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permitirem, fazermos de forma presencial. Apostamos em dias melhores para que possamos nos reunir e, 

em conjunto,  analisarmos a pauta proposta para nossa Assembleia. 

 Sem maiores delongas, eram essas as considerações iniciais, e recomendando a leitura na íntegra do 

nosso relatório, onde procuramos contemplar um maior número possível de dados e informações que 

precisam e merecem ser de conhecimento do quadro social. Uma ótima leitura a todos. 

 Para finalizar, queremos deixar aqui registrado o nosso agradecimento e nosso reconhecimento aos 

nossos conselheiros pela postura profissional e comprometida com que tem se comportado no exercício 

do seu papel. A eles, nosso muito obrigado. Aos nossos colaboradores, que fazem o dia a dia da 

Cooperativa, também fica o nosso muito obrigado. Aos nossos fornecedores, instituições financeiras, 

órgãos públicos e demais entidades de classe com as quais nos relacionamos, nosso muito obrigado. Por 

fim, aos nossos cooperados, razão de ser da Cooperativa, vai o nosso reconhecimento e nosso 

agradecimento pelo apoio e pela confiança que nos foi depositada ao longo de mais esse ano. 

 Alicerçados no somatório desse esforço é que crescemos e nos fortalecemos na busca da excelência e 

no cumprimento de nossa missão que é “Fornecer energia confiável de forma sustentável, valorizando 

o relacionamento e a melhoria da qualidade de vida do nosso cooperado”.

 Um feliz 2022 com muita saúde e com muita energia para todos. 

 Prezados (as) cooperados (as)

 Este é o exercício de número 52 de nossa história. História essa construída com muito esforço, muita 

dedicação, com um resultado muito compensador. 

 O ano de 2021 foi nada mais nada menos que uma reprise do vivenciado em 2020. A pandemia 

provocada pelo vírus - COVID-19 se manteve presente, ceifando a vida de milhares de pessoas e, ao 

mesmo tempo, fazendo com que a humanidade como um todo, aprendesse uma nova forma de viver ou 

até de sobreviver. 

 Essa nova realidade se faz presente também no nosso dia a dia aqui na CERTAJA. Mas, apesar de todo 

esse cenário de preocupação, de mudança de hábitos, nossas atividades se desenrolaram de forma muito 

positiva. Fechamos o exercício com um superávit da ordem de R$14.100.000,00 (quatorze milhões e cem 

mil reais). O preço do kWh foi reduzido mais uma vez, em aproximadamente 6,30% (seis vírgula trinta por 

cento), graças às ações desenvolvidas no ano de 2019, quando fomos ao mercado e, através de um leilão, 

compramos energia por um preço bem inferior em relação ao até então determinado pela ANEEL. 

 A obra da linha de 69.000 Volts bem como da subestação que vai alimentar a região de Vale Verde 

andou em ritmo acelerado e deve ser energizada em meados de maio de 2022. Obra essa orçada em 

aproximadamente R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) e que, até o momento, está sendo 

executada com recursos próprios, sem a necessidade de tomar recursos de terceiros. Ainda, com relação 

a essa obra, precisamos deixar registrado que fizemos toda a reestruturação das redes troncais 

existentes, e que passarão a ser alimentadas por essa nova subestação. Nessa reestruturação está sendo 

investido mais de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) num total de 12 km de rede, também 

somente com recursos próprios. Isso tudo mostra a ótima saúde financeira em que se encontra a nossa 

Cooperativa.

 Internamente também estamos trabalhando forte, revisando nossa estrutura de pessoal, revisando 

nossos processos, tudo visando à racionalização e ganho em escala para melhor atender nosso 

cooperado. 

 Nossa Assembleia, momento importante de nos encontrarmos e fortalecermos a nossa integração, 

infelizmente no ano de 2021 precisou ser de forma digital em virtude das restrições provocadas pela 

pandemia. Para esse ano, até o momento que redigimos essa mensagem, a intenção é de, se as normas 

Senhoras e senhores cooperados,

Apresentamos a seguir o Relatório da Administração, através do qual divulgamos as principais atividades desenvolvidas no 

exercício de 2021 e apresentamos as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a legislação societária e com o Manual 

de Contabilidade do Setor Elétrico. Esclarecemos que em atendimento à Resolução ANEEL n° 605/2014 elaboramos também as 

demonstrações conforme conceitos definidos para fins da contabilidade regulatória, que serão divulgadas no site da 

Permissionária, oportunamente.

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA

Mensagem do Presidente

Uma união de esforços
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 1. PERFIL

  A Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí, na condição de Permissionária, exerce atividades 

relacionadas à distribuição de energia elétrica a seus consumidores, formados essencialmente por seus 

cooperados. A Permissionária distribui energia em 19 dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 

incluindo-se aí, três sedes municipais.

 2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

 Assembleia Geral de Cooperados - É o órgão supremo da Cooperativa, dentro dos limites da Lei e 

deste Estatuto, e tomará toda e qualquer decisão, sendo que estas vinculam e obrigam a todos, mesmo 

que discordantes ou ausentes.

  A Assembleia Geral Ordinária - É realizada uma vez ao ano, convocada pelo Presidente, no máximo 90 

(noventa) dias após o término do ano social, e deliberará obrigatoriamente sobre os seguintes assuntos 

que constarão do Edital:

I - prestação de contas dos órgãos de administração, que compreende:

a) Relatório da Gestão;

b) Balanço Geral e Demonstrativos;

c) Parecer do Conselho Fiscal;

d) Parecer da Auditoria.

II - Destinação das sobras apuradas ou rateios das Perdas decorrentes das insuficiências das contribuições 

para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para fundos 

obrigatórios;

III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração, e do Conselho Fiscal, conforme cada caso;

IV - Fixação dos honorários, gratificações e verba de representação para o presidente, vice-presidente ou 

secretário, quando exercerem função executiva, assim como a cédula de presença para os membros dos 

Conselhos de Administração e Fiscal, por seu comparecimento as respectivas reuniões;

V - Quaisquer outros assuntos de interesse da sociedade, com exceção daqueles previstos para serem 

tratados em assembleias extraordinárias.

 A Assembleia Geral Extraordinária - Será 

convocada sempre que necessário, e poderá 

deliberar sobre qualquer assunto de interesse 

da Cooperativa, desde que mencionado no 

Edital de Convocação.

São da competência exclusiva da Assembleia 

Geral Extraordinária, os seguintes assuntos:

a) reforma do Estatuto;

b) fusão, incorporação, desmembramento ou 

transformação societária;

c) mudança de objetivos da sociedade;

d) dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;

e) contas dos liquidantes.

