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Lendo as matérias sobre o que os 
principais líderes mundiais discutiram 
no Fórum Econômico Mundial, reali-
zado na Suíça, na cidade de Davos, 
no período de 22 a 26 de maio, des-
taca-se a grande crise mundial que 
estamos vivendo, 
provocada pelos re-
flexos que ainda so-

fremos da pandemia, pela 
Guerra que a Rússia está 
travando contra a Ucrânia 
e pelas mudanças climáti-
cas da Terra.  Não esque-
cendo os efeitos causados 
pela “Pandemia do Covid 
19”. Fatores como esses, 
acrescidos das particula-
ridades dos problemas de 
cada país, refletem a séria 
situação que todo o plane-
ta enfrenta. 

O que isso tem a ver conosco? Tudo, pre-
zado (a) cooperado (a). Nossa inflação está 
cada vez mais elevada, os reflexos da Guer-
ra já estão sendo sentidos em nosso bolso, 

através da alta do preço dos alimentos e dos 
combustíveis, dentre outros. As mudanças 
climáticas afetam, também, diretamente na 
produção agrícola e na geração de energia 
elétrica. E, diga-se de passagem, que esse 
não é um problema só nosso. O mundo in-

teiro está passando pela 
mesma situação. Exemplo 
disso, os Estados Unidos 
enfrentam uma inflação 
acumulada na ordem de 
8% ao ano.  

CAUTELA E MELHORIAS- 
São assuntos sérios que 
devem ser trabalhados 
para minimizar seus efei-
tos em nossa sociedade. 
Nós, como Cooperativa 
Permissionária de Distri-
buição de Energia Elétrica, 
estamos muito cautelosos 
em relação a todo esse ce-

nário no qual estamos inseridos. Nesse mo-
mento nossos técnicos estão trabalhando 
na Revisão Tarifária anual. Assim, no final de 
julho deveremos ter nossa nova tarifa defini-

da e homologada 
pela Agência Na-
cional de Energia 
Elétrica – ANEEL. 
Podem ter a certe-
za de que estamos 
cuidadosos e aten-
tos ao mercado e buscando estratégias para 
que o nosso reajuste seja o menor possível. 
Lembrando que, os últimos dois reajustes 
(2020 e 2021) foram negativos, em um acu-
mulado da ordem de 12%.  

Finalizo minha mensagem com uma óti-
ma notícia e que nos orgulha de modo espe-
cial: durante o mês de junho está prevista a 
energização de nosso novo empreendimen-
to: a Linha de Transmissão e Subestação de 
69kV em Vale Verde. Esse empreendimento 
foi construído com recursos próprios, sem 
financiamento bancário e taxas abusivas de 
juros. Frente à crise anteriormente posta, 
posso dizer-lhes que a saúde financeira da 
CERTAJA Energia está muito bem, e que es-
tamos sempre na busca de melhorias para 
vocês! 

Saudações cooperativistas!

“Frente à crise anterior-
mente posta, posso dizer-
-lhes que a saúde financei-
ra da CERTAJA Energia está 
muito bem, e que estamos 
sempre na busca de me-

lhorias para vocês!” 
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Com a colheita 
do arroz pratica-
mente encerrada, 
a da soja indo para 
o final, o milho 
com 90% do total 
colhido, restando 

apenas o milho plantado mais tarde, a preo-
cupação do produtor passa a ser o fecha-
mento das contas e as projeções para próxi-
ma safra. Momentos como este, de alta no 
preço dos insumos, são muito importantes 
para investir em conhecimento e fazer um 
planejamento bem detalhado e equilibrado 
para não ser surpreendido ao final da safra.

Iniciamos em maio uma série de reuniões 
pelo interior, reunindo produtores, associa-
dos e clientes para falar um pouco da nossa 
Cooperativa e levar informações de merca-
do, novas tecnologias, manejos e práticas 
que possam ajudar no planejamento da 
próxima safra. Não existe uma estratégia 
que sirva para toda e qualquer situação. 
Cada produtor tem que pensar e planejar 
conforme seus recursos e necessidades, 
mas a troca de experiências e conhecimen-
tos ajuda, e muito, na tomada de decisões. 

Aproveito para agradecer a todos que es-
tiveram presentes em nossos encontros, 
participando e demonstrando apreço pela 
nossa Cooperativa. 

RESULTADO PROMISSOR - Nossa Coope-
rativa, fechados quatro meses do ano, vem 
mostrando desempenho 
bem maior do que o pla-
nejado. Estamos superiores 
em 35% no faturamento, 
se comparado com realiza-
do no mesmo período do 
ano passado, e com uma 
liquidez de 3% no período. 
Projetando o realizado até 
o momento e consideran-
do alcançar o previsto no 
orçamento para o restante 
do ano, podemos estimar 
que o resultado de 2022 
será o dobro do resultado 
alcançado no último ano.

Iniciamos em 6 de junho a Campanha 
anual de recolhimento das embalagens de 
defensivos agrícolas. A legislação brasileira 
determina que todos os vasilhames rígidos 
de defensivos agrícolas devem ser tríplices la-

vados para evitar contaminação com 
produto residual. Além disso, os pro-
cedimentos de lavagem, quando rea-
lizados durante a preparação da cal-
da, evitam desperdícios do produto e 
reduzem os riscos de contaminação 

do meio ambiente. 
A lavagem é indis-
pensável para a 
reciclagem poste-
rior do produto e deve ser 
feita conforme norma es-
pecifica (NBR 13.968) da 
ABNT – Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas.

