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Assembleia: boas notícias na
retomada dos encontros presenciais
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Em meio a todos os desafios en-
frentados em 2021, como a pande-
mia, a seca que gerou a crise hídrica 
nacional e acionou a bandeira tarifá-
ria mais cara, dentre outros proble-
mas, no dia 30 de março, às 9 horas, 
realizamos a Assembleia Geral Ordi-
nária - AGO, quan-
do apresentamos 

aos cooperados os ótimos 
resultados que a CERTAJA 
Energia vem alcançando.

Essa data também mar-
cou o retorno de nossas 
Assembleias de forma pre-
sencial, quando tivemos a 
oportunidade de receber 
um bom número de coo-
perados, trocar ideias, con-
versar e comemorar juntos 
os bons frutos que a Coo-
perativa está produzindo.

Apresentamos um Rela-
tório sucinto das principais 
ações desenvolvidas no exercício, a Presta-
ção de Contas do ano de 2021, o parecer 
do Conselho Fiscal, o relatório de opinião 

da Auditoria Externa, além de outros assun-
tos de interesse dos cooperados, que, por 
sua vez, exerceram seu poder de voto.

NUCLEAÇÃO - Na sequência, realizamos 
uma Assembleia Geral Extraordinária, na 
qual levamos para votação algumas altera-
ções no Estatuto Social, principalmente nos 

artigos que se referem à 
Nucleação, uma prática 
bem democrática que ire-
mos adotar no decorrer 
deste ano para melhor 
comunicarmo-nos com os 
cooperados.

Com muito orgulho, 
informamos que encerra-
mos o ano de 2021 com 
sobras na ordem de R$ 
14.117.000,00 (quatorze 
milhões cento e dezesse-
te mil reais), ou seja, 38% 
superiores ao exercício 
anterior. Desse montante, 
85% foram destinados, 

por força de lei e do estatuto social, para 
as Reserva Legais, para os Fundos de Ma-
nutenção e Expansão e para o Fundo de As-

sistência Técnica 
e Social, ficando 
à disposição da 
Assembleia Ge-
ral o valor de R$ 
1.995.137,94.

O Programa 
Mais Cooperado, que é uma participação 
financeira da Cooperativa para as solici-
tações de novas ligações, mais uma vez 
foi apresentado e aprovado. Assim, o va-
lor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) 
será direcionado para os projetos que se 
enquadram nas regras do programa. Esse 
fundo é oriundo da Sobra à Disposição 
da Assembleia, sendo o saldo no valor de 
R$1.695.137,94 destinado para o Fundo de 
Manutenção e Expansão.

Além destas informações, outras não me-
nos importantes foram apresentadas e sub-
metidas à votação. Quem não participou da 
Assembleia pode assisti-la no site https://
certaja.com.br/assembleia/

Aproveito para agradecer imensamente 
a todos que compareceram. Juntos somos 
mais fortes!

Saudações cooperativistas.

“Com muito orgulho, 
informamos que encerra-
mos o ano de 2021 com 
sobras na ordem de R$ 

14.117.000,00 (quatorze 
milhões cento e dezessete 

mil reais), ou seja, 38% 
superiores ao exercício 

anterior.”
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Dia 15 de março 
realizamos nossa 
Assembleia Geral 
Ordinária – AGO 
para prestação de 
contas do exercí-
cio ano 2021, des-
sa vez de forma 
presencial, con-

tando com presença de mais de uma cen-
tena de associados, nas dependências da 
ACERTA, em Taquari.

Nossa Cooperativa fechou o ano com 
resultado positivo, consolidando uma se-
quência de três anos com bons resultados, 
deixando para trás um longo período de 
resultados negativos, de muitas incertezas 
quanto ao desempenho e ao futuro dos 
nossos negócios.  

Graças ao trabalho do nosso conselho, 
colaboradores, a parceria com fornecedo-
res e a confiança dos nossos associados e 

clientes, estamos vencendo os desafios e 
alçando bons resultados, demonstrando 
assertividade nas decisões e planos dessa 
diretoria.

Nosso desafio agora é 
o do crescimento. Precisa-
mos voltar a crescer como 
organização, ganhar es-
cala, melhorar a estrutura 
de negócios para melhor 
atender os associados, ga-
rantindo resultados que 
possam sustentar o cresci-
mento com solidez e tran-
quilidade. 

AGRONEGÓCIOS - Va-
mos aumentar nossa força 
de vendas abrangendo no-
vas regiões e prospectando novos clientes, 
sempre atentos a novas oportunidades de 
negócios. Pretendemos aumentar nossa 

estrutura de recebimento e arma-
zenamento de grãos, e através da 
parceria com outras cooperativas 

da região, viabili-
zar nossa agroin-
dústria de milho 
e arroz, abrindo 
possibilidade de 
trabalhar também 
com soja, feijão, 
trigo e aveia.

Temos consciên-
cia do tamanho do de-
safio, mas acreditamos 
que com trabalho e com-
prometimento tudo se 
torna possível. Há tempo 
que nossa equipe de co-
laboradores, nossos asso-

ciados e clientes, anseiam por melhorias e 
investimentos que fortaleçam nossa coope-
rativa. Abraço e um ótimo ano a todos. 

Prestação de Contas 2021
Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

“Nosso desafio agora é o 
do crescimento. Precisa-

mos voltar a crescer como 
organização, ganhar es-

cala, melhorar a estrutura 
de negócios para melhor 
atender os associados, 
garantindo resultados 

que possam sustentar o 
crescimento com solidez e 

tranquilidade.”
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Resultado do esfor-
ço coordenado de várias 
equipes, a obra da Linha 
de Transmissão de 69 kV 
e da Subestação de Vale 
Verde está prestes a ser 
fi nalizada e colocada em 
funcionamento. De acordo 

com o gerente de Distribuição da 
CERTAJA Energia, Eleandro Mar-
ques, muitos desafi os pontuaram 
os trabalhos das diversas equipes 
envolvidas, como o ajuste entre 
os cronogramas desses grupos 
de trabalhadores terceirizados e 
da Cooperativa: “Cada um opera 
em seu escopo, de forma coorde-
nada”. Em entrevista exclusiva ao 
Certajano, Eleandro dá mais de-
talhes do empreendimento que 
está sendo construído no Morro 
do Chileno, em Vale Verde, que 
irá oferecer ainda mais confi abi-
lidade e qualidade ao sistema de 
distribuição de energia elétrica 
da CERTAJA. Confi ra.