 Conselho de Administração – composto por quinze cooperados, eleitos em Assembleia Geral 

Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o vice-presidente e o secretário. Dos demais 

conselheiros, nove são efetivos e três são suplentes. No exercício de 2021 esteve reunido em dez 

oportunidades de forma virtual e em três de forma presencial.

Relatório da Administração
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 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo a fiscalização dos atos da administração.  Formado por 

três cooperados efetivos e três suplentes, em 2021 realizou duas reuniões de forma virtual e dez 

reuniões de forma presencial e realizou trabalhos de fiscalização em diversos setores da Cooperativa.

 Auditores Independentes – a Cooperativa contrata serviços de auditores independentes, que são 

responsáveis pela realização de exames, conduzidos conforme normas de auditoria aplicáveis no Brasil, 

dos quais resultam em Relatório de Opinião dos Auditores Independentes, que contempla todas as 

questões relevantes relativas à posição econômica, patrimonial e financeira da Cooperativa.

 3. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

 Em 2021, o planejamento estratégico da CERTAJA Energia foi impactado positivamente pelo projeto 

Readequar a Estrutura Organizacional, que teve como objetivo racionalizar processos e aumentar a 

produtividade, de forma que em 2021 ocorreram várias mudanças internas. Os processos foram 

revisados, com o foco na otimização e automação das atividades. Gerências e setores foram reduzidos, 

visando o mesmo objetivo. As mudanças estão mostrando-se positivas, fazendo com que a CERTAJA siga 

em evolução e investindo em inovação, buscando a excelência no atendimento aos cooperados.

 Este projeto contou com uma consultoria externa para desenvolver a cadeia de valor e a arquitetura 

organizacional e seus respectivos fluxos de processos. Além disso, as dores organizacionais foram 

trabalhadas, transformando-as em ações corretivas. Ao longo de 2022, quinhentas e cinquenta e uma 

ações serão implementadas. 

 Em 2021 a pandemia também causou dificuldades ao planejamento estratégico da CERTAJA Energia. 

Embora a análise de cenários internos e externos da Cooperativa faça parte do processo de planejamento 

estratégico, o estabelecimento de um norte estratégico (missão organizacional) e a capacitação técnica 

permitiu às equipes que continuassem desenvolvendo suas atividades de forma estratégica, alcançando 

resultados positivos aos cooperados.

 Ainda, com o intuito de estimular os colaboradores a buscar a melhoria contínua, o programa 

estratégico de participação nos resultados – ProM120, distribuiu sobras financeiras aos colaboradores 

por alcance de metas estratégicas. 

 Concisamente, pode-se dizer que planejamento estratégico se preocupou em manter as estratégias 

da CERTAJA Energia de maneira lógica e integrada de forma a transformar o esforço da equipe de 

colaboradores em resultados ainda maiores para todos.

 

 4. GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS

 A CERTAJA conta com uma equipe comprometida, que está sempre em busca da excelência no 

atendimento de seus cooperados, um de seus princípios, e do aperfeiçoamento e da competência 

necessária ao trabalho de promoção do desenvolvimento sustentável da Cooperativa.

 Consciente de que profissionais capacitados e engajados favorecem o crescente desenvolvimento e 

qualidade de processos e indicadores, foi investido R$ 177 mil em programas de capacitação e formação, 

proporcionando experiências, conhecimentos e autodesenvolvimento.

Relatório da Administração

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666

Prestação de Contas 

    06

Cadeia de Valor da CERTAJA Energia 

Novo organograma da CERTAJA Energia (2021)

Assembleia Geral

Conselho Fiscal



 A equipe encerrou 2021 com 147 empregados, via contrato de trabalho por tempo indeterminado, 

baseado na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), composta principalmente por gerentes, 

coordenadores,  técnicos, analistas, auxiliares administrativos e engenheiros.

 5. ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

 Aprendiz Cooperativo

 Os jovens estudantes entre 14 e 24 anos têm espaço garantido no cooperativismo através do 

Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA.

 O “Aprendiz Cooperativo” foi desenvolvido conforme a Lei da Aprendizagem Profissional 10.097/00 e 

Decreto 5.598/2005, que tem como objetivo promover a inserção do jovem no mercado de trabalho 

formal, oferecendo a ele ao mesmo 

tempo a possibilidade da coloca-

ção profissional e da qualificação.

 Em 2021 este programa bene-

ficiou oito jovens, que tiveram 

acesso a conteúdos de Cidadania e 

Trabalho, Cooperativismo, Empre-

endedorismo, Formação Humana e 

Científica, Informática, Introdução 

Administração e Matemática Fi-

nanceira.

 Durante o curso, que possui uma carga horária de 400 horas, os alunos são chamados a refletir sobre a 

importância de vivenciar, dentro e fora do ambiente de trabalho, alguns dos valores cooperativistas, 

como a igualdade de tratamento, a solida-

riedade, a honestidade e a transparência.

 Grupo Integração 

 A CERTAJA é ciente de que pequenos ges-

tos que demonstrem a importância dos 

colaboradores no dia a dia e em ocasiões 

especiais são importantes para o bom 

clima organizacional. Para isso, conta com 

o Grupo Integração, que desenvolve uma 

série de ações, dentre as quais se desta-

cam as homenagens para os aniversa-

riantes, a distribuição de presentes nos 

dias dos pais e das mães e de kits para os bebês recém-nascidos.

 Projeto PIA (Projeto de Integração com o Associado) 

 Presente desde 1999 na CERTAJA, o Projeto PIA tem como objetivo levar a Direção da Cooperativa em 

contato direto com os cooperados em suas localidades. Pelo segundo ano consecutivo, desde sua criação, 

em 2021 não foram realizadas reuniões nesse formato, em razão da pandemia do Coronavírus.

 Projeto Sementes do Cooperativismo 

 Com o objetivo de ampliar a educação cooperativista para além dos cooperados, o Projeto Sementes 

do Cooperativismo atende o 5° princípio do cooperativismo (Educação, Treinamento e Informação), que 

trata da Educação Cooperativa. Em 2021, em razão da pandemia do Coronavirus, o projeto não foi 

realizado. 

 Cursos em parceria com SENAR e Sindicatos Rurais

 Buscando integrar e capacitar os cooperados para novas oportunidades de trabalho, em 2021 a 

CERTAJA, em conjunto com o SENAR e Sindicatos Rurais, promoveu seis cursos para 49 cooperados: 

Aplicação correta de defensivos agrícolas, Soldador rural básico (duas vezes), Tingimento e pintura em 

tecidos, Macramê e Produção caseira da mandioca e seus derivados.

