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Estamos iniciando 2022 calcado em 
um ótimo resultado do ano que pas-
sou em nossa Cooperativa. O Balanço 
Anual está sendo auditado, como de 
praxe, para que, no dia 30 de março, 
data pré-definida para a realização de 
nossa Assembleia Geral, possamos 
levar a apreciação e avaliação de to-
dos vocês. 

Com o objetivo de racionalizar pro-
cessos e aumentar a produtividade, 

em 2021 fizemos várias mudanças internas. 
Revisamos os processos, focando na otimi-
zação e automação das atividades. Também 
reduzimos gerências e setores, tudo em 
busca do mesmo objetivo. As mudanças 
estão mostrando-se positivas, fazendo com 
que nossa CERTAJA siga em evolução e in-
vestindo em inovação, tudo visando a busca 
da excelência no atendimento de nosso co-
operado. 

O orçamento para o ano já está apro-
vado pelo Conselho de Administração e 
prevê investimentos no sistema de dis-
tribuição na ordem de R$25.502.779,00, 
sendo R$18.647.279,00 para expan-
são, R$5.722.512,00 para melhorias, R$ 
1.030.988,00 para renovação de ativos e 
R$102.000,00 para reparos elétricos.

EQUILÍBRIO ECONÔMICO - Como sem-
pre, de uma forma profissional, caracteri-
zada como cuidadosa e sensata, buscamos 
o equilíbrio econômico e financeiro de Co-
operativa. Isso se concretiza no resultado de 
2021 e nas projeções para 2022. Sabemos 

que, de uma forma geral, este ano não será 
fácil. Os preços de tudo a cada dia sobem, o 
valor do dinheiro diminui, e isso, meus ami-

gos, indica a volta 
da inflação. Quem 
nasceu há mais de 
30 anos possivel-
mente lembra-se 
dela...

Além disso, 
não esqueçam 
que este ano é ano eleitoral. Cuidado com 
as “fake news”. Usem de sua memória, fa-
çam sua avaliação, buscando se informar 
em canais de comunicação sérios e éticos 
acerca da situação política que nosso país 
está vivendo para que, no dia das eleições, 
no mês de outubro, vocês votem de forma 
consciente.

Infelizmente, não posso deixar de falar 
sobre a pandemia. Já estamos há dois anos 
nessa guerra com o vírus. Vendo o noticiário 
na TV ou lendo jornais, me parece que as no-
tícias repetem-se como as de 2021, porém 
agora com o nome de variante Ômicron. 
Protejam-se! Orientem-se com seu médico 
sobre os melhores caminhos a serem segui-
dos, usem máscaras, evitem aglomerações e 
higienizem as mãos com álcool em gel.

E vamos em frente, com pensamento po-
sitivo e sempre com muita energia. 

Até o dia 30 de março, na Assembleia!
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Que venha 2022!
Renato Martins, presidente da CERTAJA Energia