Já estamos enviando 
pelo WhatsApp, SMS e 
e-mails a programação 
de recolhimento volante. 
Fiquem atentos às datas 
e locais por onde nossa 
equipe passará para reco-

lher essas embalagens. Em caso de dúvidas, 
entre em contato com um de nossos ven-
dedores, ou ligue para uma de nossas lojas 
Agropecuárias.

Forte abraço a todos.

Fechamento do primeiro
quadrimestre de 2022
Luís Carlos Granja, presidente da CERTAJA Desenvolvimento

“Nossa Cooperativa, fecha-
dos quatro meses do ano, 
vem mostrando desempe-
nho bem maior do que o 
planejado. Estamos supe-
riores em 35% no fatu-
ramento, se comparado 

com realizado no mesmo 
período do ano passado, 

e com uma liquidez de 3% 
no período.” 
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Nesta edição apresentamos os novos conselheiros escolhidos nas Assembleias de março da CERTAJA Energia. Esses cooperados, 
juntamente com os demais conselheiros, irão apoiar no cotidiano de um empreendimento que é coletivo e de interesse de todos. 

Vitor Luiz Schwertner, do Conselho 
Fiscal, é o representante da comunidade 
de Boca da Picada, General Câmara. O 
agricultor é cooperado desde fevereiro 
de 2021 e aceitou o desafi o de compor o 
Conselho para ajudar a zelar pelas redes 
da Cooperativa e conscientizar acerca da 
importância de não haver desperdício de 
energia elétrica. “Quero colaborar na es-

crita da história da CERTAJA”, assegura. Mexer com a terra e 
jogar futebol são os passatempos aos quais esse gremista se 
dedica. Gosta de música nativista, macarrão e lasanha. E acres-
centa: “Quero mostrar para os pequenos proprietários que é 
possível transformar uma pequena propriedade em autossus-
tentável com produção de hortifrutigranjeiros orgânicos”.

A cozinheira Diulia Medeiros Via-
cava, a Diuli, integra o Conselho Fis-
cal e espera apoiar no crescimento 
dos projetos da Cooperativa. “Que-
ro aprender muito sobre nosso em-
preendimento”, destaca. Represen-
tante da comunidade de Passinho, 
Triunfo, é associada há aproximada-
mente um ano. “Cresci no interior e 

lá sempre tivemos luz da CERTAJA. Lembro de todos os 
temporais que passamos e meus medos de escuro quando 
criança. Sempre tivemos total confi ança com a energia que 
nos era fornecida, e a felicidade de quando faltava luz e na-
quela época em mais ou menos uma hora ela voltava. Era mui-
ta comemoração!” Diuli gosta de passar o tempo com seus 
fi lhos, conhecer e aprender coisas novas. Torce pelo Grêmio, 
gosta de todos os tipos de música e é fã de pizzas. Ter uma 
vida estável, com saúde e felicidade é seu sonho.

A história de Jéssica Mariane Keil 
Egewardt com a CERTAJA começou em 
2021, ano em que realizou o sonho de 
construir um aviário como empreendi-
mento familiar. Devido à pandemia e 
ao aumento de custo do material para 
construção, o gasto superou em muito 
o valor orçado com o galpão. “Então, no 
momento em que fi z o pedido de ener-

gia elétrica, fui informada que havia a possibilidade de conse-
guir uma ajuda de custo da CERTAJA para instalação da nova 
rede. Juntamos todos os papéis e fi zemos o projeto, que foi 
aprovado pelo Programa Mais Cooperado. Para nós foi ma-
ravilhoso, pois não tínhamos o valor para pagar a instalação. 
Hoje o aviário está pronto e em plena produção”, comemora 
a cooperada de Linha Brasil, Paverama, que em março último 
passou a integrar o Conselho Fiscal da Cooperativa. Também 
conhecida como Jé, essa gremista que adora um churrasco 
aprecia música gospel, curte ler e fi car com seus fi lhos e famí-
lia nas horas livres. Poder ajudar mais as pessoas necessitadas 
e lutar por igualdade social são os sonhos que a movem. “Es-
pero contribuir com o meu conhecimento e o que estiver ao 
meu alcance para que a Cooperativa continue crescendo e se 
desenvolvendo, fazendo um bom trabalho em cada comuni-
dade.”

Disposto a somar suas capacidades 
com as da CERTAJA, Valderi Machado 
de Lima assume o Conselho Fiscal com 
os olhos voltados à bela história de luz 
cooperativista, que agora começará a 
entender melhor. Taxista no Polo Petro-
químico (Uber), representa a comunida-
de de Rua Nova, Montenegro, e é coope-
rado desde 2007. Ouvir música clássica 

e gauchesca, assistir futebol e notícias são seus passatempos 
favoritos, além de torcer pelo Tricolor gaúcho. O prato favorito 
é o churrasco, e seus sonhos são acabar com a fome e os maus 
tratos, sobretudo aqueles sofridos pelas crianças.

O conselheiro de administração Cel-
so Lopes, mais conhecido como Téco, 
representa Arroio do Couto, em Santa 
Cruz do Sul. Aposentado da indústria fu-
mageira e agricultor, é cooperado desde 
1990 e acompanhou a implementação 
da rede de energia elétrica na sua comu-
nidade, quando tinha 15 anos: “A partir 
desse momento, nossas vidas mudaram 

completamente”. Seus passatempos favoritos são assistir fi l-
mes, jogar cartas, pescar e tomar uma cerveja com os amigos. 
É colorado e gosta de música gaúcha e sertaneja, feijão, arroz 
e bife. Sonha em conhecer a África e quer utilizar sua expe-
riência na indústria fumageira para dar sugestões, ajudar a 
resolver problemas e aprender com os laços construídos na 
Cooperativa. “Estou muito feliz com a oportunidade de viver 
essa nova experiência.”