 Jornal Certajano 

 O Certajano é o jornal informativo da Coope-

rativa, e é publicado a cada dois meses (no início 

dos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, 

outubro e dezembro). Possui uma tiragem de 25 

mil exemplares, que são entregues gratuita-

mente nos domicílios dos cooperados. Além da 

versão impressa, é disponibilizado on-line, no 

site da Cooperativa (www.certaja.com.br) e en-

viado por mailing aos cooperados que possuem 

e-mail cadastrado.

Relatório da Administração
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 Programa Mais Cooperado 

 Em março de 2021, na Assembleia Geral Ordinária – 

AGO, foi aprovado o Programa Mais Cooperado, que tem 

por objetivo auxiliar financeiramente os cooperados na 

parcela de participação financeira do consumidor quando 

de obras de ligação nova ou aumento de carga. Pela 

legislação do setor elétrico, em algumas situações, o consumidor deve participar financeiramente de uma 

obra. Nestes casos, o Programa contribui com o cooperado pagando uma parte desta parcela. Desde seu 

início, em abril deste ano, 78 projetos foram beneficiados com a iniciativa, alcançando o valor de R$ 1 

milhão investidos, sendo que a CERTAJA Energia aportou R$ 828 mil, através da participação financeira e 

do Programa Mais Cooperado, e o cooperado bancou R$ 204 mil. O Programa contribuiu muito para a 

viabilização destas obras, o que permite a melhoria da qualidade de vida através da energia elétrica 

disponibilizada. 

 O Programa é renovado anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, com valores provenientes das 

sobras à disposição da AGO, podendo ser alterados ou suprimidos por deliberação coletiva nesses 

eventos.

 Programa Energia Forte no Campo

 Em dezembro de 2020 foi oficializada a liberação dos recursos do Programa Energia Forte no Campo 

para a CERTAJA. Este programa tem por objetivo fomentar a implantação de redes trifásicas no meio 

rural, promovendo o desenvolvimento regional.  Ele envolve a participação financeira dos cooperados 

interessados na adesão, das Prefeituras, do Estado e da Cooperativa.

 Durante o ano de 2021 a CERTAJA realizou uma grande obra, totalizando 14 quilômetros de rede 

trifásica para cooperados que aderiram ao programa no município de Barão do Triunfo.

 Relacionamento com cooperados

 A fim de intensificar o relacionamento com os cooperados, em 2021 o presidente Renato Martins, o 

vice Ederson Madruga e a coordenadora Deise Araújo visitaram sete Prefeituras e seis Câmaras de 

Vereadores (Taquari, Tabaí, Triunfo, Montenegro, Paverama, Fazenda Vilanova e Bom Retiro do Sul). 

Neste ano que inicia, a equipe seguirá com a agenda de compromissos até conversar com todos os 

prefeitos e vereadores dos municípios da área de atuação da Cooperativa.

Relatório da Administração
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Confira os municípios beneficiados com o Programa Mais Cooperado em 2021:

Câmara de Vereadores de PaveramaCâmara de Vereadores de PaveramaCâmara de Vereadores de Paverama

Prefeitura de Bom RetiroPrefeitura de Bom RetiroPrefeitura de Bom Retiro Prefeitura de PaveramaPrefeitura de PaveramaPrefeitura de Paverama

Prefeitura de TabaíPrefeitura de TabaíPrefeitura de Tabaí



 6. AÇÕES AMBIENTAIS

 Gestão de resíduos

 Os resíduos sólidos e o desmatamento estão entre as principais preocupações da sociedade. O 

crescimento da população, o desenvolvimento industrial e a urbanização acelerada, atrelados à postura 

individualista da sociedade, vêm contribuindo para o aumento do uso dos recursos naturais e para a 

geração dos resíduos. 

 Na maioria das vezes, esses resíduos são devolvidos ao meio ambiente de forma inadequada, levando 

à contaminação do solo e das águas, trazendo vários prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Neste 

sentido, a CERTAJA, mesmo limitada pelos protocolos sanitários de prevenção ao COVID 19, desenvolveu 

ações que, com os devidos cuidados, incentivam os colaboradores e a sociedade em geral para que 

adotem esta ideia.

 Reduzir a GERAÇÃO de resíduos (lixo), reutilizar materiais e reciclar tudo o que for possível são hábitos 

que precisam se tornar corriqueiros para que a nova política de sustentabilidade tenha sucesso.

 Campanhas de coleta de resíduos eletrônicos e vidros

 De 01 a 08 de março e de 25 a 31 de agosto foram realizadas as campanhas de coleta de resíduos ele-

trônicos e vidros, incentivando os colaboradores a descartarem o material acumulado em suas residên-

cias. Assim, durante este período, os certa-

janos foram acondicionando estes materiais 

na Central de Resíduos da Cooperativa. 

 A atividade foi realizada em conjunto com 

a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura 

de Taquari, com o objetivo de reduzir o tempo 

de vida útil dos aterros sanitários, minimizar a 

contaminação por metais pesados (especial-

mente mercúrio, chumbo e cádmio) e evitar 

danos à saúde da população que vive no 

entorno dos aterros sanitários. Cerca de 100 

kg foram coletados e enviados diretamente 

para a recicladora.

 Diversos tipos de materiais foram rece-

bidos: aparelho de som, cabos e fios, calculadoras, carregadores em geral, celulares e telefones, CPUs, 

DVDs, CDs, disquetes, vídeos cassetes, fontes de microcomputadores, impressoras, mouses, TV de tubo, 

LED e LCD.

 Distribuição de mudas nativas frutíferas

           Todo o ano a CERTAJA incentiva os colaboradores a plantar 

mudas nativas. A arborização tem um papel fundamental e 

importante no restabelecimento da relação entre o homem e o meio 

natural, e na qualidade de vida de todos os seres vivos. As plantas 

frutíferas, especificamente, melhoram o visual, embelezam o 

espaço, exibem o seu verde intenso, folhagem, flores e frutos, e 

também proporcionam um microclima agradável e harmonioso. 

     No dia 15 de junho, o SESMA (Setor de Segurança e Meio 

Ambiente) distribuiu mudas de frutíferas nativas para os colabo-

radores, a fim de marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado 

em cinco de junho. Cerca de 50 mudas foram oferecidas: araçá 

amarelo, ariticum, cerejeira, goiabeira, guabirova e uvaia.