O informativo Certajano é um veículo do corpo funcional das Cooperativas: Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí & Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacuí |Reportagem 
e fotografia: Setor Comercial e Marketing da CERTAJA Energia | Diagramação: Paula Santos da Rosa | Texto e Edição: Márcia R. Junges, MTB 9447 | Impressão: Gráfica Gazeta do Sul - Santa Cruz do Sul | 
Tiragem: 23,5 mil exemplares| Periodicidade: Bimestral | Presidente da Certaja Energia: Renato Pereira Martins | Vice-presidente da Certaja Energia: Ederson Madruga | Secretário: Carlos Gustavo Schuch* 
| Conselho Administrativo: Clovis Schenk Bavaresco (secretário substituto), Clenio Birke, José Carvalho dos Santos, Lauro Roberto Bayer, Marcio Antônio Souza de Vargas, Natiela Godoy Lopes, Neuri Valdir 
Nied, Gelson Luiz de Souza Muller, Severino Aloisio Lehmen, Marcelo Santos de Souza (suplente), Maria Oliveira de Paula (suplente), Silvio Luis da Rosa Lopes (suplente) | Conselho Fiscal: Carlos Roberto 
Atkinson - Efetivo, Cledison Gilmar da Silva Ritter - Efetivo, Elen Regina Kochem - Efetivo, Moacir Antônio Garcia Faleiro, Florinaldo dos Santos Machado, Cler Leandro Souza de Azevedo | Estrutura Adminis-
trativa: Gerente Administrativo Financeiro: João Ederson Pacheco, Gerente de Mercado: Ederson Madruga e Gerente de Distribuição de Energia: Eleandro Marques | Presidente da Certaja Desenvolvimento: 
Luis Carlos Granja Rocha | Vice-presidente da Certaja Desenvolvimento: Jacób Braga de Souza | Secretário: Gilberto Coutinho Cunha | Conselho Administrativo: João Carlos Kroeff Schmitz, Marcelo Mujol, 
Odone Pereira Fraga, Paulo Cesar Jardim dos Reis, Rossano Nunes dos Santos, Sérgio Hofstater, Dalmir Bif Goularte (suplente), Fabio Bonetti (suplente), Luiz Fernando Silveira de Oliveira (suplente) | Conselho 
Fiscal: Antônio Carlos da Silva Tedesco - Efetivo, José Geraldo Vianna Pereira - Efetivo, Maria Elena de Souza Gomes - Efetivo, Frederico Oliveira Fruhauff - Suplente, Jairo Carvalho Porto - Suplente, Michele 
de Souza Espindola - Suplente | Rua Albino Pinto, 292 - Taquari/RS - CEP: 95860-000 Fone: (51) 3653-6600 | Site: www.certaja.com.br - E-mail: certaja@certaja.com.br - A redação não se responsabiliza 
por opiniões pessoais emitidas em artigos assinados.

CERTAJANO

M
O

D
O

 D
E 

V
ER

“As mudanças estão 
mostrando-se positivas, 
fazendo com que nossa 

CERTAJA siga em evolução e 
investindo em inovação, tudo 
visando a busca da excelência 

no atendimento de nosso 
cooperado.”
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O ano de 2022 
chega desafiando 
a capacidade de 
superação do pro-
dutor agropecua-
rista. Iniciamos 
enfrentando uma 
estiagem terrível: 
mais de 200 mu-

nicípios gaúchos já decretaram situação 
de emergência, apontando sérios prejuízos 
ao agronegócio. Além disso, o preço dos 
insumos para produção agrícola tem se 
mantido em alta, num patamar nunca vis-
to antes. A incerteza quanto ao plantio da 
próxima safra, o preço dos grãos e o quan-
to se deve investir se tornam um dilema na 
cabeça do produtor.

A nossa Cooperativa costuma trabalhar 
com planejamento orçamentário de recei-
tas e despesas, que é realizado ao final de 
um ano projetando o ano seguinte. O nos-
so orçamento já está concluído, e mesmo 
diante desses desafios acreditamos que po-
demos superar os resultados obtidos exercí-
cio anterior. Para isso, o mais importante é 
ter foco, ser eficiente e criterioso para não 

cometer erros. 
Temos expectativas de ampliar nossa for-

ça de vendas, abrindo novas regiões, for-
malizar novas parcerias com fornecedores, 
cooperativas e produtores.

Recentemente visitamos as cooperativas 

da região: Languiru, Dália Alimentos, Coo-
peragri e ARLA, buscando estreitar a comu-
nicação e abrir espaço para projetos de in-
tercooperação.

Visitamos associados e conselhei-
ros da CERTAJA em Barão do Triunfo, 
onde, atendendo a solicitações, ini-
ciamos um trabalho de atendimen-
to técnico e vendas de insumos aos 
produtores daquela região. 

PARCERIAS - Projetamos crescer 
em faturamento com os fornecedo-
res atuais e abrindo nova parceria 
com a CORTEVA CROPS, ampliando 
nosso portfólio de defensivos agrí-
colas.