Nascido Luiz Otavio da Motta e mais 
conhecido pelo seu sobrenome, esse novo 
conselheiro de administração é aposen-
tado e trabalha com pecuária de corte. 
Tornou-se cooperado em 1988, além de 
cliente dos produtos agropecuários para 

sua propriedade rural. Nas horas vagas lê, viaja e aprecia a 
vida no campo, além de torcer pelo Internacional. As canções 
gauchescas e sertanejas são as de que mais gosta, além de um 
bom churrasco e comida caseira. Ser feliz com sua família é seu 
horizonte, além do desejo de apoiar a CERTAJA em seu desen-
volvimento e consolidação.

Representante da comunidade de Ca-
tupi, Almerinda Antunes Rodrigues, a 
Fia, atua como técnica em enfermagem 
e é cooperada desde 1995. Empossada 
como conselheira de administração em 
março, essa gremista gosta de viajar, de 
músicas gauchescas e lasanhas. Um so-
nho é conhecer Portugal. A mesma garra 
e dedicação que empenha em sua profi s-

são devem ser uma de suas marcas ao lado dos novos compa-
nheiros e companheiras do Conselho de Administração.
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Troca de titularidade da conta de luz:
quando e por que fazer

Você sabe como solici-
tar a troca de titularida-
de de sua conta de luz? A 
colaboradora da CERTAJA 
Ana Paula Garcia Hart-
mann, do Setor de Rela-
cionamento com o Coo-

perado, explica para a gente!

Certajano – O que é a troca 
de titularidade?

Ana Paula G. Hartmann - A 
troca de titularidade é a mu-
dança do nome do titular da 
conta de energia elétrica. Essa 
ação é necessária para encer-
rar o contrato firmado entre a 
CERTAJA Energia e o coopera-
do, de forma que ele não fique 
com obrigações em relação ao 
serviço de distribuição de ener-
gia elétrica na Unidade Consu-
midora (UC) que parou de usar. 
Ou seja, você transfere a res-
ponsabilidade para o novo usu-
ário de energia elétrica naquele 
endereço.

Certajano – Quando é ne-
cessário trocar a titularidade?

Ana Paula – É importante 
trocar a titularidade em três ca-
sos: quando ocorre a venda ou 
locação do imóvel ou o óbito 
do titular.

Certajano – O que acontece 
com quem não faz a troca?

Ana Paula - A pessoa que 
não providencia a troca de ti-
tularidade continua responsá-
vel pela Unidade Consumidora 
(UC) ligada em seu nome. Isso 
pode gerar vários incômodos, 
como o registro de seu CPF nos 
órgãos de proteção ao crédito 
(SPC / SERASA), caso haja ina-
dimplência de quem está utili-
zando a energia em seu nome. 
Além disso, ela fica exposta às 
punições cabíveis por lei no 
caso irregularidade de consu-
mo ou furto de energia, caso 
sejam constatados na unidade 
consumidora.

Certajano – Onde se faz 
para troca a titularidade?

Ana Paula – O processo é 
bem simples, e pode ser feito 
pelo WhatsApp 0800 541 6185, 
por e-mail comercialenergia@
certaja.com.br ou presencial-
mente, na matriz e nos postos 
de atendimento.

Atualização de informação é realizada através de canais da
Cooperativa e deve ser solicitada em três casos específicos 

Certajano – Quais as vanta-
gens que o cooperado tem em 
manter seu cadastro atualiza-
do junto à CERTAJA Energia?

Ana Paula - São várias as van-
tagens que podemos listar aqui:

- rápida identificação no aten-
dimento presencial ou virtual;

- recebimento de avisos im-
portantes por SMS e e-mail;

- em caso de óbito, todo coo-
perado tem direito a um pecúlio 
de R$ 1.430,00;

- a tarifa de energia é cobrada 
de acordo com o enquadramen-

to de seu CPF – por exemplo, 
quem está enquadrado como 
produtor rural ou possui Cadas-
tro Único tem tarifa e tributos 
diferenciados.

Certajano - Como se faz a 
troca de titularidade?

Ana Paula - Como falei ante-
riormente, são três os casos nos 
quais é necessário que se faça 
a troca de titularidade: óbito, 
venda ou locação de imóvel. 
Para cada caso tem um procedi-
mento diferente:

Ana Paula: Dados em
dia são fundamentais 
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Macramê: cultivando dons artísticos 

A parceria entre CERTAJA Energia, Sindicatos Rurais dos municípios e o SENAR-RS oferece cursos gratuitos
e destinados à capacitação dos cooperados, produtores e trabalhadores rurais com o objetivo de

desenvolver novas técnicas e oportunizar uma renda nova ou extra para os participantes. 

Capacitação de Cooperados com
parceria do SENAR e dos Sindicatos Rurais

No período de 11 a 14 de 
abril ocorreu mais um curso 
para cooperados em parce-
ria com o Sindicato Rural e 
o SENAR. Desta vez, o tema 

foi Artesanato - Macramê. 
Dez cooperadas participa-
ram das atividades realiza-
das na Câmara de Vereado-
res de Tabaí.

Implantação do pomar e tratos culturais: dicas essenciais 

De 18 a 20 de abril, em Ar-
roio das Pedras, Taquari, foi rea-
lizado o curso de Implantação 
do pomar e tratos culturais. 
A parte teórica foi desenvol-
vida na sede do Sindicato em 
Taquari e a prática no Rincão 
São José, no interior do muni-

cípio, onde os participantes 
visitaram duas propriedades 
rurais. Temáticas como a 
importância da fruticultura, 
os tipos de pomar, a classi-
fi cação das frutíferas entre 
outras, foram abordadas. Dez 
cooperados participaram. 