     Em relação ao impacto ambiental, observa-se que a consci-

entização ambiental auxilia os colegas e a comunidade em geral na 

compreensão que a manutenção da vida no planeta está intima-

Relatório da Administração
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Agenda percorreu municípios atendidos e estreitou laços junto ao poder público

Câmara de Vereadores de TabaíCâmara de Vereadores de TabaíCâmara de Vereadores de Tabaí

Câmara de Vereadores de Fazenda VilanovaCâmara de Vereadores de Fazenda VilanovaCâmara de Vereadores de Fazenda Vilanova

Câmara de Vereadores de TriunfoCâmara de Vereadores de TriunfoCâmara de Vereadores de Triunfo

Câmara de Vereadores de Bom RetiroCâmara de Vereadores de Bom RetiroCâmara de Vereadores de Bom Retiro

Prefeitura de TaquariPrefeitura de TaquariPrefeitura de Taquari

Câmara de Vereadores de TaquariCâmara de Vereadores de TaquariCâmara de Vereadores de Taquari

O meio ambiente agradeceO meio ambiente agradeceO meio ambiente agradece

Colaboradores plantam Colaboradores plantam 
mudas nativasmudas nativas

Colaboradores plantam 
mudas nativas



mente relacionada à existência das árvores, pois elas auxiliam na conservação do ambiente 

ecologicamente equilibrado.

 7. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL  

 A cada ano o setor de Segurança Saúde e Meio Ambiente – SESMA dispõe das atribuições relativas ao 

desenvolvimento de medidas técnicas de prevenção, com base nas normas regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que objetivam a prevenção relativa às doenças ocupacionais e aos 

acidentes de trabalho.

 No ano de 2021, devido à pandemia, o setor de segurança do trabalho precisou se adequar a alguns 

protocolos para assim realizar atividades rotineiras consideradas essenciais. Dentre estas ações estão os 

protocolos de distanciamento, o número limitado de participantes para cada treinamento, bem como o 

uso obrigatório da máscara e a disponibilidade de álcool gel.

 Contudo, as atividades prevencionistas foram realizadas com sucesso, tendo sempre como foco a 

saúde de todos os colaboradores e a prevenção ao COVID 19.

 Algumas das medidas preventivas que se destacaram pelo período de 2021, foram as inspeções 

realizadas periodicamente pelo setor, bem como os treinamentos periódicos e os treinamentos de 

reciclagem.

 Inspeções do SESMA

 Todas as equipes próprias e contratadas devem ser Inspecionadas pelos Técnicos de Segurança do 

Setor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente - SESMA e Fiscais de rede, em seus locais de trabalho. 

 As inspeções têm como objetivo detectar situações ou 

comportamentos de risco e a verificação do cumprimento dos 

procedimentos de segurança por parte dos trabalhadores, 

envolvendo, primeiramente, a análise preliminar de riscos, 

que é um procedimento necessário para identificar os 

agentes nocivos de cada atividade. A partir delas, a definição 

de medida preventivas cabíveis, correspondentes à utilização 

dos equipamentos de proteção, tanto individuais quanto 

coletivos.

 Quando encontrado alguma irregularidade no processo, é 

gerado um plano de ação para corrigir o problema, e 

principalmente, orientar os trabalhadores, de forma a manter 

os padrões do SESMA compatíveis com os padrões da 

FECOERGS, e conforme exigido pelas normas de segurança. 

 As inspeções são registradas através de planilhas de 

observações de tarefas específicas para tal. As possíveis 

irregularidades que são levantadas na inspeção são listadas 

em formulário próprio com a devida ação corretiva ou de melhoria, com os respectivos prazos e 

responsáveis para a execução. Estes formulários ficam arquivados para verificação periódica por parte do 

Setor SESMA ou a quem interessar.

 Durante o ano de 2021 foram realizadas aproximadamente 276 inspeções pela CERTAJA Energia nas 

equipes de Plantão, Comercial, Engenharia, Linha Viva, Serviços Elétricos e Chico Serviços Florestais 

(equipes de podas e desmatamento, bem como de manutenção e construção de redes).

 Inspeções trimestrais

 Para intensificar ainda mais este controle, a cada trimestre é desenvolvido juntamente com as equipes 

móveis inspeções em todos os equipamentos de proteção individuais, coletivos, ferramentais e dos 

veículos. Caso seja detectado algum fator comprometedor à segurança dos integrantes das equipes, 

imediatamente é solicitado à supervisão as devidas adequações.

 Inspeções das condições do trabalho (ICT)

 Tem a finalidade de identi-

ficar as condições inseguras, que 

proporcionam perigo à saúde e à 

integridade física dos trabalha-

dores. O objetivo desta técnica é 

iniciar o processo de adequação 

das irregularidades ou fatores de 

riscos, através das medidas de 

eliminação e controle dos agen-

tes que possam ser encontradas 

no ambiente laboral.

 Esta técnica aplica-se aos de-

partamentos, setores e áreas 

pertencentes à Cooperativa. 

Depois de identificadas, as irre-

gularidades são relatadas atra-

vés de imagens e relatórios, para 

verificar com maior detalhe o problema existente, e facilitar o processo de adequação.

 Todos os fatores de riscos constatados e registrados têm um 

prazo estipulado para a devida adequação, salvo em casos de 

exceções, devido à nocividade e a eminência dos fatores de 

riscos, pois nestes casos, os prazos serão reduzidos para que 

as regularizações e o controle sejam realizados o mais rápido 

possível.

 Inspeções das unidades extintoras (IUE)

 Mensalmente os extintores de incêndio são submetidos a 

uma inspeção visual para identificar possíveis avarias; 

anualmente são enviados para a devida recarga e manu-

tenção por uma empresa especializada. 

 Curso de CIPA

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é composta 

por representantes do empregador e dos empregados, e tem 

como missão a preservação da saúde e da integridade física 

dos trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a 

Relatório da Administração

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ - CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666

Prestação de Contas 

    10

A segurança de todos é primordialA segurança de todos é primordialA segurança de todos é primordial



Instituição. No ano de 

2021 o treinamento para 

os  novos c ipeiros  foi 

realizado no auditório da 

Cooperativa, com carga 

horária de 20 horas. 