Atualmente locamos todas as salas em 
nosso prédio comercial do Supercentro e 
pretendemos criar ações que possam forta-
lecer a parceria com essas empresas visan-
do a sustentabilidade dos nossos negócios.

Alinhamos e reestruturamos nossa par-
ceria com a CERTAJA Energia através da 
prestação de serviços conduzidos pelo nos-
so SSE – Setor de Serviços Elétricos.

Essa é nossa estratégia de gestão: buscar 
parcerias ganha-ganha, procurando sem-
pre cooperar para crescer, defendendo os 
princípios do cooperativismo.

Um bom ano a todos e um forte abraço.

Os desafios de 2022
Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

“O nosso orçamento já está 
concluído, e mesmo diante 
desses desafios acreditamos 

que podemos superar os 
resultados obtidos exercício 

anterior.”
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Você sabe como falar com a Clara,
atendente virtual da CERTAJA?

Chame no whats 0800.541.61.85!
Em primeiro lugar, cadastre o CPF e a UC (unidade consumidora) 

do titular da conta. Esses dados serão solicitados apenas na primei-
ra vez que você falar com a Clara.

Veja como é fácil falar com ela! 

Primeiramente, vamos tomar como exemplo o caso de um COO-
PERADO:

Digite o número correspondente ao serviço que você precisa! É 
simples! É fácil! É rápido! Fale com a Clara! Envie um WhatsApp 
para 08005416185!

Agora, vamos tomar como exemplo o caso de um NÃO COOPE-
RADO:

Fácil, não é? Envie um whats para 08005416185 e fale com a 
Clara!



EDIÇÃO 182/FEVEREIRO DE 202206
N

A
 R

ED
E

Energia Forte no Campo: obra é
inaugurada em Barão do Triunfo

O dia 30 de novembro teve 
significado especial para a co-
munidade de Barão do Triunfo 
e para a CERTAJA Energia com a 
inauguração da rede trifásica de 
14km na comunidade de Arroio 
Grande. Dezenove cooperados 
da região aderiram ao Programa 
Energia Forte no Campo em ja-
neiro de 2021, o que viabilizou 
a obra contando com investi-
mentos da Cooperativa, do Mu-
nicípio, do Governo do Estado e 
dos cooperados. A energia trifá-
sica é importante para a comu-
nidade, que trabalha com fumo 
e tem a necessidade de utilizar 
estufas elétricas no processo de 
secagem das folhas. 

Após a inauguração, aconte-
ceu a reunião do Conselho de 
Administração, com a presença 

de todos os Conselheiros, se-
guida de almoço. O cooperado 
Silvio Egídio Raphaelli destacou 
que “a participação e a união 
em cooperação possibilitaram 
concretizar uma necessidade 

antiga dos produtores. Ago-
ra, se espera o incremento da 
produção local e a melhoria na 
qualidade de vida”. O prefeito 
de Barão do Triunfo, Elomar 
Rocha Kologeski, agradeceu o 

serviço prestado pela CERTAJA, 
em especial à constante dispo-
nibilidade do presidente Rena-
to, pela excelência no atendi-
mento e apoio no crescimento 
da região.

Almoço selou conquista da comunidade Autoridades reunidas em prol do desenvolvimento

Empreendimento promete mudar cenário com energia trifásica

Cooperados reduzem conta de luz de setembro 
a dezembro/21 e recebem desconto

O Programa de Incenti-
vo à Redução Voluntária 
de Consumo de Energia 
Elétrica, do Ministério de 
Minas e Energia contem-
pla os cooperados que 
reduziram 10% do consu-
mo de energia elétrica ou 

mais no acumulado nos últimos 
quatro meses, comparado com 
o mesmo período de 2020.

Os cooperados que atendem 
as regras estabelecidas pelo 
Governo Federal foram incluí-
dos automaticamente no pro-
grama, sem necessidade de ca-
dastro. 