Soldador rural: operação em segurança é preocupação 

O curso de Soldador Ru-
ral aconteceu nos dias 2 a 4 
de maio em Triunfo. O trein-
amento prático com o instru-
tor Tiago Garcia teve lugar no 
Parque de Exposições Cam-
boatá, com objetivo de agre-

gar conhecimento e maneiras 
seguras de operar equipa-
mentos de solda para quatro 
participantes. O presidente 
da CERTAJA Energia, Renato 
Martins, acompanhou um dos 
momentos da capacitação.

Bordados à mão: técnica retoma saberes de antigamente 

No período de 27 a 29 de 
abril, também na sede do Sin-
dicato Rural de Taquari, foi a 
vez do curso de Artesanato: 
bordados à mão, quando 
dez cooperadas participaram 

e aprimoraram seus conheci-
mentos para desenvolver um 
hobby e enfeitar suas mora-
dias, ou ainda garantir uma 
renda extra produzindo e co-
mercializando lindas peças!

Turma conhece detalhes sobre técnicas de pescado 

A casa da cooperada Marli, 
na localidade de Aterrados, se 
transformou num espaço de 
produção e aprendizado. E o 
prato principal: PEIXES.

O curso sobre Processa-
mento de Peixes, reuniu 12 

cooperados, nos dias 23 e 24 
de maio, com várias aborda-
gens que incluem formas de 
limpeza e cuidados com o pes-
cado, preparo de pratos, carac-
terísticas, rendimentos e outras 
técnicas.

Processamento de peixes: melhor aproveitamento e higiene 
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Alunos de curso técnico e de
graduação visitam CERTAJA Energia 

Conhecer de perto 
como funciona uma Co-
operativa de Eletrifi cação 
Rural nos quesitos de se-
gurança do trabalho e em 
seus processos na área de 
energia elétrica. Esses fo-

ram os objetivos de duas visitas 
guiadas de estudantes do ensi-
no técnico e do ensino superior 
à CERTAJA em 14 e 20 de maio, 
respectivamente. Momentos nos 
quais se observam, na prática, 
teorias estudadas em sala de 
aula, os encontros demonstra-
ram a importância do diálogo 
das instituições de ensino com a 
realidade de uma empresa.

Na manhã de 14 de maio, dez 
alunos do curso Técnico em Se-
gurança da Escola Farroupilha, 
de Triunfo, conheceram a CERTA-

JA Energia. Após uma apresenta-
ção institucional, os técnicos em 
segurança da Cooperativa, João 
Paulo Saldanha Paulo e Roger 
Gomes apresentaram as normas 
e procedimentos de segurança 
adotados na CERTAJA. A ativi-
dade integra um dos requisitos 
obrigatórios para que os estu-
dantes possam se graduar no 
curso. Finalizando o encontro, 
os jovens estiveram no Centro 
de Operações (COD) e o Disque 
Energia. 

Importante destacar que a 
Cooperativa e as Escolas de sua 
área de atuação possuem uma 
parceria de muitos anos, através 
da qual a CERTAJA promove pa-
lestras de Segurança e Meio Am-
biente e leva a sua experiência 
profi ssional para os educandos.

Jovens estudantes da área de técnico em segurança e de graduação
em Engenharia Elétrica conhecem realidade cooperativista

Alunos do curso Técnico em Segurança acompanham rotinas certajanas 

Graduandos da Unisinos conhecem o
Centro de Operação da Distribuição – COD 

Na sexta-feira, dia 20 de 
maio, estudantes do curso de 
Engenharia Elétrica da Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos 
- UNISINOS estiveram na CER-
TAJA Energia. A ideia partiu do 
professor e doutor Paulo Ricar-
do Pereira, ex-colaborador da 
Cooperativa, e hoje docente e 

pesquisador nessa universida-
de. Para ele, a ida à Cooperativa 
complementa as atividades teó-
ricas desenvolvidas em sala de 
aula. 

A visita ocorreu em dois mo-
mentos, com a supervisão do 
gerente de Distribuição, Elean-
dro Marques, e com a parceria 

e colaboração dos colegas en-
genheiros Elton Rodrigo e Jaime 
Palagi. Durante a manhã, os alu-
nos receberam atenção especial 
do Centro de Operação de Dis-
tribuições - COD, setor respon-
sável pela operação do sistema 
elétrico da CERTAJA Energia.

Na parte da tarde, os visitan-

tes seguiram até a obra da Su-
bestação Vale Verde, para ob-
servar como funciona o projeto 
e a execução de uma subestação 
na prática. Dois dos colaborado-
res da CERTAJA Energia, Geison 
Quadros e Thalis Ferrazza, com-
põem o grupo dos 20 alunos da 
turma da Unisinos.

Futuros engenheiros eletricistas saem a
campo na Subestação Vale Verde 
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Produções jornalísticas são repensadas 

CERTAJA Energia faz 
parceria com o Grupo

A Hora, de Lajeado
A partir deste mês o Grupo 

A Hora - conjunto de unidades 
de mídia e serviços multiplata-
forma - com sede em Lajeado, 
será responsável pela produção 
do material jornalístico que in-
tegrará o jornal informativo da 
Cooperativa, o Certajano.

O trabalho será desenvolvido 
em parceria com o Setor Comer-

cial e Mkt (antigo setor de Co-
municação), e visa modernizar e 
agilizar a comunicação com os 
cooperados.

No dia 12 de maio aconte-
ceu a reunião de alinhamento 
dos representantes do Grupo 
A Hora com a direção e com os 
envolvidos nos processos de co-
municação da CERTAJA. 