Certajano - Como está o anda-
mento da obra da Subestação? 
Está correndo dentro do prazo 
previsto?

Eleandro Marques - A obra 
está acompanhando o cronogra-
ma previsto, sim, dentro do pra-
zo estimado de energização.

Certajano – Portanto, estamos 

na fase fi nal?
Eleandro Marques - Sim, po-

demos dizer que estamos en-
trando em uma fase fi nal das 
entregas, quando precisamos 
sincronizar quatro grandes fren-
tes de trabalho, sendo elas a 
construção da Linha de 69 kV, 
subestação de Vale Verde, ade-
quação da subestação em Ve-
nâncio Aires para a saída da li-
nha da CERTAJA e adequação 
dos alimentadores internos da 
cooperativa.

Certajano - Qual é o valor da 
obra?

Eleandro Marques – A esti-
mativa é de R$ 26 milhões.

Certajano - Qual a previsão de 
ligação?

Eleandro Marques – Pelo nos-
so cronograma a ligação deve 
ocorrer em abril de 2022.

Certajano - Quais foram os 
maiores desafi os encontrados?

Eleandro Marques – Nosso 
principal desafi o foi ajustar os 
cronogramas das várias frentes 
de trabalho, visto que são mui-
tas equipes terceirizadas e da 
cooperativa, trabalhando cada 

uma em seu escopo.

Certajano - Com a SE e Linha 
prontas, quais serão os benefí-
cios para a comunidade?

Eleandro Marques – Have-
rá uma melhora signifi cativa na 
qualidade e confi abilidade do 
sistema.

Certajano - Que regiões serão 
benefi ciadas?

Eleandro Marques – Serão di-
retamente benefi ciados os coo-
perados de Vale Verde, Passo do 
Sobrado, General Câmara, Rio 
Pardo e Santa Cruz do Sul. 

Obra da Subestação de Vale Verde
entra em fase fi nal 

Orçada em R$26 milhões com recursos próprios, linha de transmissão deve ser ligada em abril

Pontualidade: cronograma das obras ajustou trabalho de várias equipes

CONSELHOS VISITAM OBRA

Em 18 de março os Conselhos 
de Administração e Fiscal da 
CERTAJA Energia realizaram sua 
reunião mensal, desta vez no 
município de Vale Verde. Além 
da ida às obras da Linha de 
Transmissão de 69 kV e da Su-
bestação, que está sendo cons-
truída na localidade de Cerro 
do Chileno, a sexta-feira foi de 
planejamento e destaque para 
as prioridades e investimentos 
nos serviços e atendimentos aos 
cooperados. O grupo, saindo 
de Taquari, fez a primeira para-
da em Venâncio Aires, quando 
visitou o ponto onde a CERTAJA 
se conectará com a rede básica 
de energia. Seguindo a progra-
mação, acompanhou toda a Li-
nha de Transmissão até a obra 
da Subestação em Vale Verde. 
Em seguida, ocorreu a reunião 

na residência do conselheiro e 
secretário Gustavo Schuch.

Confi ra o depoimento do 
conselheiro de Administração, 
Severino Aloísio Lehmen, de Ba-
rão do Triunfo, sobre a comitiva 
cooperativista em visita às obras 
da Subestação.

“Para acompanhar esta pro-
gramação, nos reunirmos em 
Taquari e de lá seguimos em um 
micro-ônibus e percorremos a 
grandiosa obra de 69 kV que 
está sendo construída em Vale 
Verde, se estendendo para Ve-
nâncio Aires e benefi ciando 
também Passo do Sobrado. Ao 
longo da manhã nos foi mos-
trada parte da rede pronta, as 
enormes torres e, ao fi nal, pa-
ramos no parque de obras em 
Vale Verde, onde estão sendo 
colocados os transformadores 

pesados e toda a central de in-
terligação com outras redes e 
todos os painéis de monitora-
mento. O presidente Renato, o 
vice-presidente Ederson e o ge-
rente de Distribuição Eleandro 
acompanharam o roteiro, junta-
mente com técnicos e engenhei-
ros contratados, que responde-
ram com muita clareza a todos 
os questionamentos feitos pe-
los conselheiros. A obra não 

parou em meio à pandemia, e, 
até o momento, segundo o pre-
sidente, está sendo feita com 
recursos próprios e seu término 
previsto para abril, podendo se 
estender para maio, dentro do 
cronograma estabelecido. Com 
certeza esse empreendimento 
vai ajudar no crescimento da 
região, diretamente nos sócios 
cooperados certajanos. Para-
béns a todos!”
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CERTAJA inicia emissão da Nota Fiscal 
de Energia Elétrica Eletrônica 

Desde fevereiro, vários esta-
dos brasileiros, incluindo o Rio 
Grande do Sul, aderiram ao 
modelo nacional de documen-

to fi scal eletrônico para energia 
elétrica, com validade jurídica 
garantida pela assinatura di-
gital do emissor, permitindo o 
acompanhamento da emissão 
em tempo real pelo Fisco.

Assim, a emissão da tradicio-
nal fatura foi 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.

A CERTAJA preparou-se an-
tecipadamente para esse novo 
procedimento, que implicou 
em adaptação do sistema, trei-
namento do pessoal adminis-
trativo e dos leituristas, dentre 
outros.

Documento, também chamado de NF3E, passou a ser expedido em 1º de fevereiro

O que muda para você, cooperado?

