 usuários e um valor de R$ 75 mil arrecado no mês.
Os dados mostram que a
maioria dos cooperados prefere pagar na opção débito e na
máquina instalada no Posto da
Vendinha.
De acordo com o coordenado financeiro, Marciano Vicari,
“é importante que o cooperado

saiba que há a opção de parcelamento com taxas de juros menores do que as praticadas no mer-

cado. É uma oportunidade para
quem está em débito com a CERTAJA colocar em dia as contas”.

Inauguração da Subestação Nossa
Senhora do Carmo 69 kv
sa Senhora do Carmo – 69 Kv,
da Cooperativa Certhil, em Três
de Maio. Na mesma data essa
cooperativa comemorou seus 52
anos de fundação.

Ederson e Eleandro na inauguração de subestação

Créditos das fotos: Assessoria de Comunicação da Certhil

Em 23 de novembro o vice-presidente Ederson Madruga e
o gerente de Distribuição Eleandro Marques acompanharam a
inauguração da Subestação Nos-

Co-irmã Certhil celebra 52 anos
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Na tarde de 23 de novembro
João Ederson Oliveira, Ramon
Pretto, Elton Rodrigo dos Santos e Marlon Coutinho participaram do EmpreInove, no
Clube Tiro e Caça, em Lajeado.
O evento, realizado pelo Grupo A Hora em parceria com a

ACIL (Associação Comercial e
Industrial de Lajeado), buscou
estimular e aprimorar as habilidades nos negócios e reuniu
empresários, líderes de equipes e profissionais estratégicos
para integrar, qualificar e compartilhar experiências.

ACIL promove reunião
almoço com presidente
da OCERGS-SESCOOP/RS
Em 18 de novembro, a Associação Comercial e Industrial
de Lajeado (ACIL) organizou
uma reunião almoço com o
tema “A expressão do cooperativismo Gaúcho”. O presidente
do Sistema Ocergs-Sescoop/
RS, Vergílio Frederico Perius,
falou sobre o crescimento do
cooperativismo no Estado,
destacando a presença do sistema do Vale do Taquari: “Em
relação ao cooperativismo o
Vale do Taquari representa um

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Fórum estadual de
empreendedorismo,
estratégia e inovação –
EmpreInove
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modelo de organização
econômico-social para
a sociedade brasileira.
Um vale unido, com cooperativas fortes, poderosas, crescendo cada
vez mais com a adesão
muito grande dos associados que realmente participam”. Os presidentes da CERTAJA Energia, Renato Martins,
e da CERTAJA Desenvolvimento, Luís Granja, acompanharam o evento.

Crédito da foto: ACIL – Lucas Santos

Foco na atualização norteou grupo certajano

Cooperativismo gaúcho demonstra sua força

CURSOS

Módulo K e L

No início de
outubro ocorreu
o
Treinamento do Módulo
K (Instalação e
substituição de
equipamentos
básicos) e do
Módulo L (Operação de equipamentos) para 15
técnicos, sendo
seis da CERTAJA
Energia, seis da
Desenvolvimento e três da CERFOX. Esse treinamento teve como objetivo
proporcionar conhecimentos
essenciais para o desempenho
das atividades de instalação e

Direção Defensiva
De 25 a 29 de outubro, na
Acerta, ocorreu o Treinamento
de Direção Defensiva. Setenta
e três colaboradores participaram do curso, que teve como
objetivo aumentar a seguran-

substituição de equipamentos
básicos de redes aéreas de distribuição de energia elétrica,
com base nos padrões de trabalho da Fecoergs.

ça na condução de veículos e
priorizar a defesa da vida. A
atividade contou com o apoio
do SESCOOP e SENAT (Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Transporte).