Aniversário de
General Câmara

Em 4 de maio o município 
de General Câmara completou 
141 anos. As comemorações 
iniciaram em 29 de abril, com 
a abertura oficial da festa. A 
CERTAJA Energia estava pre-

sente, com um stand de 
visitas na praça de even-
tos. Muitas atrações, 
shows, palestras, expo-
sições e atividades acon-
teceram!

Município celebra 114 anos de existência com agenda cheia 

FECOERGS – Renato Martins é reeleito 
vice-presidente e Ederson Madruga é

escolhido para o Conselho de Administração 
O presidente da CER-

TAJA Energia, Renato 
Martins, foi reeleito vi-
ce-presidente da Federa-
ção das Cooperativas de 
Energia, Telefonia e De-
senvolvimento Rural do 
RS – Fecoergs, durante a 
Assembleia Geral digital, 
realizada no fim de abril. 
O vice-presidente Eder-
son Madruga foi eleito 
conselheiro de Adminis-
tração (suplente) da Fe-
deração.

OCERGS – Renato Mar-
tins também foi foi elei-
to conselheiro de Admi-
nistração (suplente) do 
Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Es-
tado do Rio Grande do 
Sul – Ocergs, que reali-
zou no fim de abril, em 
Porto Alegre, a Assem-
bleia Geral Ordinária e a 
eleição dos membros da 
Diretoria, Conselho Fiscal 
e Conselho de Ética para 
o exercício 2022-2026.



No dia 4 de abril o pre-
sidente Renato Martins, 
juntamente com o vice 

Ederson Madruga e a coorde-
nadora de Relacionamento com 
o Cooperado, Deise Araújo esti-

veram na Prefeitura 
Municipal de Passo 
do Sobrado, onde 
foram recebidos pelo 
prefeito Edgar Thie-
sen. Na sequência a 
equipe certajana visi-
tou a Câmara Munici-
pal de Vereadores do 
município, recebida 
pelos parlamentares 
e pelo presidente do 

Poder Legislativo Municipal, Sel-
mo Baierle Fagundes.

Seguindo a programação, em 
7 de abril foi a vez de cumprir 
três importantes compromis-
sos no município de General 
Câmara. O roteiro começou na 
Prefeitura, com o prefeito Hel-
ton Barreto. Logo após, o desti-
no foi o Sindicato Rural, com o 
presidente José Volnei. A última 
atividade aconteceu no começo 
da noite na Câmara Municipal 
de Vereadores. Na Casa Legisla-
tiva, a comitiva foi recebida pelo 

presidente Ismael Lima da Silva e 
vereadores.

No dia 25, a direção da CER-
TAJA visitou a Prefeitura Munici-
pal e a Câmara de Vereadores do 
município de Rio Pardo. 

O objetivo central das visitas 
é buscar uma maior integração 
entre a Cooperativa e as lideran-
ças dos municípios. Os diretores 
destacaram o grande potencial 
das comunidades, bem como a 
tradição da CERTAJA Energia ao 
longo dos anos para contribuir 
com o desenvolvimento local.

EDIÇÃO 184/JUNHO DE 202210
Ú

LT
IM

A
S 

N
O

TÍ
C

IA
S

Direção da CERTAJA Energia
realiza novo ciclo de visitas 

Abril começou com várias agendas nos municípios pertencentes à área de atuação da Cooperativa 

Câmara Vereadores de Passo do Sobrado Sindicato Rural de General CâmaraPrefeitura Municipal de General Câmara

Câmara Vereadores de General Câmara Câmara Vereadores de Rio PartoPrefeitura Municipal de Rio Pardo

Prefeitura Municipal de Passo do Sobrado

Retomada do
Projeto Sementes
do Cooperativismo

Depois de dois anos sem ati-
vidades por conta da pandemia, 
a CERTAJA Energia retomou com 
força total o projeto Sementes 
do Cooperativismo, realizando 
palestras e atividades lúdicas nas 
escolas de sua área de atuação. 

O projeto tem como objetivo 

colocar em prática os valores e 
princípios cooperativistas. Além 
de ampliar a educação coopera-
tivista, visa preparar os futuros 
líderes e cooperados da CERTAJA 
a contribuírem com o desenvol-
vimento da empresa e das co-
munidades onde atuam. Jovens convidados a pensarem o cooperativismo em suas vidas 
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Entender para atender
A CERTAJA Energia está sem-

pre trabalhando para oferecer 
serviços eficientes a todos os seus 
cooperados e, por isso, aposta na 
qualidade do seu atendimento. As 

equipes que atendem os coopera-
dos diariamente, de forma presen-
cial ou pelo telefone, participaram 
do treinamento “Entender para 
Atender”, realizado nos dias 26 e 

29 de abril. O cur-
so foi desenvolvido 
internamente pelos 
próprios colabora-
dores, e contempla 
uma ação do Plane-
jamento Estratégico 
da Cooperativa, vi-
sando à reciclagem 
dos processos.

Foram dois dias 
de imersão ao servi-

ço de atendimento de qualidade, 
através da reciclagem das equi-
pes, com a colaboração dos seto-
res de cada processo ou assunto. 
O treinamento aconteceu no au-
ditório Frederico Ba-
varesco, na sede da 
Cooperativa.

Agora as equipes 
estão ainda mais 
preparadas para 
quando os coope-
rados precisarem 
saber mais sobre 
cooperat iv ismo, 
aferição de medi-
dor, irregularidade, 

faturamento NF3e, admissão do 
cooperado, ressarcimento de 
danos elétricos, reclamações e 
Reclamações de Níveis de Tensão 
(RNT).