No lugar da fatura habitual, os cooperados estão receben-
do o DANF3E, que, dentre as informações de praxe, permite 
que os cooperados verifi quem a autenticidade do documen-
to fi scal com a Receita Estadual do Rio Grande do Sul através 
do QR Code que consta no documento. As informações re-
gulamentadas e de importância para o cooperado continuam 
constando no documento.

Tarifa social
A Tarifa Social de Energia Elé-

trica é um benefício concedido 
pelo Governo Federal para as fa-
mílias de baixa renda, inscritas 
no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal. 
Através da REN 1000/2021, a 
CERTAJA Energia passa a com-
patibilizar e atualizar as unida-
des dos cooperados que têm 
direito ao incentivo, conforme 
benefi ciários informados pelo 
Ministério do Desenvolvimento 
Social, não sendo necessário o 
cooperado procurar a coope-
rativa. Porém, se 
entender neces-
sário, pode entrar 
em contato através 
dos nossos canais 
de atendimento. 
O desconto é con-
cedido de acordo 
com o consumo 
mensal de cada fa-
mília, que varia de 
10% a 65%, até o 
limite de consumo 
de 220 kWh. Os cri-

térios para recebimento conti-
nuam os mesmos:

- Número de Identifi cação So-
cial (NIS) ou possuir Benefício 
de Prestação Continuada da As-
sistência Social (BPC).

- Estar na área de atuação da 
Cooperativa.

- Ter renda per capta inferior 
a meio salário mínimo.

- A família tem direito em 
apenas uma unidade consumi-
dora.

- A família atender o inciso I e 
II e ser quilombola ou indígena.

De acordo com o Governo do Estado, a primeira Nota 
Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica (NF3e) que a Recei-
ta Estadual autorizou a emissão foi da CERTAJA Energia 
(https://estado.rs.gov.br/primeira-nota-fiscal-eletronica-
-de-energia-eletrica-e-emitida-no-rio-grande-do-sul). É a 
nossa Cooperativa fazendo história e auxiliando o desen-
volvimento da região!



A CERTAJA Energia 
atende a Resolução 
Normativa ANEEL nº 
687/2015, que estabe-
lece as condições gerais 
para o acesso de geração 
distribuída aos sistemas 
de distribuição de ener-
gia elétrica, na forma 
de microgeração (até 75 
kW) e minigeração (aci-

ma de 75kW), assim como re-

gulamenta o processo de com-
pensação de energia elétrica.

As exigências técnicas e co-
merciais adotadas pela CER-
TAJA para conexão na mo-
dalidade de microgeração e 
minigeração correspondem ao 
estabelecido em normas vigen-
tes.

Dessa forma a CERTAJA per-
mite que unidades consumido-
ras previamente cadastradas 

disponibilizem energia de fon-
tes solar, por meio de emprés-
timo não remunerado à CER-
TAJA para compensação em 
até 60 meses na forma de con-
sumo de energia elétrica ativa.

Orientamos nossos coope-
rados sobre a importância de 
contratar profissionais qualifi-
cados para o projeto e a insta-
lação da geração, bem como a 
aquisição de materiais e equi-

pamentos certificados, sendo 
critério de reprova para todos 
os projetos que não atentem 
as especificações técnicas.

Disponibilizamos equipes 
técnicas e comerciais para rea-
lização de esclarecimentos aos 
clientes e profissionais inte-
ressados, inclusive através de 
reuniões presenciais, que po-
dem ser agendadas através do 
e-mail gd@certaja.com.br 
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Geração Distribuída
Micro e minigeração são organizadas, com compensação de energia elétrica
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Aulas práticas capacitaram associados sobre solda

Soldador rural básico
De 31 de janeiro a 2 de fe-

vereiro aconteceu o curso de 
Soldador Rural Básico na lo-
calidade de Amoras, Taquari. 
Como as aulas têm um núme-
ro limitado de vagas, para que 
o instrutor possa dar o atendi-
mento necessário nas ativida-
des práticas, cinco cooperados 
acompanharam as instruções 

de Tiago Ribeiro Garcia, do SE-
NAR. Fabiana Martins, do se-
tor de Relacionamento com os 
Cooperados, abriu os encontros 
falando sobre a importância do 
relacionamento da Cooperativa 
com as comunidades, seus va-
lores e princípios. O presidente 
Renato Martins encerrou o cur-
so oficialmente.

Manejo de ordenha e 
qualidade do leite 

De 29 a 31 de março nove 
cooperados de Vila Tabaí par-
ticiparam do curso ministra-
do pela veterinária Ângela 
Balen, do SENAR. Com vas-
to conteúdo programático, 
os participantes revisaram 

todo o processo de manejo 
da ordenha, os ambientes e 
utensílios apropriados para 
a prática, os fatores que afe-
tam a qualidade do leite, as 
condições de higiene  dentre 
outros.

Inclusão
digital rural

Em Bom Retiro, na localida-
de de Beira do Rio, sete coope-
rados participaram do curso de 
Inclusão digital Rural, nos dias 
21 e 22 de março. De acordo 

com a participante Joice Fer-
reira da Silva, Agente Comu-
nitária de Saúde da região, os 
ensinamentos serão utilizados 
no dia a dia. 

Digitalidade no centro dos interesses

Competências pessoais 
e de relacionamento 

interpessoal 
Em 9 e 10 de março ocorreu 

mais um curso para cooperados. 
Desta vez, a atividade teve uma te-
mática completamente diferente 
das trabalhadas antes, abordando 
as competências pessoais e de re-

lacionamento interpessoal. 
Realizado na localidade de 
Carapuça, Taquari, contou 
com 9 cooperados e foi 
ministrado pela professora 
Vania Reis dos Santos.

Cooperados dialogam sobre temáticas atuais

Técnicas qualificam processo do alimento

Confira os cursos que a CERTAJA promoveu para os cooperados com a parceria do SENAR e dos Sindicatos Rurais
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S Assembleia da CERTAJA Energia
reinveste sobras, renova conselhos

e consolida laços sociais

Após dois anos reali-
zando somente encontros 
online em função da pan-
demia do Covid-19, a CER-
TAJA Energia retomou em 

30 de março a Assembleia Geral 
Ordinária – AGO na ACERTA, em 
Taquari. Um grupo de cerca de 
200 cooperados conferiu os tra-
balhos de perto. Em transmissão 
simultânea, também foi possível 
acompanhar o evento pelo canal 
do youtube da CERTAJA. 