Os que não estão aptos a re-
ceber o bônus são aqueles que 
possuem sistema de geração 
distribuída, os pertencentes a 

classe do poder público, ilumi-
nação pública, os consumido-
res especiais e livres (que são os 
que adquirem energia elétrica 
no ambiente de contratação li-
vre), os que praticaram alguma 
irregularidade e aqueles que 
não tiveram informação de lei-
tura no período.

Na prática, o cooperado re-
cebe um bônus de R$ 0,50 por 
quilowatt-hora (kWh) do total 
da energia economizada (va-
lor correspondente a R$ 50,00 
para cada 100 kWh economi-
zados). O bônus a ser credita-
do na conta de luz é limitado a 
20% da redução de energia. 

Os cooperados da CERTAJA 
tiveram um bônus da ordem de 
R$ 810.520,50. 

Confira no quadro abaixo!

A CERTAJA incentiva os coope-
rados a economizar energia! Fre-
quentemente publica dicas para 
a redução de consumo. A Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) criou uma página para ti-
rar as dúvidas sobre a concessão 
dos descontos. Já    o Ministério 

de Minas e Energia disponibili-
zou a Cartilha do Consumidor 
Consciente de Energia, que apre-
senta dicas do dia a dia para re-
duzir o consumo de energia ao 
usar televisor, chuveiro, geladei-
ra, ar-condicionado e ferro de 
passar roupas, por exemplo.

Abatimento de valores foi aplicado na fatura de janeiro de 2022

Rede trifásica deve incrementar processo de secagem do fumo



Fundado em 12 de abril de 
1988, há mais de 30 anos o 
Clube de Mães “Sempre Uni-
das” atua como agente de de-
senvolvimento social em Vale 
Verde, realizando promoções 
para auxiliar a comunidade e 
garantir a sustentabilidade e 
continuidade da instituição. 
Entidade beneficente e sem fins 
lucrativos, além da promoção 
de diversos cursos para suas 
associadas em parceria com a 
EMATER e o SENAR (técnicas de 
artesanato variadas, gastrono-
mia e economia doméstica), o 
Clube é a entidade mantenedo-
ra do necrotério do município. 
Com sede própria, o Clube se 
mantém financeiramente gra-
ças às anuidades que suas asso-
ciadas pagam e aos resultados 
das atividades que promovem, 

como bingos, rifas, doações, 
entre outras. 

Inara Eisermann, com quem o 
Certajano entrou em contato, é 

a responsável por uma das ati-
vidades que as associadas mais 
gostam: a de produção teatral. 
Inspiradas em fatos do dia a dia, 

as peças teatrais têm por 
objetivo divertir e instruir 
os espectadores. O time 
feminino não tem pre-
guiça: produz e ensaia 
a peça, confecciona seu 
figurino, cenário e tudo 
mais o que se faz neces-
sário para garantir uma 
excelente apresentação. As pe-
ças teatrais já foram apresenta-
das em diversos municípios do 
RS. De acordo com Inara, todo 
esse trabalho ajuda na autoesti-
ma das participantes, destacan-
do a importância que cada uma 
tem no Clube, evidenciando que 
são capazes de fazer a diferença 
e auxiliar na construção de um 
mundo melhor.

Composto por 40 mulheres, 
desde bem jovens até nonage-
nárias, a maioria trabalha nas 
mais diversas atividades: pro-
fessoras, trabalhadoras rurais, 
comerciárias, profissionais li-
berais, dentre outras. Antes da 
pandemia, reuniam-se sempre 
nas últimas terças-feiras de 
cada mês. Com a chegada da 
Covid, pararam com as reuni-
ões presenciais, mas não dei-
xaram de comunicar-se pelo 
WhatsApp e de realizar ações. 

