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Agenda
do Presidente
Jânio Vital Stefanello

Agosto | Setembro 2018

09 de agosto
Reunião do Conselho Consultivo em Lagoão. (pág.08)

10 de agosto
Participou do ato de lançamento da PCH Forquilha em 
Maximiliano de Almeida. (pág.10)

24 de agosto
O presidente participou de mais uma reunião do Conselho 
Consultivo no município de Jóia. (pág.08)

30 de agosto
Stefanello coordenou a reunião do Conselho de Administração 
e Fiscal da Coprel Cooperativa de Energia e da Coprel 
Cooperativa de Geração e Desenvolvimento em Ibirubá.

Ocorreu no dia 12 de setembro, em Brasília, durante 
a reunião ordinária do colegiado da Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB), a eleição da coordenação 
do Ramo Infra da OCB, que elegeu Jânio Vital Stefanello 
como coordenador do Ramo de Infraestrutura da 
organização. O Ramo Infra atualmente é composto por 
135 cooperativas, mais de 1 milhão de cooperantes e 

gera cerca de seis mil empregos diretos. O mandato tem 
dois anos e já entrou em vigor.
Para Stefanello o Ramo tem importantes desafios, como a 
de ampliar a atuação das cooperativas na área de Telecom e 
alavancar financiamentos para viabilizar projetos nas áreas 
de Distribuição, Geração e Telecom, além de assegurar as 
conquistas já alcançadas pelo setor.

05 de setembro:
O presidente esteve em reunião com as demais cooperativas, 
na sede da Fecoergs, quando foi tratado, principalmente, 
sobre as possíveis implicações da cobrança do ICMS sobre 
os descontos tarifários.

Agosto

Setembro

Presidente da Coprel é o novo coordenador do Ramo Infraestrutura da OCB

06 de setembro:
Pela manhã, o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, 
assinou o contrato que viabiliza internet e telefonia para o 
meio rural de Marau. (pág.11)
Durante a tarde, Reunião do Conselho Consultivo em 
Camargo. (pág.09)

12 de setembro:
O presidente da Coprel e também presidente da Infracoop, 
Jânio Vital Stefanello, participou da reunião do Conselho de 
Infraestrutura da Organização das Cooperativas Brasileiras. 
(Confira a matéria abaixo)

14 de setembro:
O sócio fundador e ex-presidente da Coprel, Olavo 
Stefanello, recebeu homenagem póstuma durante a Semana 
Farroupilha com a presença do atual presidente.

17 de setembro:
Stefanello participou de uma homenagem à Coprel pela 
passagem dos seus 50 anos da Câmara de Vereadores de 
Tapera. (pág.11)

26 de setembro:
Coordenação da Reunião dos Conselhos Administrativo e 
Fiscal em Ibirubá.

27 de setembro:
Reunião do Conselho Fiscal em Jacuizinho.
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Como ter acesso
ao programa
“Mais Energia”

A agricultura é um dos setores que mais impulsionam a 
economia no país e é responsável por uma grande fatia do 
Produto Interno Bruto, o PIB. Mas o maior desafio enfrentado 
nos tempos atuais é dar continuidade ao trabalho que muitas 
gerações conquistaram. Os filhos procuram qualificar-se cada 
vez mais e acabam buscando renda em empresas da cidade, 
migrando para os centros urbanos.

Na propriedade da família Crespi, na localidade de 
Cabriúva, em Gentil, a realidade é outra. Seu Volmir, a 
esposa Neiva, os filhos Wagner, formado em Administração, 
e Gustavo, em Agronomia, dão continuidade na produção de 
grãos em sua propriedade. 

Um dos investimentos com o foco no futuro da 
propriedade, foi um silo para armazenagem, secagem e 
conservação dos grãos. Seu Volmir Crespi precisou melhorar 
a infraestrutura da propriedade e necessitou do aumento 
de carga, passando de monofásica para trifásica.  “Estamos 
investindo na propriedade para que os filhos e os netos 
permanecem no interior e, também, nas possibilidades de 
agregar valor e diversificar a cultura de grãos. A participação 
da Coprel foi muito importante”.