O presidente Renato Pereira 
Martins iniciou os trabalhos de 
modo entusiástico, celebran-
do o reencontro, convocando 
a mesa diretora e aprovando o 
edital de convocação. O gerente 
de distribuição, Eleandro Mar-
ques apresentou informações 
técnicas sobre a Cooperativa, 
que hoje tem 5.100 km de rede, 
cerca de 26 mil associados e um 
atendimento de 5.900 ocorrên-
cias emergenciais pelas equipes 
em campo. Destacou que as 
maiores causas de interrupção 
na energia são a ocorrência de 

raios, animais na rede e vegeta-
ção. “Precisamos da colaboração 
dos associados para manter as 
faixas livres dentro da metragem 
legal”, observou. Marques disse 
que os investimentos em expan-
são, que em 2021 atingiram R$ 
4.691.000,00, em 2022 devem 
chegar a R$ 6.100.000,00. As 
melhorias irão atingir mais de R$ 
5.200.000,00, com previsão de 
renovação de ativos para R$ 840 
mil. 

Outro aspecto exposto con-
sistiu nas obras de expansão, 
considerando ações para ener-
gia forte, com rede trifásica aos 
cooperados, programa que a Co-
operativa aderiu juntamente ao 
governo do Estado, alcançando 
R$ 912 mil. Para 2022 há a pre-
visão de obras de melhoria como 
recondutoramento na Rodovia 
Aleixo Rocha e obras necessárias 
para a conexão da SE Vale Verde, 
com realocação de equipamen-
tos e obras dessa Subestação, 
trazendo desenvolvimento regio-
nal, apoiado pela CERTAJA com 

recursos próprios, sem financia-
mento externo. Um investimen-
to de R$ 650 mil no caminhão 
equipe de linha, com guindaste 
ampliado para trabalhar na rede 
energizada, isto é, sem desliga-
mento enquanto opera, mereceu 
observação.

O vice-presidente Ederson 
Madruga explanou as ações da 
Cooperativa para fortalecer o re-
lacionamento com cooperado. 
Nos dois primeiros anos da pan-
demia foram implantadas a assi-
natura digital, o sistema flexpag 
e atendimento virtual via what-
sapp. Redes sociais atualizadas 
constantemente e inúmeros cur-
sos em parceria com SENAR e 
Sindicatos Rurais para capacitar 
a partir do conhecimento e da 
informação são outras iniciati-
vas, bem como o Aprendiz Co-
operativo. Para 2022 se planeja 
a nucleação, reestruturação de 
postos de atendimento e Progra-
mas Sementes do Cooperativis-
mo, além da implementação de 
novos cursos e visitas a prefeitos 
e câmaras de vereadores. Seguir 
o cronograma de visitas nos Sin-
dicatos de Trabalhadores Rurais 
também segue no planejamen-
to. Ederson pontuou o IASC – 
Pesquisa aplicada em todas as 
distribuidoras, concessionarias e 
cooperativas do Brasil, cujo últi-
mo resultado, de 2020, colocou 
a CERTAJA entre em 13º lugar no 
ranking de satisfação nacional, 
entre 51 concorrentes.

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AS-
SEMBLEIA - O colaborador Mar-
cus França apresentou números 
relativos a 2021 em termos eco-
nômicos e financeiros. De acor-
do com o Relatório de Prestação 
de Contas, o resultado líquido 
(sobras) do exercício atingiu 

R$14.117.00,00, um aumento 
de mais de R$4 milhões em re-
lação a 2020. As sobras à dispo-
sição da assembleia perfazem 
R$ 1.995.137,94 e foram desti-
nadas ao fundo de expansão e 
manutenção de redes, dos quais 
R$ 300 mil foram direcionados 
para o Fundo Mais Cooperado, 
que tem por finalidade o apoio 
a associados sem recursos para a 
energização de sua propriedade 
ou aumento de sua carga.

A Tattica Auditores emitiu 
parecer favorável à aprovação 
das demonstrações contábeis 
de 2021. O Conselho Fiscal da 
CERTAJA Energia, na pessoa de 
Carlos Atkinson, expressou igual-
mente sua concordância com 
as contas apresentadas a partir 
da auditoria interna, com um 
agradecimento ao empenho dos 
conselheiros no processo men-
sal de acompanhamento da vida 
econômico-financeira da Coo-
perativa. A prestação de contas, 
bem como o relatório da autoria 
externa e conselho fiscal foram 
votados e aprovados pela assem-
bleia. O Conselho de Administra-
ção teve três de seus integrantes 
renovados, enquanto o Conselho 
Fiscal substituiu quatro de seus 
integrantes.

Uma Assembleia Geral Extra-
ordinária ocorreu para atualizar 
o estatuto da Cooperativa, a fim 
de formalizar sua nucleação. Isso 
significa organizar os coopera-
dos em núcleos como aqueles já 
operados pelo Projeto de Inte-
gração com o Associado, o PIA, 
porém agora em caráter regu-
larizado e obrigatório, aprofun-
dando a aproximação com as co-
munidades atendidas a partir de 
reuniões periódicas e represen-
tantes para promover o diálogo.

Retomada presencial dos encontros foi marcada por boas notícias sobre
expansão e qualificação de redes de distribuição de energia elétrica

Grupo de cooperados deliberou sobre
Prestação de Contas Exercício 2021
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Resultados positivos de 2021 marcam
Assembleia da CERTAJA Desenvolvimento 

Em 15 de março, a partir das 
19h, a CERTAJA Desenvolvimen-
to realizou a Assembleia Geral 
Ordinária - AGO na ACERTA, com 
a presença de 78 associados para 
divulgar detalhes sobre a presta-
ção de contas dos empreendi-
mentos referentes ao exercício 
de 2021, acompanhada do Pare-
cer do Conselho Fiscal e do Re-
latório de Opinião da Auditoria 
Externa.