Além desse Clube de Mães, 
o município conta com mais 
quatro destas entidades, que 
trabalham ativamente e inte-
ragem entre si. De acordo com 
Inara, “a comunidade de Vale 
Verde é muito participativa. 
Sem o apoio dela e das nossas 
famílias, seria impossível fazer-
mos o nosso trabalho.” Atual-
mente a presidente do Clube é 
Silvia Meures e a Mãe do Ano é 
Zenaide Severo Müller.
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Mulheres que transformam vidas
Engajado com seu autodesenvolvimento, de suas famílias e da comunidade, grupo

é destaque em Vale Verde através da participação no Clube de Mães “Sempre Unidas”

Participantes reunidas com vistas ao bem comum através da arte

Teatro que encanta expectadores e participantes
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Retrospectiva 2021
CERTAJA ENERGIA em fluxo, equilibrada e evoluindo 

O ano que passou trouxe 
muitos desafios para to-
dos nós. Além disso, 2021 
também foi marcado por 
importantes realizações na 
Cooperativa. Houve uma 

reestruturação dos setores, 
foco na gestão por proces-
sos, bem como na otimização 
e automação das atividades 
para melhoria constante no 
atendimento ao cooperado. 

A recepção da sede, porta 
de entrada para todos, foi re-
formada para ficar mais con-
fortável para os cooperados 
e visitantes. Além disso, mu-
danças estruturais internas, 

como a proximidade das sa-
las dos atendentes do Disque 
Energia (0800) com os aten-
dentes presenciais, gerou um 
ganho de escala em atendi-
mentos.

O atendimento por WhatsApp 
0800.5416185 foi incrementa-
do, pois além de receber uma 
atendente virtual denominada 
CLARA, passou a oferecer mais 
opções de serviços aos coopera-
dos.

Em relação ao atendimento 
por telefone, o Disque Ener-
gia 0800.5416185, houve uma 
grande melhoria com a instala-
ção de uma Central Telefônica 

Digital, com voicebot, ferra-
menta que se destaca princi-
palmente pelo atendimento 
automático, pela interativida-
de através dos menus e a eficá-

cia por encaminhar ligações os 
atendimentos específicos, di-
minuindo o tempo de espera.

Não podemos deixar de fa-
lar, ainda, da consolidação da 

Assinatura Digital, que permi-
te que os cooperados assinem 
documentos sem necessidade 
de deslocamento até a Coope-
rativa.

Outra ação social que a cada ano 
se intensifica é a promoção de cursos 
para cooperados, realizados em parce-
ria com o SENAR e com os Sindicatos 
Rurais, que visam proporcionar conhe-
cimentos para aprimorar habilidades 
em seus trabalhos, ou capacitá-los para 
novas formas de obtenção de renda.

Reestruturação de setores em busca da otimização de serviços prestados
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RELACIONAMENTO COM 
COOPERADOS

A fim de intensificar o rela-
cionamento com os coopera-

dos, o presidente Renato Mar-
tins, o vice Ederson Madruga 
e a coordenadora Deise Arau-
jo visitaram seis Prefeituras e 
cinco Câmaras de Vereadores 

(Taquari, Triunfo, Montene-
gro, Paverama, Fazenda Vi-
lanova e Bom Retiro do Sul). 
Neste ano que inicia, a equi-
pe seguirá com a agenda de 

compromissos até conver-
sar com todos os prefeitos 
e vereadores dos municí-
pios da área de atuação da 
Cooperativa.

O ano de 2021 marcou o início da constru-
ção da Linha de Transmissão em 69 kV e da Su-

bestação de Vale Verde. As obras seguem den-
tro do cronograma e do orçamento previsto.

Finalizamos essa retrospectiva satisfeitos com as ações realizadas em 2021. Estamos prontos para colocar em prática o Planejamen-
to Estratégico traçado para 2022, buscando a cada dia a melhoria no atendimento e serviços prestados aos cooperados!