 Programa de controle 

médico e saúde ocupa-

cional

 Anualmente, todos os 

trabalhadores realizam 

exames clínicos com o 

médico do trabalho. Com 

base na exposição diária 

aos riscos nos ambientes 

de trabalho, o PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) constitui-se uma ferramenta valiosa para o 

monitoramento da saúde do todos os integrantes, além de possibilitar a melhoria contínua dos processos 

preventivos de proteção individual e coletiva dos colaboradores.

       Ensaios Elétricos

   Conforme item 10.7.8 da NR10, os 

equipamentos, ferramentas e disposi-

tivos isolantes ou equipados com 

materiais isolantes, destinados ao 

trabalho em alta e baixa tensão, de-

vem ser submetidos a testes elétricos 

ou ensaios de laboratório periódicos, 

obedecendo-se as especificações do 

fabricante e os procedimentos da 

empresa. Visando atender a esta 

norma, a CERTAJA realizou testes de 

rigidez dielétrica para certificação de 

regularidade dos EPIs, EPCs e ferra-

mentas quanto a sua integridade, com 

vistas à segurança do trabalhador que 

os utiliza. O trabalho é feito de seis em 

seis meses. 

 Treinamentos

 Todos os anos o SESMA organiza diversos treinamentos para os colaboradores, a fim de capacitá-los 

tecnicamente, promover e garantir sua segurança. Estes treinamentos têm como objetivo geral qualificar 

profissionais para construir, operar e manter redes aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa e 

média tensão, de acordo com os padrões, normas e orientações de serviço vigentes nas Cooperativas 

pertencentes ao Sistema Fecoergs. A seguir estão os treinamentos realizados em 2021.
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Treinamento de eletricidade básica

OBJETIVO: proporcionar aos participantes 

conhecimentos básicos em eletricidade e 

eletrotécnica, através da realização de testes, 

medições e ensaios em componentes básicos de 

circuitos e equipamentos elétricos. 

Duração: Data: Participantes:

36h 905 a 09/07

Treinamento de NR 10 básico 
e NR 10 complementar

(sistema elétrico de potencia)

OBJETIVO: instruir a respeito da segurança em 

instalações e serviços em eletricidade, bem 

como os procedimentos utilizados no ramo de 

distribuição de energia elétrica. 

Duração: Data: Participantes:

80h 912 a 16/07 
e 26 a 30/07

Treinamento de NR 35 - Trabalho em altura, integração 
e sensibilização à mudança e locação de redes 

aéreas de distribuição

OBJETIVO: 

- Treinamento trabalho em altura: proporcionar aos participantes 

conhecimentos específicos em segurança do trabalho atendendo os 

requisitos da NR 35 no que diz respeito à segurança do trabalho em 

altura e qualificá-los para a execução dos procedimentos de segu-

rança padronizados pela Fecoergs.

- Integração e sensibilização à mudança: proporcionar aos participantes conhecimentos gerais de 

padronização, possibilitando o conhecimento da formatação e hierarquia dos documentos elaborados 

pelas Cooperativas do Sistema Fecoergs. Além disto, este módulo procurou sensibilizar os participantes 

para a importância da mudança no processo de execução das atividades, levando em conta, 

principalmente, os cuidados com a segurança na execução das atividades, assim como a integração entre 

os participantes e o estimulo ao trabalho em grupo através de atividades de dinâmica em grupo.

- Locação de redes aéreas de distribuição: proporcionar aos participantes orientações gerais de locação 

de redes aéreas de distribuição em BT e MT, possibilitando a interpretação de projetos de redes de 

distribuição de energia elétrica e de documentos da padronização 

Duração: Data: Participantes:

40h 919 a 23/07

Cipeiros 2021Cipeiros 2021Cipeiros 2021
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Treinamento de direção defensiva Treinamento de poda de árvores 
no sistema elétrico

OBJETIVO: preparar o condutor de carro para 

as intempéries que possa encontrar na vivência 

do trânsito. 

OBJETIVO: capacitar os colaboradores para 

poda e supressão de vegetação nas proxi-

midades de redes elétricas do Sistema Elétrico 

de Potência 

Duração:

Duração:

Data:

Data:

Participantes:

Participantes:8h
16h

75
14

25 a 29/10
21 e 22/10 

Treinamento Módulo P (ligação em 

unidade consumidora em MT)

Treinamento de Reciclagem de NR 35 
(segurança em trabalhos em altura)

OBJETIVO: proporcionar aos participantes os 

conhecimentos e as habilidades essenciais para 

o desempenho das atividades de ligação de 

unidades consumidoras em média tensão, com 

base nos padrões de trabalho da Fecoergs. 

OBJETIVO: relembrar aos participantes conhe-

cimentos específicos em segurança do trabalho 

atendendo os requisitos da NR 35 no que diz 

respeito a segurança do trabalho em altura e 

qualificá-los para a execução dos procedimen-

tos de segurança padronizados pela Fecoergs. 

Duração: Duração:Data: Data:Participantes: Participantes:

16h 8h12 6616/11 
a 03/12

05, 08, 09
e 10/11

Treinamento introdutório (integração 
específica) e treinamento periódico

Treinamento Módulo Q 
(instalação e operação de 

equipamentos de medições especiais)

OBJETIVO: auxiliar no processo de adaptação 

do colaborador e proporcionar o conhecimento 

e a orientação sobre os riscos relacionados à sua 

função e sua atividade profissional, no que diz 

respeito à segurança do trabalho. 

OBJETIVO: proporcionar aos participantes os 

conhecimentos e as habilidades essenciais para 

o desempenho das atividades de instalação e 

operação de equipamentos de medição espe-

ciais utilizados em redes aéreas de distribuição 

de energia elétrica, com base nos padrões de 

trabalho da Fecoergs 

Duração:

Duração:

Data:

Data:

Participantes:

Participantes:

2h

16h

75

3
antes do início das 
atividades laborais 

na Cooperativa

09 e 10/09 

Treinamento módulo J 
(Montagem de estruturas 

para equipamentos)

OBJETIVO: proporcionar aos participantes os 

conhecimentos e as habilidades essenciais para 

o desempenho das atividades de montagem de 

estruturas para equipamentos de redes aéreas 

de distribuição de energia elétrica, com base nos 

padrões de trabalho da Fecoergs. 

Duração: Data: Participantes:

32h 1511 a 14/05 

Treinamento Módulo K (Instalação 
e substituição e operação 
de equipamentos básicos)

OBJETIVO: proporcionar aos participantes os 

conhecimentos e as habilidades essenciais para 

o desempenho das atividades de instalação, 

substituição e operação de equipamentos 

básicos de redes aéreas de distribuição de 

energia elétrica, com base nos padrões de 

trabalho da Fecoergs. 