CERTAJA Energia participa de um dos maiores even-
tos do setor elétrico

Reconhecido como 
principal palco para 
a discussão sobre o 
comportamento do 
setor elétrico, suas 
respectivas tendências 
e projeções, o evento 
trouxe em pauta ques-
tões que abordaram a 
agenda regulatória, 
agenda de planeja-
mento, operação e co-
mercialização, merca-

do de gás natural, capitalização 
da Eletrobrás, leilões de energia, 
climatologia e o comportamento 
dos preços da energia, retomada 
econômica entre muitos outros 
assuntos que irão direcionar os 
novos rumos do setor. Neste ano, 
o assunto principal tratado foi a 
evolução do mercado.

No dia 19, foi a vez do 
Workshop PSR / Canal Energia 
2022, com o tema “Energia, ge-
opolítica e clima em crise: nave-

gando sobre incertezas e 
oportunidades”, onde fo-
ram discutidos as tendên-
cias de geração de energia 
elétrica no Brasil, os custos 
de investimento e o valor de 
comercialização para os pró-
ximos anos.

Fonte: https://canalenergia.com.br/
noticias/53207064/agenda-setorial-

-2022-tera-evolucao-do-mercado-co-
mo-assunto-principal

Em 18 e 19 de abril o vice-presidente Ederson Madruga e o engenheiro Elton Rodrigo,
da Controladoria&Estratégia, participaram do evento “Agenda Setorial”, no RJ

Preparação envolveu diversos
aspectos e temas 

Elton e Ederson: atualização no RJ 

Resolução 1.000/2021
Direito e deveres dos con-

sumidores 
Já pensou ter todas as informa-

ções sobre Direitos e Deveres do 
Consumidor num só lugar? Agora 
é possível!

Prestar um Atendimento NOTA 
10 ao cooperado significa ofere-
cer uma experiência satisfatória e, 
mais do que isso, atender com qua-
lidade é sinônimo de construir uma 
relação de confiança para a CERTA-
JA Energia.

Qualidade e confiança são pi-
lares da nossa Cooperativa e, por 
isso, três colaboradores participa-
ram do curso Resolução n° 1.000. 
Foram dez aulas com 3 horas de 
duração cada, para ampliar o co-
nhecimento através de uma lin-
guagem mais simples e prática e 
que vai facilitar ainda mais a nossa 
comunicação com o cooperado. A 

partir de agora, o trio formado pela 
coordenadora do Setor de Relacio-
namento com o Cooperado, Deise 
Araújo, o coordenador do Setor 
de Engenharia, Geison Quadros e 
a colaboradora do Setor Financei-
ro, Aline Kichhein, está ainda mais 
capacitado e poderá direcionar o 
conhecimento para todo o atendi-
mento da CERTAJA Energia.

Atividade do Planejamento
Estratégico discutiu atendimentos 

Geison, Aline e Deise 

Direção visita a usina
solar da Creluz

No dia 21 de maio o vice-
-presidente Ederson Madru-
ga acompanhado do geren-
te administrativo- financeiro 
João Ederson Pacheco visitou 
a Usina Cerro do Sol, da Cre-
luz (cooperativa com sede em 
Pinhal, no norte do estado). 
Essa usina é 
na atualidade, 
a maior Usina 
Solar do Rio 
Grande do Sul.

“Visitar a 
coirmã e ver o 
crescimento e 
o investimento 
dessa coopera-
tiva para bene-
ficiar o seu co-
operado é pra 
nós um motivo 
de satisfação e 

de integração entre as coo-
perativas. A visita foi muito 
proveitosa, pois buscamos 
fomentar investimentos da 
CERTAJA Energia, trazendo 
benefícios para o nosso coo-
perado” relatou Ederson Ma-
druga.

Experiência com geração solar é conhecida 
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CERTAJA Energia participa de lançamento
da Itaipu Transformadores e Cargill 

A tecnologia a serviço da 
qualidade da energia. Esse 
foi o objetivo da palestra 
realizada pelas empresas 
Itaipu Transformadores e 
Cargill, que aconteceu no 
auditório da CERTEL, em 

Teutônia, no final de abril. 
A CERTAJA Energia participou 

do evento, representada pelo 
gerente de Distribuição, Elean-
dro Marques, pelo coordenador 
do Setor de Engenharia, Geison 
Quadros e pelo colaborador do 
Setor de Compras e Contrata-
ções, Everton Medeiros.

A fabricante Cargill apresen-
tou o óleo vegetal FR3m, que é 
aplicado nos transformadores 

da Itaipu. O óleo é equivalente 
ao óleo mineral utilizado nos 
transformadores da rede de dis-
tribuição e subestações, com o 
diferencial de trazer ganhos na 
vida útil dos equipamentos, re-
dução de perdas e benefícios 
ecológicos.

A empresa Itaipu, fornecedo-
ra de transformadores para todo 
o Brasil, apresentou o Transfor-
mador Ecológico e o SmarTra-
fo, sendo que o último possui 
tecnologia para monitoramento 
remoto de diversas métricas do 
equipamento, que facilitam o 
controle de tensão, perdas, falta 
de energia e outros pontos que 
atualmente não são possíveis 

acompanhar.
Segundo os colaboradores 

da CERTAJA Energia, a partir de 
agora será estudada a aplicação 
de ambas as tecnologias para as 
diversas situações que surgem 

nas redes da cooperativa, prin-
cipalmente quanto ao uso do 
SmartTrafo, que para circuitos 
com grande número de coope-
rados ligados pode trazer ga-
nhos bastante significativos.

Fabricantes apresentaram novos produtos e soluções com benefícios
ecológicos para as cooperativas integrantes da Fecoergs

O futuro do consumidor de energia elétrica 

O vice-presidente da CERTA-
JA Energia, Ederson Madruga, 
esteve em São Paulo participan-
do do Seminário Internacional 
- O Futuro do Consumidor de 
Energia Elétrica, realizado pela  
Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, no dia 5 de 
maio.