Cuidados ao dirigir no centro das atenções
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CURSOS

Comunicação Cooperativista
Com temas atuais, polêmicos e experiências práticas, o Encontro Estadual
de Comunicação Cooperativista 2021 entregou conteúdos diferenciados aos
profissionais de Marketing
e Comunicação das cooperativas.
Foram três dias de painéis com experts que trou-

xeram insights sobre a aplicação
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) na Comunicação, o uso da plataforma de
Big Data Analytics e Inteligência
Artifical para decisões inteligentes, e indicadores de marketing
para medir o desempenho e o
sucesso da estratégia da cooperação.
A abertura do evento contou

com a participação do presidente do Sistema Ocergs, Vergilio
Perius, que destacou a importância do trabalho desenvolvido
pelos profissionais de Comunicação na divulgação do cooperativismo. Simone França, do
Setor Comercial e Marketing da
CERTAJA Energia, participou do
evento.
Fonte: Ocergs, adaptado

Reciclagem NR 35
De 5 a 10 de novembro
aconteceu o curso de Reciclagem de NR 35 – Trabalho em
Altura, para atualizar os conhecimentos sobre os requisitos mínimos e as medidas de
proteção para as atividades,
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Foram realizados estudos

Curso CIPA

teóricos e também a prática de
resgate e escalada em postes,
assim como uma inspeção detalhada dos equipamentos de
segurança e a prática de confecção de nós. O treinamento
é oferecido a cada dois anos,
conforme estabelecido pela
própria NR. Setenta e dois certajanos participaram.

De 25 a 27 de outubro os novos cipeiros titulares, suplentes e designados (funcionários
eleitos e indicados pela cooperativa) receberam treinamento
da NR 5. O curso visou atender
a Norma Regulamentadora referente à Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA,
obrigatoriamente exigida pelo
Ministério do Trabalho. O objetivo foi capacitar os cipeiros

no que se refere à prevenção
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Vinte
e um certajanos participaram
(14 da Certaja Energia e sete
da Certaja Desenvolvimento)
e foi ministrado por Vanessa
Haetinger, da empresa Master
Person Consultoria, de Taquari,
e teve o apoio do Sescoop/RS.
Em três de novembro ocorreu
a posse da nova gestão.

Cipeiros capacitados na prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais

Atualização concentrou 72 colaboradores

ENASE
De 13 a 15 de outubro aconteceu o ENASE 2021 (Encontro
Nacional dos Agentes do Setor Elétrico), de forma virtual,
reunindo profissionais da área
para debater sobre os principais temas da atualidade do setor. Os colaboradores Marcus
França e Elton Rodrigo dos Santos, da Controladoria e Estraté-

Simone: atualização
e adequação à LGPD

gia participaram do evento. O
foco deste ano foi a transição
energética e seus impactos,
como a sustentação de fontes
renováveis, abertura do Mercado Livre, segurança energética,
projeções relacionadas ao preço da energia, os impactos no
consumidor, novas tecnologias,
entre outros.
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Soldador Rural Básico
27 a 29 de setembro aconteceu o
curso Soldador Rural Básico, para sete
cooperados, na propriedade de Silvio
Rosa de Souza, em
Passo Raso, Triunfo.

Já em 18, 19 e 20 de outubro, o mesmo curso aconteceu na chácara de Clóvis
Bavaresco, no Campo de Estado. Seis cooperados aproveitaram e ampliaram seus
conhecimentos teóricos e
práticos.
Técnicas de soldagem aplicadas na prática

Tingimento e pintura
em tecidos
No período de 25 a 29 de outubro ocorreu o curso Tingimento e
Pintura em Tecidos, no Sindicato

Rural de Taquari. Oito cooperadas participaram das aulas ministradas por Cleci Bordiguam.

Habilidades aprofundadas: panos de prato natalinos

CURSOS SENAR

Confira os cursos que a CERTAJA promoveu para os cooperados com a parceria do SENAR e dos Sindicatos Rurais.

Proteção facial garantiu segurança

Macramê

De 22 a 25 de novembro ocorreu o curso de Macramê no Sindicato Rural de Taquari. Ele teve
como objetivo ensinar a tecelagem manual com uso de nós

para a criação de peças através
do reaproveitamento de resíduos da indústria têxtil. Nove cooperadas participaram das aulas
ministradas por Marcia Viana.

Artesanato com fio gerou belos resultados

14

EDIÇÃO 181/DEZEMBRO DE 2021

RECEITA

Uma alternativa ao clássico de frango no Natal, esse fricassê com creme de leite, requeijão, presunto e batata palha é um prazer
a cada garfada!

Fricassê ao Requeijão
INGREDIENTES

1 quilo de peito de frango
2 tabletes de caldo galinha
3 xícaras (chá) de água
Meio litro de leite
2 gemas
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 lata de creme de leite
1 xícara (chá) de presunto picado
1 copo de requeijão
1 xícara (chá) de batata palha
MODO DE PREPARO
Em uma panela, dissolva os tabletes de caldo na água e cozinhe o frango, por cerca de 20
minutos. Desfie o frango e reserve o caldo.