O presidente Luís Carlos Gran-
ja Rocha iniciou os trabalhos, 
pontuando que a CERTAJA De-
senvolvimento fecha mais um 
ano com resultado positivo, 
consolidando uma sequência 
de três anos nessa direção, dei-
xando para trás um período de 
incertezas e frustrações quan-
to ao desempenho e ao futuro 
dos negócios: “Graças ao traba-
lho dos nossos Conselhos e co-
laboradores, a parceria com os 
fornecedores e a confi ança dos 
associados e clientes vencemos 
os desafi os e alcançamos bons 
resultados, demonstrando as-
sertividade nas decisões e pla-
nos dessa diretoria”. Segundo 
Granja, o “maior desafi o agora é 
o do crescimento, pois é preciso 
voltar a se expandir como orga-
nização, ganhar escala, melho-
rar estrutura de negócios para 
garantir a satisfação dos asso-
ciados, gerando resultados que 
possam sustentar o crescimento 
com solidez e tranquilidade”. 

O vice-presidente Jacob Braga 
Souza apresentou a prestação de 
contas de 2021 destacando o re-
sultado positivo de R$ 1.458 (um 
milhão quatrocentos e cinquenta 
e oito mil reais) oriundo do tra-
balho iniciado em 2019, cujas vá-
rias ações tiveram como objetivo 
de capitalizar novamente a Coo-
perativa para que, desse modo, 
pudesse ter fôlego fi nanceiro 
a fi m de sustentar as principais 
atividades que necessitam de ca-
pital de giro e realizar bons ne-
gócios. Braga mencionou que no 
exercício encerrado as incertezas 
foram grandes no que se refere 
aos preços e a disponibilidade 
de produtos, principalmente in-
sumos. Mesmo assim a Agrove-
terinária teve um ano espetacu-
lar, com resultado líquido de R$ 
3.986 (três milhões novecentos 
e oitenta e seis mil reais), o que 
demonstra a importância da re-
cuperação econômico-fi nanceira 
da Cooperativa, possibilitando 
realizar aumento de faturamen-
to, que vinha sendo reprimido 
por motivo de falta de capital de 
giro, sobretudo nesse setor, que 
precisa de altos valores fi nancei-
ros para operação. 

PLANOS PARA 2023 - Em 2021 
a receita da Desenvolvimento 
aumentou 19%, contribuindo 
para alcance de sua Visão, que é 
dobrar o faturamento até 2023. 
Também houve a substituição da 
frota de veículos pesados para a 

modalidade de locação. O orça-
mento para 2023 prevê um re-
sultado superior a dois milhões 
e setecentos mil reais, mantendo 
as despesas com previsão de au-
mento vegetativo considerando 
infl ação. “Ainda para 2023 pre-
vemos aumento na área de atu-
ação nas vendas da Agroveteri-
nária com possível abertura de 
novas fi liais, construção de nova 
loja ampla e moderna ao lado 
da Agroindústria”, acrescentou 
Braga.

No Exercício de 2021 a Sobra à 
Disposição da Assembleia gerada 
pelas atividades fi ns da Coopera-
tiva atingiu R$ 99.107,47 (noven-
ta e nove mil, cento e sete reais e 

quarenta e sete centavos) 
positivos. A sobra do exer-
cício foi aprovada por una-
nimidade para incorpora-
ção no fundo de expansão 
e manutenção.

A AGO da CERTAJA De-
senvolvimento terminou com a 
manifestação de aprovação das 
demonstrações contábeis pelos 
auditores independentes da Di-
ckel & Maffi  - Auditoria e Con-
sultoria S. S., que fi zeram uma 
menção expressa à qualidade do 
trabalho prestado pela CERTAJA 
e pela organização da empresa e 
seus Conselhos. O Conselho Fis-
cal foi renovado em sua compo-
sição.

Reinvestimento das sobras e planos de crescimento com abertura de fi liais
e loja deram o tom de evento presencial

Boas notícias na retomada dos encontros
em Taquari: crescimento como previsão

Confi ra os conselheiros escolhidos nas As-
sembleias da CERTAJA Energia e Desenvol-
vimento. Esses cooperados irão apoiar no 
cotidiano de um empreendimento que é co-
letivo e de interesse de todos.

Conselheiros da CERTAJA Energia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2022
Renato Pereira Martins (Taquari) - Presidente
Ederson Pereira Madruga (Taquari) – Vice-Presidente
Carlos Gustavo Schuch (Vale Verde) - Secretário
Clenio Birke ( Cerro Grande do Sul)
Severino Aloisio Lehmen (Barão do Triunfo)
Clovis Schenk Bavaresco (Taquari)
Gelson Luiz de Souza Muller (Montenegro)
Luiz Otávio da Motta (Montenegro)
Neuri Valdir Nied (Paverama)
Lauro Roberto Bayer (Sertão Santana)
Celso Lopes (Santa Cruz do Sul)

Natiela Godoy Lopes (Passo do Sobrado)
Almerinda Antunes Rodrigues (Triunfo) - Suplente
Silvio Luis da Rosa Lopes (Nova Santa Rita) - Suplente
Marcelo Santos de Souza (Tabaí) - Suplente

CONSELHO FISCAL 2022
Carlos Alberto Atkinson (Taquari)
Cler Leandro Souza de Azevedo (Tabaí)
Diulia Medeiros Viacava (Triunfo)
Vitor Luiz Schwertner (General Câmara) - Suplente
Valderi Machado de Lima (Montenegro) - Suplente
Jéssica Mariane Keil Egewardt  (Paverama) - Suplente

Conselheiros da CERTAJA Desenvolvimento

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2022
Luís Carlos Granja Rocha ( Taquari) - Presidente 
Jacob Braga de Souza(Taquari) - Vice-Presidente