O evento foi dedicado à dis-
cussão de grandes questões 
da energia elétrica no Brasil e 
reuniu 300 participantes pre-
senciais, além de uma audiên-
cia que superou 360 conexões 
simultâneas no canal da ANEEL 
no YouTube, autoridades do go-
verno e especialistas nacionais e 
internacionais.

O seminário trouxe à tona 

os novos perfis e papéis do 
consumidor de energia elétri-
ca e as experiências de outros 
países no atendimento a es-
sas expectativas. Ederson Ma-
druga disse que a mudança 
no relacionamento dos clien-
tes com suas fornecedoras de 
energia elétrica é iminente: 
“Isso acontece no que diz res-
peito a forma desta relação, 
pois hoje o consumidor está ati-
vo, gerando parte de sua ener-
gia, e em breve deverá escolher 
de quem compra seu quilowat-
t-hora, como nas relações de 
atendimento”.

O vice-presidente vê com 
bons olhos a relação construí-
da e consolidada ao longo dos 

anos entre a CERTAJA Energia 
com o seu cooperado. “O coo-
perado é a figura principal e a 
razão de existir da cooperativa. 
Inúmeras foram as ações mos-
tradas durante 
o seminário, de 
aprox imação 
com os clien-
tes. A CERTAJA 
Energia já rea-
liza com seus 
c o o p e r a d o s 
muitas delas: 
a tend imento 
via whatsapp, 
assinatura di-
gital, envio de 
mensagens an-
tecipadas, liga-

ções para orientações, enfim, 
um contato direto e personali-
zado”, finalizou o dirigente.

Crédito da imagem: ANEEL

Seminário Internacional discute oportunidades de inovação tecnológica em São Paulo

Atualização sobre produtos mobilizou evento na CERTEL 

Energia fotovoltaica
no RS e no Brasil 

A CERTAJA Energia esteve 
presente no workshop que dis-
cutiu o futuro do mercado fo-
tovoltaico no estado gaúcho e 
no Brasil, organizado pela As-
sociação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica - ABSOLAR, e 
realizado na sede administrati-
va do Sicredi, em Santa Cruz do 
Sul, no dia 9 de maio.

O coordenador do Setor de 
Engenharia, Geison Quadros, 
juntamente com o engenheiro 
Elton Rodrigues e o colabora-
dor Talis Ferrazza, participou 
do evento que reuniu mais de 
170 pessoas e abordou as mu-
danças regulatórias que estão 
por vir na área de geração dis-
tribuída. Geison, Elton e Talis: de olho nas mudanças regulatórias 
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Em maio de 2018 a CERTAJA 
Energia, em parceria com a Pre-
feitura de Triunfo, construiu uma 
travessia sobre a rodovia TF010, 
que passa pela área de mata, 
com o objetivo de proteger os 
macacos bugios que lá tem seu 
habitat e so-
friam acidentes 
e atropelamen-
tos frequentes.

No dia 8 de 
abril deste ano 
a emissora de 
TV Bandeiran-
tes, no Jornal da 
Band (nacional), 
apresentou uma 
matéria sobre 
esta ação, in-

formando que em quase quatro 
anos da instalação da travessia, 
houve apenas um caso de bugio 
morto.

Confira a reportagem da Band: 
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=1658891794474127
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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 aten-
dimento. 

Reciclagem de materiais: quase 100kg coletados 

Vidros e eletrônicos
No período de 18 a 25 de 

abril aconteceu a campanha de 
recolhimento de vidros e ele-
trônicos. Foram arrecadados 

aproximadamente 100 Kg de vi-
dros e vários aparelhos de TVS, 
rádios, DVDs, CDs, entre outros 
aparelhos.

Tampas plásticas
Os colaboradores da CERTA-

JA seguem trabalhando forte-
mente na campanha de arreca-
dação de tampas plásticas. No 
dia 18 de maio, Marina Fazen-
da, do Setor Gestão de Pessoas, 
entregou 2,852kg para a APAE. 

Desde o início do ano, a cam-
panha já arrecadou 10,789kg 
kg deste material, que foi 
doado para as entidades as-
sistenciais APAE, Associação 

Pequenos Notáveis e As-
sociação dos Protetores 
dos Animais de Taquari 
- APAT. 

Os colaboradores da 
CERTAJA Energia trazem 
de suas casas o material 
e depositam no ponto de 
coleta da Cooperativa. A 
iniciativa segue em andamen-
to, pois todo dia é Dia de Co-
operar!

Durante todo o ano a Cooperativa realiza ações ambientais, pois é ciente de que, mais do que nunca, o meio ambiente precisa de 
cuidados. Veja o resultado das últimas campanhas: 

Atropelamentos caíram drasticamente 

Construção de
travessia reduz

acidentes com animais 
Ação reduziu o número de acidentes com

macacos bugios na Rodovia TF010, em Triunfo



INGREDIENTES

2 espigas de milho verde ou 2 
latas de milho
400 ml leite
3 ovos
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) farinha de trigo 
(sem fermento)
2 colheres (sopa) de margarina

1 colher (sopa) fermento em pó

MODO DE PREPARO

Se for usar espiga de milho, retire o 
milho da espiga com a ajuda de uma 

faca afiada.
Transfira o milho para o liquidificador 
e adicione o leite, os ovos.
Bata por 2 minutos até que a mistura 
fique homogênea.
Em seguida adicione a margarina, o 
açúcar e a farinha de trigo.
Misture com uma colher e em segui-
da bata por mais 2 minutos.
Por ultimo adicione o fermento em 
pó e misture bem.
Despeje essa mistura numa forma 
untada e enfarinhada.
Leve para assar em forno pré-aque-
cido, 180º, por cerca de 30 a 40 mi-
nutos.
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TA Bolo de Milho Cremoso

Separamos uma receita bem fácil e deliciosa para você preparar para sua família e comemorar as festas juninas! 