Agenda percorreu 
municípios atendidos 
e estreitou laços junto 
ao poder público

Dentre outras ações, a Cooperativa procurou adequar-se a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Vários processos foram imple-
mentados internamente, em busca da proteção dos dados pessoais dos cooperados.
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Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
A partir de fevereiro, 

vários estados brasileiros, 
incluindo o nosso, terão 
que aderir ao modelo na-
cional de documento fis-
cal eletrônico para ener-
gia elétrica, com validade 
jurídica garantida pela as-
sinatura digital do emis-
sor e permitindo o acom-
panhamento da emissão 
em tempo real pelo fisco. 

Assim, a emissão da tradicio-
nal fatura será substituída pela 
emissão da NF3e (Nota Fiscal 
Energia Elétrica Eletrônica), que 
é emitida e armazenada em for-

mato eletrônico, com o objetivo 
de documentar as operações re-
lativas à energia elétrica. 

O que muda para o coope-
rado?

No lugar da fatura habitual, 
receberão o DANF3E, que, den-
tre as informações de praxe, 
permitirá que os cooperados 
verifiquem a autenticidade do 
documento fiscal com a Receita 
Estadual do Rio Grande do Sul,  
através do QR Code que consta 
no documento. As informações 
regulamentadas e de importân-
cia para o cooperado continua-

rão constando no documento.
A CERTAJA está há vários me-

ses se preparando para esse 
novo procedimento, que impli-

cou em adaptação do sistema, 
treinamento do pessoal admi-
nistrativo e dos leituristas, den-
tre outros. 

Reunião dos Conselhos
Na manhã de 22 de dezem-

bro, no Auditório Frederico Ba-
varesco, ocorreu a reunião de 
encerramento do ano com os 
Conselhos de Administração e 
Fiscal. Enquanto os Conselheiros 
tratavam da pauta da reunião, 
seus cônjuges participaram de 
uma palestra da UNIMED com 
a temática “Alimentação Saudá-
vel”.  Ao final dos trabalhos, to-
dos participaram de um almoço 
de confraternização, na ACERTA.

Conselheiros e cônjuges em dia cooperativista, encerrando ciclo de 2021
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Auditoria Contábil 

Redução
de ICMS 

Desde 1º de janeiro de 2022, 
a alíquota de ICMS sobre ener-
gia  passou de 30% para 25%, e 
de 17,5% para 17%, o que gera 
uma economia para o coopera-

do. Essa regra foi definida pelo 
governo estadual; a CERTAJA 
Energia apenas repassa mensal-
mente a arrecadação desse tri-
buto ao governo do RS.

No período de 24 a 28 de janeiro 
aconteceu a auditoria contábil na 
CERTAJA Energia. Auditoria contá-
bil é uma revisão das demonstrações 
contábeis, assim como dos registros, 
transações e operações da Cooperati-
va, com a finalidade de assegurar a 
fidelidade dos registros e proporcio-
nar credibilidade às demonstrações 
financeiras e outros relatórios da ad-
ministração. A empresa Taticca, repre-
sentada pela auditora Marli Moreira é 
responsável pelos trabalhos.

CERTAJA nas
redes sociais

A CERTAJA Energia marca pre-
sença destacada também nas 
redes sociais. Para seguir de per-
to o que está acontecendo no 
mundo virtual certajano acom-
panhe as novidades da Coope-
rativa via Facebook, Instagram e 

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

Equipe da Taticca trabalhando com certajanos da Contabilidade
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Atendimento: o diferencial somos nós!
No período de 29 de 

novembro a 02 de dezem-
bro 91 colaboradores, di-
vididos em quatro turmas 
realizaram o curso “ATEN-
DIMENTO: O DIFERENCIAL 
SOMOS NÓS!”, minis-
trado por Ricardo Leite, 
especialista em Gestão 
Comercial pela Fundação 
Getúlio Vargas e em Ges-
tão de Cooperativas pela 
Escola Superior do Coo-

perativismo, com experiência 
em vendas e gestão adquirida 
em empresas de expressão na-
cional e internacional. Com par-
ceria do Sescoop, o curso teve 
como principal objetivo resga-
tar a identidade cooperativa e 
conscientizar os participantes 
sobre as práticas de atendimen-
to que impactam positivamente 
nas relações entre colaborado-
res/cooperados e colaborado-
res/colaboradores.