O filho mais velho, mora com esposa Jacira e com os filhos 
Jéssika e Gabriel, e é formado em administração. “Não foi fácil 
estudar e trabalhar ao mesmo tempo porque, como sou o 
mais velho, já tinha algumas responsabilidades em casa, ao 
mesmo tempo que tinha que me deslocar para outra cidade 
para buscar conhecimento. Meu sonho é continuar o que 
meu pai me ensinou”.

Para Gustavo, filho mais novo e engenheiro agrônomo, 
com a chegada na energia trifásica foi possível melhores 
condições de produzir e de trabalhar. Ele é o responsável 
pelo planejamento da produção das lavouras. “A agricultura 
vive um bom momento e percebo um futuro promissor nessa 
área que aprendi a gostar muito, desde a geração do meu 
avô, passando pelo meu pai, comigo e com meu irmão, e 
possivelmente com os netos”.

Atualmente, o aumento de carga é possível com o Programa 
Mais Energia. Para usufruir do programa ou do Convênio de 
Financiamento, o cooperante deve possuir um projeto de 
investimento que exija o aumento de carga, e informe a Coprel 
sobre sua necessidade. A elaboração do orçamento não tem 
custo. Mais informações ligue no Discoprel: 116.

Família de Gentil investe em propriedade rural com o auxílio da Coprel
Energia que vem da terra

1.  O cooperante identifica que precisa de um 
aumento de carga, e providencia a elaboração de um 
projeto técnico para saber qual a nova carga necessária

2.  O cooperante liga para o Discoprel, e informa a 
sua necessidade.

3.  A Coprel vai elaborar um projeto preliminar, no 
qual, conforme a legislação do setor elétrico determinada 
pela ANEEL, constará o valor de responsabilidade da 
Coprel, e o valor a ser pago pelo cooperante. 

4.  No valor a ser pago pelo cooperante, a Coprel vai 
participar com 40% do valor, sendo limitado a um teto de 
R$ 20.000,00 de participação da cooperativa para cada 
projeto.

5.  O restante do valor poderá ser pago à vista, ou 
caso o cooperante prefira, ainda poderá ser financiado 
por meio do Convênio da Coprel e do Sicredi. O prazo 
para pagamento é de 36 meses, e metade dos juros 
do financiamento são pagos pela Coprel. É preciso ser 
associado do Sicredi ou então associar-se, para poder 
usufruir do convênio. 

6.  Caso o cooperante opte por financiar os custos da 
obra, deverá entregar o projeto/termo de compromisso 
ao Sicredi, para aprovação. Após a aprovação do 
financiamento, o Sicredi coletará as assinaturas da 
documentação e encaminhará para a Coprel. O Convênio 
de Cooperação também financia novas ligações de 
energia e projetos de internet rural da Triway Internet e 
Telefonia (Coprel Telecom).

Para mais informações, ligue para o Discoprel, nos telefones 116 ou 0800 51 3196. In
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Banho eficiente: atividade desperta 
consciência ambiental em escola de Cruz Alta

O Projeto Coprel na Escola tem por objetivo estimular 
o senso crítico de crianças e jovens estudantes, quanto ao 
consumo de energia e à preservação do meio ambiente. Com 
esse intuito, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro 
Ferreira Leite, de Cruz Alta, promoveu no dia 14 de agosto, 
o 1º Seminário Banho Eficiente, após ser desafiada em uma 
atividade do evento Coprel na Escola, realizado no final de 
julho, no município. A atividade envolveu aproximadamente 

42 alunos, do quinto ao nono ano do ensino 
fundamental. 

O Coprel na Escola entregou às professoras 
controladores de tempo de banho. Dentro das 
ações do seminário, as docentes desafiaram 
os alunos a levarem para suas casas e calcular 
o tempo utilizado no banho de cada aluno 
e seus respectivos familiares. A partir dos 
números apresentados pelos alunos em sala 
de aula foram feitos cálculos e gráficos para 
simular e ilustrar o quanto se utiliza de energia, 
custo que gera em um mês e, também, no 
total de um ano para as famílias. Desta forma, 
as crianças puderam observar o valor de 
energia que é gasto em cada tempo de banho 
e conscientizar suas famílias na economia de 
energia.

De acordo com a Professora de Matemática 
Silvia Mara da Silva, a atividade do banho 
eficiente promovida durante o Coprel na Escola 
causa significativos impactos nas famílias e na 

comunidade, pois faz com que percebam os valores gastos e 
que possam trabalhar para fazer a sua contenção. 