Gilberto Coutinho Cunha (Triunfo) – Secretário
João Carlos K. Schimitz (Capela de Santana)
Rossano Nunes dos Santos (Taquari)
Marcelo Mujol (Nova Santa Rita)
Odone Pereira Fraga ( Nova Santa Rita)
Paulo Cesar Jardim dos Reis (Taquari)
Sérgio Hofstatter (Paverama)
Dalmir Bif Goulart (Capela de Santana) – Suplente
Fábio Bonetti (Nova Santa Rita) – Suplente
Luiz Fernando Silveira de Oliveira (Nova Santa Rita) – 
Suplente

CONSELHO FISCAL 2022
Antônio Carlos da Silva Tedesco (Taquari)
Claudio Luis Horst (Taquari)
José Geraldo Vianna Pereira (Taquari)
Eli da Silva Amaral (Taquari) – Suplente
Evandro Dorneles Silveira (Taquari)  – Suplente
Rogério Ulrich (General Câmara)- – Suplente

Conselheiros
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Vice-presidente da CERTAJA Energia
participa da Expodubai 

No dia 31 de janeiro o 
vice-presidente da CER-
TAJA Energia, Ederson 
Madruga, embarcou com 
a comitiva da ACIL (As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Lajeado) para 
Dubai, nos Emirados Ára-
bes, onde ocorreu a Ex-

podubai. O objetivo da viagem 
foi conhecer as inovações que já 
existem no mundo e que podem 
transformar a realidade da CER-
TAJA e região. Com roteiro já de-
finido, a comitiva visitou o pa-
vilhão da China, com destaque 
para o “carro pássaro” movido a 
energia elétrica.

O pavilhão da Alemanha tam-
bém foi conhecido, com foco 
nas atividades interativas rela-
cionadas à energia, cidades do 
futuro e biodiversidade, com 
inovações sustentáveis. Além 
desses, a comitiva conferiu o 
pavilhão da Índia, cujo foco era 
a produção de energia elétrica, 
bem como os estandes da Repú-
blica Tcheca, Emirados Árabes, 
Brasil, Suíça e Japão.

De acordo com Ederson, “a 
viagem se mostrou de grande 
proveito. Além de conhecer a 
cultura rica do povo árabe, vis-
lumbramos o que os mais diver-
sos países estão pensando e de-
senvolvendo nos mais variados 
ramos.” A chegada em Dubai 
ocorreu na madrugada de 2 de 
fevereiro. A comitiva retornou 
ao Brasil em 10 de fevereiro.

Em 10 de março Ederson par-
ticipou da Reunião-Almoço - RA, 
realizada pela ACIL com a temá-
tica “Missão Dubai: inspirar no-
vas conexões e oportunidades”. 
Houve compartilhamento de 
suas experiências dos 10 dias na 
missão em solo árabe, refletindo 
de que maneira as novas tecno-
logias vistas por lá podem ser 
implementadas nas realidades 
de cada um dos líderes.

Confira, a seguir, a entrevista 
concedida por Ederson Madruga 
com exclusividade ao Certajano.

Certajano – Qual é o contexto 
da sua ida a Dubai e porque essa 
viagem é tão importante para a 
CERTAJA pensar outro tipo de 
sustentabilidade energética?

Ederson Madruga – A opor-
tunidade de participar desta 
viagem surgiu por meio de um 
convite da ACIL (Associação Co-
mercial e Industrial de Lajeado), 

que na comemoração de seu 
centenário promoveu uma mis-
são de empresários da região 
para visitação a EXPO Dubai 
2020.

A Expo 2020 é uma exposição 
mundial organizada pelo Bure-
au International des Expositions 
realizada na cidade de Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, no 
período de seis meses, original-
mente marcada para o período 
de 20 de outubro de 2020 até 
10 de abril de 2021. Porém, de-
vido à Pandemia de COVID-19, o 
evento foi remarcado para o pe-
ríodo de 01 de outubro de 2021 
até 31 de março de 2022, man-
tendo o nome de “Expo 2020”.

A Expo é uma das mais tradi-
cionais e importantes exposições 
mundiais, pois reuniu 190 países 
que mostraram suas riquezas, 
atrações turísticas e, principal-
mente, suas visões de futuro e 
desenvolvimentos tecnológicos 
para a sustentabilidade, mobili-
dade e oportunidades.

Certajano - Como essas ideias 
ajudam a Certaja a se inserir no 
contexto da inovação tecnológi-
ca na área da energia?

Ederson Madruga – No ramo 
da energia, vimos muitos proje-
tos de implementação de fontes 
renováveis, como solar (solar fo-
tovoltaica), eólica (vento), mare-
motriz (movimento das marés), 
heliotérmica (calor do sol) e hi-
drogênio. Os países do velho 
mundo têm sua matriz energé-
tica baseada em usinas térmicas 
e nucleares e precisam mudar 
esta realidade, diferentemente 
do Brasil, que é o segundo país 
em produção de energia renová-
vel, só perdendo para Noruega. 
Nesse contexto, vimos que há 
um investimento muito grande 
para que estas nações reduzam 
suas emissões de gases nocivos.

Para o Brasil, e a CERTAJA 
Energia está inserida neste con-
texto, o aproveitamento de nos-
sos recursos hídricos, com com-
plementariedade da geração 
solar, é uma forma de deixar-
mos nossa matriz mais flexível e 
preparada para as adversidades 
hídricas, como a estiagem que 
estamos enfrentando. Infeliz-
mente, a matriz hídrica brasileira 
não foi concebida com grandes 
reservatórios, nossas usinas não 
possuem capacidade de armaze-
nar água, o que seria ideal para 

complementarmos períodos de 
estiagem com a geração solar 
e eólica. Precisamos, desta for-
ma, desenvolver mecanismos de 
otimização da água e armazena-
mento de energias alternativas.

Certajano – Em que medida 
essa experiência se traduz em 
suas ações no trabalho à fren-
te da vice-presidência da Certa-
ja Energia? Que ensinamentos 
centrais trouxe na bagagem?