Fonte: : https://comidinhasdochef.com/

TRA
BA
LHE
CONOSCO

CADASTRE SEU 
CURRÍCULO EM
www.certaja.com.br

Venha fazer parte da
nossa cooperativa.

CA
DAS
TRO
NO SITE

Você pode se cadastrar tanto 
na Certaja Energia como na 
Certaja Desenvolvimento 
que seu cadastro  cará 
disponível para as duas 
cooperativas.

1 - No site, www.certaja.com.br
clique na aba TRABALHE CONOSCO.

Faça parte de nossa equipe!

INÍCIO    A COOPERATIVA    SERVIÇOS    INFORMAÇÕES    CONTATO    TRABALHE CONOSCO

2 - Acesse, QUERO ME CADASTRAR e
preencha todas as informações. PRONTO!

VEJA O PASSO A PASSO

Trabalhe conosco | Faça parte da nossa equipe 
A CERTAJA criou um Banco 

de Talentos para o cadastro de 
currículos profissionais. Agora 
ficou muito mais fácil e prático 
o seu currículo chegar até nós. 
O cadastro é totalmente online 
e exclusivamente feito pelo site 

www.certaja.com.br.

Se você quer trabalhar na CER-
TAJA Energia ou CERTAJA Desen-
volvimento confira como cadas-
trar o teu currículo.

1. Acesse www.certaja.com.br 

e clique na aba “Trabalhe Conos-
co”, no canto superior da tela, a 
sua direita. 

2. Na tela seguinte, você clica 
no item Quero Me Cadastrar e 
informe seu e-mail. 

 3. Depois é só preencher todo 

o formulário e pronto, seu cur-
rículo já estará cadastrado. Você 
pode cadastrar tanto na CERTA-
JA Energia como na CERTAJA De-
senvolvimento que seu currículo 
estará disponível para as duas 
cooperativas.



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 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 e açude. Possui 9ha e localiza-se a 8km 
da cidade. Interessados falar com Telmo pelo telefone 99641 0309. Aceita imóvel em 
Canoas ou comércio. 

VENDE-SE ÁREA DE 7,4 ha - Localizada na Fazenda Pereira, em Taquari, com 
escritura, a 600 metros da Rodovia 287. Possui água e luz, ótima área para chácara, 
criação e plantio de floresta. Valor R$ 150 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. Município 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 insta-
ladas. 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 fecha-
do. 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 SEMINOVO - Capacidade 400 litros, 220 
watts. Interessados podem contatar com Sra Lira (51)99959 0094. Valor R$ 4.200,00. 

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 General 

Neto, Triunfo, medindo 24 metros quadrados com terreno de 15x36m. Possui con-
trato de compra e venda. Benfeitorias: poço artesiano, arvoredo 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$ 25.000,00. 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 di-
visas. R$ 55.000,00. 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$ 85.000,00. 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 suí-
tes, sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro auxiliar, ampla área de serviço com 
tanque, pia e churrasqueira. Fica semi mobiliada. A área é cercada com moirão de 
cimento e tela. Conta com 2 açudes com peixes, arroio, pomar de frutas, paiol, gali-
nheiro, horta, jardim, gramado e 2 poços, um artesiano e outro de superfície. Pode 
ser desmembrado em 4 lotes. Fica no Distrito de Coxilha Velha, em frente à Caprichos 
Car (Lavagem de carros), Triunfo. A 200 metros da BR 386 e 700m do Supermercado 
Ávila, Posto de Saúde, Padaria, e comércio em geral. Lugar tranquilo e seguro com 
casas nas divisas. R$ 230.000,00. Apenas pagamento à vista. Aceita proposta. Con-
tato: 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. Tratar com Ricardo no telefone 
51 997001032. 

VENDE-SE QUATRO TERRENOS medindo 12x30m (cada) com escritura, locali-
za- dos na Rua Antenor Botelho de Souza, s/n, em Taquari. Valor de cada terreno R$ 
60.000,00. 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 en-
trar 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, 
arvoredo e horta, aberturas da euro. Casa de primeira e bem localizada. Valor: R$ 
1.000.000,00. Interessados deverão contatar através do telefone 51993057479 com 
Pedro Francisco. 

VENDE-SE casa em Porto Batista - Casa de alvenaria com 180 m², 4 quartos, 
uma suíte, 2 banheiros, garagem fechada para um carro e abrigo coberto para mais 
3. Arvoredo de frutíferas e pequeno Capão de nativas, cobertura de dupla laje 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. 

VENDE-SE UMA CASA na Vendinha, com três quartos, sala e cozinha integradas 
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 negó-
cio, 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 
arrasto, 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.

VENDE-SE CANOS PARA ESTUFA DE FUMO - Tamanho 5×7, com pouco uso e em 
bom estado, valor a negociar. Interessados deverão contatar através do telefone (51) 
99955 7847, falar com Marli ou Renato (Monte Alegre,Vale Verde/RS).

VENDE-SE TERRENO EM PORTO BATISTA - Terreno de esquina em Porto Batista 
- Triunfo, perto da antiga Lacesa. Interessados deverão contatar através do telefone 
(51) 99823 5491, falar com Janete.

VENDE-SE SÍTIO localizado na Rua Antenor Botelho se Souza, s/n, medindo 22 x 
94 metros quadrados, sem benfeitorias. Valor: R$ 250.000,00. Tratar com Paulo, fone 
(51) 995264082 ou (51) 996485904.

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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