Duração: Data: Participantes:

32h 1227 a 30/09 



  8. DESEMPENHO OPERACIONAL

 Ligações de Consumidores

 No ano de 2021 foram ligadas 1201 unidades consumi-

doras, com predomínio da classe Residencial, que corres-

ponde a 906. A segunda mais representativa foi a classe Rural, 

com 205. Os quantitativos por classe de consumo estão 

apresentados a seguir:

 Uma representação gráfi-

ca ao lado detalha os 

montantes das ligações 

por classe de consumo:

 Consumo de Energia 

 A energia distribuída pela Cooperativa em 2021 corresponde a 109.556 MWh, ou seja, 1,73% superior 

aos 107.695 MWh distribuídos no ano anterior. Na análise dos dados por classe de consumo se destaca o 

crescimento de 1,35% na classe rural, que corresponde a 626 MWh, e o aumento de 2,13% na classe 

residencial, equivalente a 575 MWh. Estas duas classes têm seus aumentos de energia consumida 

atreladas a retomada do crescimento de algumas atividades rurais no pós pandemia e ao crescimento de 

unidades residenciais.

 A classe comercial obteve importante aumento, relevante para a economia, principalmente se 

considerarmos a redução ocorrida em 2020. O volume de energia nesta classe cresceu em 326 MWh em 

relação ao ano anterior.

 Em 2021 a geração distribuída, no regime de compensação, chegou a 495 unidades conectadas como 

microgeração e minigeração, cujo montante gerado foi de 248 MWh.

 O gráfico a seguir traz os percentuais do consumo por classe do ano de 2021.

 Programa de recuperação da receita / Fiscalização de unidades consumidoras

 A perda de energia no ano de 2021 foi de 12,81%. A Cooperativa mantém a estratégia de realizar 

fiscalizações de combate as irregularidades e recuperar a energia desviada, buscando a conscientização 

dos Cooperados de que as irregularidades são um prejuízo para todos. A tecnologia de monitoramento 

por telemetria, que abrange aproximadamente 353 unidades consumidoras, coíbe as violações dos 

sistemas de medição. Em 2021 foram executados 53 serviços de vistoria com suspeita de irregularidade 

em unidades consumidoras, com recuperação de aproximadamente 78.016 kWh. Em valores monetários 

médios com tributos corresponde a aproximadamente R$ 59 mil. 

 O investimento em equipamentos mais eficientes e na estruturação das redes, também são fatores 

preponderantes na redução das perdas e na maior eficiência do sistema elétrico da CERTAJA.

 Participação das classes de consumo na variação da receita

 A Receita em 2021 foi 11,17% superior ao realizado no ano anterior. Embora o reajuste tarifário tenha 

sido negativo, reduzindo em média 6,29% a tarifa dos Cooperados, o que impactaria na redução da 

receita, o aumento da receita da Cooperativa está relacionado ao aumento das bandeiras tarifárias, que 

são cobradas para cobrir os custos adicionas da geração térmica, necessária durante a crise hídrica e que 

não permanecem na Cooperativa. Se desconsiderarmos as bandeiras, a receita reduziu 1,40% em relação 

ao ano anterior.

 O gráfico na página seguinte ilustra a distribuição da receita por classes.

 O aumento da receita de 1,30% na classe rural está relacionado ao crescimento no consumo que foi de 

1,35% no mesmo período, aliado a mais uma parcela de redução do desconto, conforme decreto 

9.642/2018, de 27/12/2018, que prevê redução gradual dos descontos nas tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição de unidades consumidoras classificadas como rural, unidades consumidoras dos serviços 

públicos de água, esgoto e saneamento e serviços públicos de irrigação. O desconto foi reduzido de 24% 

em 2020 para 18% em 2021.
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 Tarifas

 Em 2021 o processo tarifário da CERTAJA resultou em um índice médio de reajuste de -6,29%, que 

entrou em vigor em 30 de julho do mesmo ano.  O índice médio para os cooperado atendidos em alta 

tensão foi de -3,14% e para os atendidos em baixa tensão, de -7,70%.  Para os cooperados da classe 

residencial o reajuste médio foi de -10,63%.  Neste processo foi também procedida alteração da 

estrutura tarifária da Cooperativa, com o objetivo de adequá-la à sua realidade, visto que até então a 

estrutura adotada para distribuição dos custos era a mesma da RGE.

 A metodologia aplicável às revisões tarifárias das permissionárias está prevista no PRORET – 

Procedimentos de Regulação Tarifária 8.4, da ANEEL, já a adequação da estrutura tarifária atendeu o que 

consta no PRORET 8.3.

 A redução das tarifas decorre principalmente da redução dos custos com energia comprada, havidos 

em decorrência da Cooperativa ter adquirido a maior parte de sua necessidade em leilão, realizado em 

2020, e que possibilitou a aquisição a preços menores do que os praticados por sua supridora anterior. 
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 A classe residencial reduziu a receita em 4,88%, em relação ao ano anterior, embora tenhamos tido 

aumento de unidades em 2,47%, houve redução nas tarifas, conforme já mencionado.

 O aumento de 1,09% no volume de energia da classe industrial, não superou a redução de tarifas, 

refletindo em uma redução de faturamento na ordem de 2,06%. 

 Na classe “Outros” (Poderes Públicos, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo Próprio) o 

consumo cresceu em 1,80%, já o faturamento reduziu 3,60%. 

 No montante total da receita está incluída a parcela referente a Bandeiras Tarifárias, sendo que em 

2021 foi recolhida 1.205,16% a maior que em 2020, valores estes para cobertura da geração térmica 

necessária para atendimento do sistema neste período de crise hídrica. Reforçamos que estes valores de 

bandeiras são integralmente repassados ao governo federal. 

 



 Atendimento ao consumidor

 No ano de 2021 foi observada uma redução de 1,54% nos atendimentos prestados ao cooperado. O 

atendimento emergencial mostra uma redução de 3,32% (aqueles solicitados para atendimento de falta 

ou falha no fornecimento) e uma redução de 1,08% nas solicitações comerciais, como ligação nova, 

religação, troca de medição.

 A redução nos atendimentos comerciais são reflexos da retração das demandas de serviços 

solicitadas pelos cooperados. 

 A agência localizada na matriz da Cooperativa e os cinco postos de atendimento são estratégicos e 

localizados em pontos que propiciem comodidade ao cooperado. No ano de 2021 foram 33.193 

atendimentos presenciais, sendo 20.162 na matriz da Cooperativa, em Taquari e 13.031 nos demais 

postos de atendimento.