Ederson Madruga – Tenho 
como principal ensinamento 
desta viagem a grande capaci-
dade do povo árabe de realizar. 
Independentemente do grande 
poder econômico dos países 
árabes, em função do petróleo 
abundante na região, a cultura 
daquele povo preconiza plane-

jamento e realização. A visão de 
longo prazo, prevê a decadência 
do petróleo em algumas gera-
ções e eles já estão trabalhando 
para garantir sustentabilida-
de ao povo árabe nestes novos 
tempos. Os investimentos são 
feitos com vistas à qualidade e 
sustentabilidade, o que trans-
forma uma paisagem árida em 
lindos lugares para morar e tra-
balhar.

O Sheik Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum é o atual 
primeiro-ministro e vice-pre-
sidente dos Emirados Árabes 
Unidos desde 2006, além de ser 
Emir de Dubai. Ele mostra que 
sonhando, planejando e agindo, 
podemos fazer qualquer coisa, 
até mesmo transformar o deser-
to num oásis.

Atualização tecnológica no ramo energético traz reflexões para futuro da Cooperativa

Comitiva gaúcha em Dubai renovou ideias
para desenvolver comunidades

Ederson: inovação e sustentabilidade conectados com tecnologias
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Jovens aprendizes
A tarde de 3 de fevereiro, foi 

marcada pelo ingresso da turma 
de aprendizes na Cooperativa.  
Oito jovens estão participando 
do programa desde julho/2021, 
com aulas teóricas de forma vir-
tual. Agora, passam a trabalhar 
de forma presencial nos setores 
de Relacionamento com o Coo-
perado, Gestão de Materiais e 
Serviços, Controladoria e Estra-

tégia, Financeiro e Gestão de 
Pessoas. No primeiro dia, rece-
beram treinamento introdutó-
rio ministrado pelo pessoal da 
Cooperativa, com o objetivo de 
integrar e ambientar a turma na 
CERTAJA. O presidente Renato 
desejou muita aprendizagem e 
sucesso para todos! O programa 
conta com o apoio do Sescoop/
RS e da Coopater.

Colaboradores certajanos concluem MBA em 
Gestão Empresarial do Setor Elétrico

A CERTAJA Energia é 
uma cooperativa compro-
metida com o crescimento 
profi ssional dos seus cola-
boradores e aposta no co-
nhecimento como elo entre 
cooperado e colaborador.

Em fevereiro, os certaja-
nos Elton Rodrigo dos San-
tos - Controladoria e Estra-
tégia, e Luis Felipe Jesus da 
Silva - Contabilidade, con-
cluíram o MBA em Gestão 
Empresarial do Setor Elé-
trico, realizado pelo siste-
ma FECOERGS. A dupla fez 
parte da terceira turma de 

profi ssionais das cooperati-
vas integrantes da FECOER-
GS e a formatura aconteceu 
em 16 de fevereiro.

O grupo, formado por 
24 pessoas, concluiu o cur-
so com temáticas do Setor 
Elétrico Brasileiro, com du-
ração de um ano. No pro-
grama de estudos consta-
ram o contexto regulatório, 
que englobou geração, 
transmissão, distribuição e 
comercialização, com uma 
perspectiva gerencial de 
como os diferentes agen-
tes se conectam e como as 

decisões dos órgãos 
reguladores setoriais 
(MME, EPE, ONS, 
CCEE, ANEEL, entre 
outros) infl uenciam 
nos negócios das co-
operativas.

Em um único MBA, 
foram contemplados aspec-
tos jurídicos, regulatórios, 
operacionais e fi nanceiros 
particulares ao Setor Elétri-
co, de forma a gerar uma 
nova visão aos profi ssio-
nais do Sistema Fecoergs. 
O MBA teve custeio via SES-
COOP/RS.

Curso do Sistema FECOERGS foi custeado via SESCOOP/RS e capacita corpo técnico

Agentes de inovação nas
cooperativas de infraestrutura

Iniciado em março, com previsão de 
término em novembro de 2022, acontece 
o curso “Agentes de Inovação nas Coope-
rativas de Infraestrutura”, que integra o 
Programa Gestão da Inovação FECOERGS. 
A atividade tem como objetivos viabilizar 
soluções tecnológicas para questões orga-
nizacionais críticas; diminuir a dependên-

cia tecnológica das cooperativas; otimizar 
os investimentos dos recursos existentes 
nas cooperativas e no mercado e fomen-
tar as parcerias e o compartilhamento de 
conhecimentos.  Os certajanos Michael e 
Renata (Controladoria e Estratégia), Mar-
cos Andrade (TIC) e Geison (Engenharia) 
estão participando.

Novos talentos povoam setores da Cooperativa

Elton e Luís Felipe: formação
qualificada para cooperar

CERTAJA tá online!
A CERTAJA Energia marca pre-

sença destacada também nas redes 
sociais. Para seguir de perto o que 
está acontecendo no mundo virtual 
certajano acompanhe as novidades 
da Cooperativa via Facebook, Ins-
tagram e Linkedin. Curta, comente, 
compartilhe nossos posts com seus 
amigos e familiares nas suas redes 
sociais! Afi nal, quanto mais intera-
girmos com as nossas redes sociais, 
mais alcance elas terão! 
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Limpeza das margens do Rio Taquari 
Depois de dois anos sem 

ser realizada (por conta da 
pandemia) sábado, 26 de 
março, ocorreu a limpeza 
das margens do Rio Taqua-
ri. Organizado pela CER-
TAJA Energia, contou com 
a participação e apoio de 
diversas empresas, órgãos 
públicos e voluntários. Das 
9 às 13h, diversas embar-
cações saíram recolhendo 
materiais. Foram recolhidas 

1,5 toneladas de lixo, composto 
principalmente de garrafas pet, 

artigos plásticos, cadeiras, pneus, 
entre outros. O Setor de Seguran-
ça e Meio Ambiente (SESMA) da 
CERTAJA esteve à frente da orga-
nização, dentro do cronograma 
das ações alusivas ao Dia C - Dia 
de Cooperar e integrantes do ca-
lendário anual da Cooperativa. 
A ação foi realizada em parceria 
com a CORSAN, Chico Florestal, 
Adama, Dexco, Adelso Materiais 
Elétrico, Transportadora Medei-
ros, Motasa, Posto Frizzo, Sicredi, 
Rotary Club, Escola Pereira Co-
ruja, Defesa Civil do Município, 

Patrulha Ecológica e Colônia 
de Pescadores e Administração 
Municipal. O apoio dos barquei-

ros foi fundamental, pois eles 
que auxiliaram no transporte do 
material.