Palestra AIDS
No dia 9 de dezembro acon-

teceu a palestra “Conscienti-
zação sobre a AIDS”, no au-
ditório Frederico Bavaresco. 
Cerca de 40 certajanos acom-

panharam o evento promovi-
do pela CIPA, cujo palestran-
te foi o Dr Edson Luis Reis da 
Silva, médico do trabalho da 
Cooperativa.

Informação e prevenção: pilares da saúde

Distribuidoras do futuro
Em seguimento aos traba-

lhos de formação de agentes 
de inovação, no dia 26/11 a 
Fecoergs promoveu a pales-
tra sobre “A distribuidora de 
energia elétrica do futuro”, 
ministrada por representantes 
da PSR – empresa que oferece 
soluções tecnológicas e servi-
ços de consultoria técnica nos 
setores de energia elétrica e 

gás natural (E&G) em diversos 
países desde 1987. Cerca de 90 
representantes das cooperati-
vas de todos os estados, OCB e 
federações tiveram uma breve 
noção do que está ocorrendo 
no mundo em termos de novas 
ações e tecnologias na área de 
distribuição de energia. Vários 
certajanos acompanharam a 
palestra.

Pés no presente e olhos no futuro em cenário da distribuição

Resgate de identidade cooperativa e práticas de atendimento

Aperfeiçoamento na 
gestão de PPCS

Durante o período de 18 de 
novembro a 22 de dezembro, 
13 colaboradores (dois do Setor 
de Relacionamento com Coo-
perado, três da Controladoria 
e oito do GSM) participam do 
curso “Aperfeiçoamento na ges-
tão de PPCS – Planejamento, 
programação e controle de ser-

viços”, com o objetivo preparar 
a equipe para uma gestão eficaz 
do recebimento da demanda, 
da execução do trabalho e do 
acompanhamento dos serviços. 
Realizado em 11 encontros, o 
treinamento totalizou 33 horas 
e foi ministrado por professores 
da Univates.

Gestão eficaz em foco
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Inovação no setor elétrico com um olhar global

CITEENEL 2021
A décima edição do maior 

evento sobre inovação do setor 
elétrico, o Congresso de Inovação 
Tecnológica e Eficiência Energé-
tica no Setor Elétrico – Citeenel, 
promovido pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica – ANEEL e 
neste ano organizado pela CPFL 
Energia, destacou os desafios da 
digitalização, descentralização e 
descarbonização. Realizado em 
2 e 3 de dezembro, teve na pro-
gramação grandes nomes do se-
tor que contribuíram para uma 
discussão de alto nível. Os de-
bates permitiram uma visão ge-
ral sobre o setor com um olhar 
crítico e apurado para o futuro. 

O diretor da ANEEL, Hél-
vio Guerra, propôs uma 
reflexão sobre o papel do 
consumidor diante do ce-
nário de descentralização 
do mercado. “Um desafio 
sempre traz uma possi-
bilidade de melhorarmos 
nosso sistema. Agora pre-
cisamos identificar o que 
os consumidores efetiva-
mente querem, o que eles 
podem fazer e como se compor-
tam diante da evolução tecno-
lógica com a descentralização 
e abertura de mercado”, desta-
cou. Diversos colaboradores da 
CERTAJA assistiram às palestras.

Termo de
Confidencialidade

LGPD
No dia 28 de dezembro di-

versas reuniões foram realiza-
das em pequenos grupos de 
funcionários, com o objetivo 
de retomar os principais pon-
tos da LGPD e também expli-

car o Termo de Confidencia-
lidade, que todos assinaram. 
Esse instrumento é obrigató-
rio e visa proteger os dados 
dos cooperados e colabora-
dores.