 Neste ano de 2021, a CERTAJA Energia consolidou seu mais recente canal de relacionamento, o 

WhatsApp. Com o mesmo número do atendimento telefônico, 0800 5416185, o cooperado pode 

informar falta de energia, consultar débitos, solicitar segunda via de fatura e pagar faturas com cartão de 

crédito. Este novo canal é fácil e com atendimento instantâneo, feito pela atendente virtual ou pelas 

atendentes do Disque Energia. Os demais canais continuam ativos e com melhorias constantes. São eles: 

postos de atendimento, plataforma SMS, 0800, App, e-mail, site e agência virtual.

 Foram 33.675 atendimentos realizados via WhatsApp, pela atendente virtual Clara, o que mostra o 

potencial e a abrangência deste meio de comunicação do cooperado com a Cooperativa.

 Como forma de manter o cooperado informado sobre as faltas de energia e desligamentos 

programados, a CERTAJA Energia envia SMS automaticamente aos telefones cadastrados, desta forma, 

os cooperados recebem a informação que a Cooperativa já está ciente da falha e trabalha para o 

reestabelecimento. 

 Em 2021, a CERTAJA Energia enviou 354.241 SMS aos cooperados, informando sobre falhas de 

fornecimento, desligamentos programados, avisos comerciais como: andamento de obras, faturas em 

aberto e resultado de solicitações diversas.

 O Disque Energia corresponde ao canal gratuito 24 horas por dia, que possibilita contato direto com 

atendente da Cooperativa através do fone 08005416185. Em 2021 foram mais de 41.100 ligações 

atendidas. 

 Além das informações disponibilizadas no site da Cooperativa, é possível acessar a plataforma de 

“Serviços Online” no formato de Agência Virtual. Foram 42.923 acessos por meio deste canal em 2021.

 As solicitações encaminhadas por e-mail corporativo são protocoladas nos sistemas de gestão de 

serviços, e isso possibilita o registro e acompanhamento dos processos.

 No ano de 2021 foram enviados 86.940 e-mails aos cooperados cadastrados, o que permite uma 

comunicação direta e rápida. Dentre as facilidades deste meio está o envio de faturas digitais e o 

recebimento de diversas solicitações e esclarecimentos. 
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 Qualidade do fornecimento 

 Os indicadores DEC e FEC, que são a Duração Equivalente por Consumidor e Frequência Equivalente 

por Consumidor, permitem o acompanhamento das faltas de energia. Estes índices demonstram, 

respectivamente, quanto tempo e quantas vezes, em média, cada cooperado ficou sem energia elétrica 

em um ano. Estes indicadores são enviados à ANEEL e são dois dos principais índices que medem a 

qualidade do fornecimento. Já o TMA exprime o tempo médio de atendimentos das equipes da CERTAJA 

Energia para atender um comunicado de falha, seja com falta de energia ou não. 

 Os índices de DEC e FEC tiveram uma melhora em relação ao ano anterior, sendo que a Duração Média 

passou de 29,75 para 23,14, e a Frequência Média passou de 22,57 para 16,49. 

  Destaca-se que as interrupções não programadas, que são aquelas oriundas de falhas no sistema, são 

as principais responsáveis pela melhora nos índices, mostrando que nosso sistema encontra-se cada vez 

mais robusto, frente a temporais. A duração média não programada passou de 25,09 para 17,46 horas. A 

frequência média passou de 20,87 para 13,36 vezes. 



 O Tempo Médio de Atendimento (TMA) compreende o tempo médio que uma equipe da CERTAJA 

Energia leva para atender uma comunicação de falha de fornecimento, como mencionado anteriormente. 

Em 2021 obteve-se um tempo médio de 137 minutos para um atendimento emergencial. Houve uma 

pequena variação no tempo em relação ao ano anterior, quando o tempo foi de 134 minutos.
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 Níveis de Tensão

 Distribuir uma energia elétrica de qualidade é uma das premissas da CERTAJA Energia. Desta forma, 

as equipes do Setor de Engenharia avaliam constantemente as condições técnicas das redes e buscam 

novas tecnologias para incrementar a qualidade. 

 Em alinhamento com a necessidade de melhorias, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

escolhe aleatoriamente alguns consumidores para que a qualidade de energia seja atestada por 

medições dos níveis de tensão. Assim, a CERTAJA Energia envia para a Agência Reguladora uma série de 

resultados de medições feitas em seus cooperados. 

 A partir do ano de 2021, através da resolução 871/2020, a ANEEL muda a metodologia de obtenção 

dos dados de duração relativa da transgressão, sendo DRP para tensão precária e DRC para a tensão 

crítica. Esses resultados devem ser calculados em tempo real, e mostrados diretamente na tela do 

medidor de qualidade de energia, instalado na medição do cooperado, e permanecerão instalados de 

forma permanente na unidade consumidora.

 Obras de Distribuição

  1-Expansão

 No ano de 2021 foram realizadas 239 obras destinadas ao atendimento de novos clientes ou aumento 

de carga dos consumidores, no valor de R$ 3,1 milhões.

 Além destas, foram iniciadas as obras da subestação Vale Verde, que compreende a construção de 

uma subestação de 10 MVA no município de Vale Verde, e uma linha de 69 kV, de Venâncio Aires até Vale 

Verde, totalizando em torno de 25 quilômetros. A obra custará aproximadamente R$ 2,4 milhões. 

 2-Melhorias 

 Seguindo seu planejamento estratégico, que objetiva aumentar a confiabilidade do sistema elétrico, 

em 2021 a CERTAJA Energia investiu prioritariamente em obras que viabilizam a implantação da 

subestação Vale Verde. Estas obras possibilitam a interligação da nova subestação, a transferência de 

carga das redes para fontes alternativas, reduzindo o tempo de interrupção quando ocorrer uma falha 

maior no sistema elétrico e aumentando a qualidade de energia na região.

 Além das obras citadas acima, também houve obras de melhorias relativas à qualidade do 

fornecimento e demais obras especificas para melhorias no sistema, chegando ao valor de R$ 2,9 milhões.

 3-Renovação de Ativos

 Foram realizadas 49 obras para renovação de ativos que chegaram ao final da vida útil e/ou não 

chegaram ao final da vida útil; o valor investido foi de R$ 580 mil.