Direção da CERTAJA retoma visitas a
municípios de área de atuação

Durante o mês de março, os 
diretores da CERTAJA Energia 
realizaram um novo ciclo de 
visitas às prefeituras, câmaras 
municipais e entidades em mu-
nicípios de atuação da Coope-

rativa. A principal proposta dos 
encontros foi viabilizar parce-
rias para a realização de cursos 
para o desenvolvimento dos co-
operados e também reforçar o 
compromisso da CERTAJA Ener-

gia com as entidades 
e comunidades coo-
peradas.

O presidente Re-
nato Martins, o vice 
Ederson Madruga e 
a coordenadora de 
Relacionamento com 
o Cooperado, Deise 
Araújo, cumpriram o 
roteiro que começou 
na Câmara de Verea-

dores do município de Vale Ver-
de, passou pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Passo 
do Sobrado, e posteriormente 
Prefeitura e Sindicato Rural de 
Vale Verde.

De acordo com o presidente 
Renato Martins, a iniciativa terá 
continuidade durante o ano de 
2022, através do compromisso 
firmado pela CERTAJA Energia 
já nos anteriores, que é de estar 
mais próxima dos 19 municípios 
atendidos e, consequentemen-
te, dos mais de 28 mil coope-
radores. “Estar próximo e pre-
sente de cada uma das cidades 
atendidas por nós, é também 

garantir mais qualidade dos 
nossos serviços e com isso qua-
lidade de vida para nossos coo-
perados e cooperadas”.

O vice-presidente Ederson 
Madruga vê o ciclo de visitas 
como fortalecimento das rela-
ções entre cooperativa, municí-
pios e cooperados. “A proximi-
dade nos faz ir além. Podemos 
planejar investimentos e novi-
dades para as regiões atendidas 
e realizar atividades, cursos e 
treinamentos que engajem, ofe-
reçam conhecimento para o dia 
a dia e fortaleçam as relações 
com e entre os nossos coopera-
dos e cooperadas”.

Fortalecimento do relacionamento com cooperados é horizonte perseguido

Câmara de Vereadores de Passo do Sobrado

Prefeitura Municipal de Vale Verde Sindicato Rural de Passo do SobradoSindicato Rural de Vale Verde

Voluntariado recolheu 1,5 toneladas de lixo



EDIÇÃO 183/ABRIL DE 2022
C

U
R

SO
S SEN

A
R

13

Postos de
atendimento

A CERTAJA Energia possui uma 
rede de atendimento para seus 
cooperados, onde estão concen-
trados todos os tipos de serviços, 

informações e orientações.
Confira aqui os locais, 

dias e horários de cada 
posto de atendimento. 



INGREDIENTES

1 cebola grande cortada 
em rodelas
1 tomate maduro cortado 
em rodelas
Sal
Pimenta do reino
Azeite de oliva
Catupiry em bisnaga OU 1 

copo de requeijão
Queijo ralado (tipo parmesão ou 
outro a gosto)
8 filés de tilápia limpos e descon-
gelados

MODO DE PREPARO

Acenda o forno a 180°.
Em uma forma grande, espalhe 
o azeite (não é necessário cobrir 

a forma inteira).
Cubra a forma com a cebola e o 
tomate (em cima), após, coloque 
os filés de tilápia por cima, acres-

cente sal e pimenta-do-reino nos 
filés e coloque no forno.
Quando estiver cozido (não é 
dourado) cubra os filés com ca-

tupiry OU requeijão e queijo ra-
lado.
Leve ao forno novamente e deixe 
dourar.
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TA Filé de Tilápia com catupiry ou requeijão

A Semana Santa está chegando! Por isso, separamos para você uma fácil e deliciosa
receita de peixe para você se inspirar, preparar e degustar! Bom apetite!

Fonte: tudogostoso.com.br 



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 residen-
cial 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 
Galpão, e uma casa de Madeira medindo 10 x 8 com água e Energia Elétrica ins-
taladas. 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 es-
critura, 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 co-
mércio 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 ca-
sas 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 
(próximo 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 chur-
rasqueira e fogão campeiro, garagem 2 carros, piscina, poço artesiano industrial, ar-
voredo 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.

VENDE-SE UMA CASA na Vendinha, com três quartos, sala e cozinha integra-
das e garagem para dois carros. Rua Nelsinda Kuhn da Silva s/n, perto do Posto de 
Saúde. Valor: R$ 200.00,00, em dinheiro (não aceitamos permutas nem outro tipo de 
negócio, a não ser pago em espécie). Tratar com Irineu, fone 984495554. 

VENDE-SE PLANTADEIRA Vence Tudo modelo sa 14.600, 6 linhas de 45 cm de ar-
rasto, plantio direto e convencional, ano 2010, em excelente estado. Contém kit trigo 
nunca utilizado. Na negociação, aceito gado e veículos. Valor: R$ 60.000,00. Tratar 
com Frederico, no fone/whats 51 999043654.

VENDE-SE PULVERIZADOR reformado com bicos anti neblina. 800 litros com bar-
ra de 16 metros hidráulica. Possui movimentação de cauda, lavagem de embalagens, 
bica de água para as mãos e marcador de espuma. Na negociação, aceito gado e 
veículos.  Valor: R$ 25.000,00. Tratar com Frederico, no fone/whats 51 999043654.

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