Em uma panela, acrescente as
gemas, o leite, a farinha de trigo e o caldo reservado (cerca de
1 e meia xícara) e misture bem
até engrossar.
Retire do fogo, junte o creme de
leite e o frango desfiado, mistu-

rando bem.
Coloque a mistura em um recipiente refratário, cubra com o
presunto picadinho e o requeijão.
Espalhe a batata palha e leve ao
forno médio-alto (200°C), prea-

quecido, por cerca de 10 minutos. Sirva acompanhado de arroz branco.
Fonte: https://www.receitasnestle.com.
br/receitas/fricasse-ao-requeijao
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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 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 entrada de Benfica. Tratar com João Carlos, pelo telefone 51 99886-9326.
VENDE-SE UM TERRENO COM 5MIL METROS QUADRADOS NA BR 386 - Possui 6 tanques de 7x15 para criação de peixes. Localizado no km 416,5 em frente
ao mercado J.A, na rua nova, a 200m da BR. Tratar com João Carlos, pelo telefone
51 99886-9326.
VENDE-SE 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$170.000,00. Interessados deverão contatar com Amauri pelo telefone 99262
3339.
ÁREA DE TERRA de quase 3ha localizada no Cerro dos Gomes, Bom Retiro do
Sul. Aceitamos troca por casa na cidade de Bom Retiro do Sul, ou venda. Tratar
com seu Anaurelino pelo fone 51 98027 0160
VENDE-SE CHÁCARA EM PAVERAMA – Possui 9 hectares com animais (cavalos, ovelhas, gado e aves), campo fechado, casa de 3 andares de pedra com porão
e mezanino, 2 galpões, açude, água e luz. Localizada a 7km de Paverama. Interessados contatar através dos telefones 9964 10309 com Telmo ou 9842 58010 com
Carlos.
VENDE-SE CHÁCARA NA LOCALIDADE FAZENDA LENGLER - Em Taquari, linda morada, boa vizinhança, ótimo local para colocar um mercado. Possui 2,5 ha, 8
açudes com peixes, 2 casas de alvenaria, plantação de frutas cítricas e pitaia. Valor
R$ 350 mil (aceita proposta). Interessados devem contatar pelos telefones (51)
99526 4082 ou 99648 5904 com Paulo.
VENDE-SE 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 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.
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.
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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 (aceita-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 bastão no valor de R$ 2.500,00. Interessados devem tratar pelo telefone: (51) 996472986, com Marcelo.
VENDE-SE CASA DE MADEIRA – Vende-se casa de madeira localizada em General Neto, Triunfo, medindo 24 metros quadrados com terreno de 15x36m. Possui 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 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 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 desmembrado em três lotes, 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
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 gigantes 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 serviço 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 frutas, 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. Lugar tranquilo e seguro com casas nas divisas. R$ 160.000,00. Apenas pagamento
à vista. Aceita proposta. Contato: Nilton 51-999.87.88.92
VENDE-SE TERRENO medindo 13,5m de frente x 33m de fundos, em Tapes, na
Avenida Getúlio Vargas 1904, com duas casas, sendo uma de madeira na frente
e uma de alvenaria nos fundos. Valor R$ 180.000,00. Telefone para contato 51
997001032.
VENDE-SE QUATRO TERRENOS medindo 12x30m (cada) com escritura, localizados na Rua Antenor Botelho de Souza, s/n, em Taquari. Valor de cada terreno R$
50.000,00. Tratar com Paulo, nos fones 51 995264082 ou 51 996485904
VENDE-SE TRATOR - Trator MF 50x, ano 65. Trator todo revisado e com troca
de óleos em dia no valor de R$ 28.500. Interessados deverão contatar com Eraldo
pelo telefone 051 99972 5349.
VENDE-SE TERRENO EM TAQUARI - Localizado na rua Eduardo Borba da Rosa,
em Taquari. Terreno com escritura, medindo 12x24 (sem casa) no Parque do Meio
(próximo ao mercado do Prado) no valor de R$80.000,00. Interessados deverão
entrar em contato através do WhatsApp 51 99662-4212.

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