   9. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

 Análise do Resultado

 O resultado do exercício, de R$ 14,1 milhões, foi superior ao do exercício anterior em 38%, sendo que 

as variações mais expressivas são as que apresentamos a seguir:

 A principal variação ocorreu nos Ingressos/Receitas de Construção e nos Dispêndios/Custos de 

Construção, sendo de R$ 14,5 milhões em ambos, correspondentes a um acréscimo em seus saldos, se 

comparados a 2020, e decorreu do aumento no volume de investimentos realizados neste ano, em 

relação ao ano anterior.  Este valor representa os investimentos realizados pela Cooperativa, cujos 

valores serão recuperados nas tarifas, através do reconhecimento de suas amortizações. 

 As Receitas de Fornecimento e de Uso do Sistema acumuladas, totalizaram R$ 79,7 milhões e 

apresentaram uma variação positiva de 12,6%, em relação ao exercício anterior.  Considerando que neste 

ano, tivemos reduções em nossas tarifas, a variação deveria ter sido negativa, no entanto, a cobrança de 

bandeiras tarifárias, que independem da gestão tarifária da Cooperativa, totalizou R$ 9,6 milhões e foi a 

maior responsável pelo aumento verificado. 

 A diferença verificada no grupo Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, R$ 5,7 milhões negativa, é 

resultado principalmente das diferenças entre os custos dos contratos de compra de energia e suas 

respectivas coberturas.  Como o ciclo tarifário envolve o período de julho de um ano a junho do ano 

seguinte, estas diferenças, que normalmente resultam valores pouco significativos, por vezes podem 

gerar diferenças positivas em um exercício, que serão compensadas por diferenças negativas no exercício 

seguinte.  Então a diferença apurada em 2021 gera um efeito negativo, por compensar parcialmente o 

efeito positivo registrado em 2020.

 Na Energia Comprada para Revenda, que totalizou R$ 26,3 milhões, a variação foi negativa em 26% e 

decorreu da aquisição de energia no mercado livre a valores significativamente inferiores aos preços de 

compra do exercício anterior.

 Em relação aos Dispêndios/Custos Gerenciáveis – Parcela B, a diferença foi de -2,0% em relação ao 

exercício anterior, se desconsiderados os Custos de Construção, que foram esclarecidos nos parágrafos 

iniciais.

 Quanto às Receitas e Despesas Financeiras, as variações também foram de pouca materialidade em 

termos absolutos.

 Variação Patrimoniais

 Em 2021 a estrutura patrimonial da Cooperativa, representada por seus ativos, passivos e patrimônio 

líquido aumentou 18%, em relação ao exercício anterior, passando de R$ 147,8 milhões, para R$ 174 

milhões.
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 No Ativo as variações mais significativas, em termos absolutos, foram registradas no Ativo Intangível 

e nos Ativos Financeiros Setoriais.  A variação no Intangível, de 22%, está representada principalmente 

pelos investimentos realizados no período, especialmente no novo sistema de 69kV, deduzidos da 

amortização, R$ 21,3 milhões.  Com relação ao aumento no saldo dos Ativos Financeiros Setoriais, de R$ 

4,6 milhões, decorrem principalmente dos aumentos nos custos relacionados à compra de energia 

havidos no ano, em função de situação atípica em termos de hidraulicidade.

 A redução do saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, de R$ 3,1 milhões, decorre da retirada de 

recursos para cobertura dos gastos com o novo sistema de 69 kV e o aumento do Ativo Financeiro 

Indenizável decorre do aumento nos intangíveis, esclarecido no parágrafo anterior, visto que esta conta 

registra as parcelas dos valores de intangíveis, que não estará amortizada ao final do contrato de  

permissão.

 No Passivo há duas variações mais significativas, uma das quais se refere aos Passivos Financeiros 

Setoriais, R$ 8,4 milhões, e corresponde à parcela das bandeiras tarifárias faturadas no exercício, que 

foram creditadas à Cooperativa para compensar parte de aumento dos custos com energia, decorrente 

da situação hídrica referida anteriormente.  A outra, diz respeito às Provisões para Contingências, R$ 2,9 

milhões, cuja principal origem são os valores apurados no exercício para as ações em andamento e a 

estimativa referente ao mandado de segurança impetrado para questionar o que determina a IN 

1.911/2019 da Receita Federal, sobre o qual apresentamos outras informações na Nota Explicativa de 

número 10. 

 No Patrimônio Líquido, a variação mais expressiva corresponde às Reservas de Sobras, totaliza R$ 13,4 

milhões e decorre principalmente da destinação de parcelas das sobras do exercício de 2021. 

 Valor adicionado

 Em 2021, o valor adicionado líquido gerado como riqueza pela permissionária foi de R$ 54,8 milhões, 

representando 43,32% da Receita Bruta, com a seguinte distribuição:

 Agradecimentos 

 Encerrada a apresentação do nosso relatório social, no qual compilamos uma série de informações de 

interesse de nosso cooperado, passamos na sequência a apresentar, para análise e avaliação toda a 

movimentação econômica e financeira referente ao exercício de 2021. Para tanto, apresentamos o 

Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Sobras e Perdas bem como as notas explicativas com os 

respectivos pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal. 

 Também precisamos, de forma carinhosa, externar nosso sentimento de gratidão aos nossos 

conselheiros de administração e fiscal, pela forma comprometida e profissional com que vem 

desempenhando suas funções. Às nossas lideranças maiores, senhores Jânio Vital Stefanello, presidente 

da Infracoop e Erineo José Hennemann presidente da Fecoergs, bem como do José Zordan 

superintendente da Infracoop e da Fecoergs, nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestado 

na defesa dos interesses do sistema. Aos nossos colaboradores, a força viva que faz essa máquina andar, 

nossa gratidão por tudo àquilo que fazem pelo engrandecimento da nossa CERTAJA. Por fim, aos nossos 

cooperados e cooperadas razão de ser da Cooperativa e por quem e para quem a mesma existe, nosso 

muito obrigado pelo apoio e pela confiança em nós depositado para cumprir mais um ano de nosso 

mandato à frente desta valorosa Cooperativa. A todos, nosso agradecimento do fundo do coração. 

 Que venha 2022, com saúde e alegria para todos.
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Parecer do Conselho Fiscal



Cooperativa Regional
de Energia Taquari Jacuí

Centro Administrativo: 

Rua Albino Pinto, 292 

Santo Antônio – Taquari-RS

Fone/Fax: (51) 3653.6600 

E-mail: certaja@certaja.com.br

Disque Energia e WhatsApp: 

0800 541 6185

Site: www.certaja.com.br

@certajaenergia
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