Proteção de dados ganha centralidade



INGREDIENTES

400g de doce de leite
400g de creme de leite

6 6 colheres de sopa de 
chocolate em pó
½ xícara de água

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes no li-
quidificador. Coloque nas formi-
nhas de picolé e leve ao freezer 
de um dia para o outro.
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TA Chicabom Caseiro
Confira duas receitas de picolés para fazer em casa e se refrescar nos dias quentes!

INGREDIENTES

4 rodelas de polpa de abacaxi
1 xícara de água
10 folhas de hortelã
Gengibre a gosto

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes, co-
loque as folhas de hortelã e der-
rame a mistura em forminhas 
para picolé. Leve ao freezer para 
gelar.

Picolé de Abacaxi

Fonte: https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/12-receitas-de-picole-saudaveis-ou-nao-para-fazer-em-casa-e-se-refrescar-no-verao



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 hec-
tares de terra. Interessados em maiores informações, tratar através do telefone (51) 
99513 2860. 

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 - 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 elé-
trica 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 me-
zanino, 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 açu-
des 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 locali-
za-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 Gal-
pão, 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. Va-
lor: 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.

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 prate-
leiras 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 escri-

tura, 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) 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. 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 Capri-
chos Car (Lavagem de carros), Triunfo. A 200 metros da BR 386 e 700m do Supermer-
cado 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 (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 divi-
sas. 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 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, gali-
nheiro, 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, localiza-
dos 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 (próx-
imo ao mercado do Prado) no valor de R$80.000,00. Interessados deverão entrar em 
contato através do WhatsApp 51 99662-4212.

VENDE-SE sítio no Rincão São José, Rua Antônio Nunes, nº 242, nos fundos do 
Colégio Menezes Costa. Possui área de 6.8 ha / terra plana, poço artesiano, árvores 
frutíferas e açude. A casa possui 3 quartos, 2 banheiros, cozinha grande e garagem 
ampla com churrasqueira. Valor: R$ 550.000,00. Tratar com Toninho Veículos fone 
999957860.

VENDE-SE casa na Vendinha, com terreno de 5000 m, com casa de 295m com 3 
quartos, sendo uma suíte. Possui lareira, cozinha montada, quiosque com churrasque-
ira e fogão campeiro, garagem 2 carros, piscina, poço artesiano industrial, arvoredo e 
horta,  aberturas da euro. Casa de primeira e bem localizada . Valor: R$ 1.000.000,00. 
Interessados deverão contatar através do telefone 51993057479 com Pedro Francisco.

 VENDE-SE casa em Porto Batista - Casa de alvenaria com 180 m², 4 quartos, 
uma suíte, 2 banheiros, garagem fechada para um carro e abrigo coberto para mais 
3. Arvoredo de frutíferas e pequeno Capão de nativas, cobertura de dupla lage com 
revestimento de alumínio, energia elétrica, água da Corsan e poço artesiano. Casa 
situada na Rua Josué de Souza Machado, 1011 (a 30 metros da Av Bento Gonçalves), 
em Porto Batista- Triunfo. Valor: R$ 300.000,00. Interessados deverão contatar com 
Rovani pelo telefone 51 996529296.

VENDEM-SE dois terrenos em Triunfo/RS, na localidade Cancha da Efigênia (próx-
imo à Esquina da Sorte). Cada terreno possui 15x30 (os dois terrenos ficam lado a 
lado) e ficam a cerca de 300 metros do asfalto. Terrenos com escritura, no valor de 
R$25.000,00 cada. Estuda-se proposta e se aceita troca de igual ou menor valor, 
podendo ser por carro em bom estado. Interessados devem contatar pelo telefone/
WhatsApp 51997090745 com João.

Anuncie gratuitamente no Certajano. Quer vender, comprar ou trocar algum bem ou produto? Então, seu espaço é aqui. Ligue para o setor de Rela-
cionamento com o Cooperado da CERTAJA através do fone (51) 3653 6645, acesse o site www.certaja.com.br/energia/brique 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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