O aluno Erick Bastos, do oitavo ano, ressalta que a família 
mudou o hábito no banho. “Quando economizamos energia, 
economizamos no bolso e ajudamos ao meio ambiente. Com 
essa atividade, meus pais também entenderam e começamos 
a economizar no tempo de banho”, destaca. 

Com o objetivo de levar informações às crianças e 
jovens, que são os futuros cooperantes da Coprel, foi criado 
o Coprel na Escola. Dentre as atividades desenvolvidas, 
acontece a apresentação de uma peça teatral e interação 
com colaboradores da Coprel que mostram a evolução da 
energia, a importância e os perigos da eletricidade, consumo 
consciente, meio ambiente e cooperativismo nos municípios de 
abrangência da Coprel. 

Em Cruz Alta, o evento aconteceu no dia 21 de junho 
na Casa da Cultura. Durante a manhã, as escolas de Ensino 
Fundamental do interior compareceram em bom número 
para uma manhã de diversão e aprendizado com o projeto 
Coprel na Escola. Os cerca de 400 estudantes e professores 
acompanharam a peça teatral “A Luz e a Escuridão” que 
conta a história da energia elétrica, fala sobre a importância da 
economia da energia, os cuidados com a segurança e o valor 
da cooperação. Os estudantes puderam conhecer o Coprelito, 

presença marcante do evento e que sempre traz ainda mais 
alegria aos alunos. Cada participante levou para casa o material 
didático (mochila, caderno, caneta, jogo da memória educativo 
e um imã de geladeira) e para as professoras de cada turma, 
foram disponibilizados os controladores de banho.

Cooperativa, escola e família envolvidos na economia de energia
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Coprel participa de pesquisa
de satisfação da ANEEL, o IASC

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL divulgou 
a lista dos 609 municípios que irão participar da 19º edição da 
pesquisa sobre o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, 
o IASC. Os questionários serão aplicados entre os dias 23 
setembro a 06 de dezembro de 2018.

A pesquisa é realizada anualmente pela Aneel com 

todas as concessionárias e permissionárias de energia do 
Brasil. O IASC reflete a opinião dos consumidores sobre 
as distribuidoras de energia, e tem objetivo de estimular a 
melhoria dos serviços prestados.

A Coprel recomenda aos seus cooperantes que verifiquem 
as credenciais e que respondam os questionamentos dos 
pesquisadores com sinceridade, afim de averiguar como está 
sendo entregue a energia para cada cooperante. 

O estudo é muito importante também para verificar os 
pontos que a Coprel precisa focar mais energia e garantir 
uma qualidade ainda maior na entrega dos serviços prestados 
pela cooperativa. Com os serviços cada vez melhores, a 
expectativa é de contribuir ainda mais para o desenvolvimento 
regional sustentável de todos os cooperantes. 

Dentre itens questionados pelos pesquisadores, estão 
como a cooperativa se relaciona com o associado, o 
conhecimento sobre as faturas de energia, as informações 
sobre direitos e deveres e a confiança que o cooperante tem 
em relação à Coprel. 

www.amisaford.com.br
amisafordamisaford

Ibirubá
Rua General Osorio, 1271
Ibirubá - RS
(54)3324-8300

Ijuí
Av. José Martins, 1240
Ijuí - RS
(55)3332-7809

Panambi
Rua Sete de Setembro, 1155
Panambi - RS
(55)3375-0136



O Coprel Ecologia, que já está na sua 
14ª edição, tem o objetivo de incentivar 
a continuidade de matas nativas e a 
conservação ambiental. O projeto consiste 
em realizar a distribuição de mudas 
nativas, em parceria com as prefeituras 
e agricultores interessados em realizar 
o plantio em áreas de preservação 
permanente (APPs).  Além da distribuição 
das mudas, a cooperativa acompanha o 
desenvolvimento das plantas através de 
vistorias técnicas, e encaminha relatórios 
anuais à SEMA – Secretaria do Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável do Estado. 

A entrega das mudas para os 
representantes das prefeituras e a 
premiação dos destaques de 2017 
ocorreu no dia dia 22 de agosto. 
Participaram do evento a equipe da 
Coprel que coordena o projeto, além 
de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, 
técnicos das prefeituras que coordenam 
o projeto e os produtores destaques no 
plantio das mudas.

São 17 municípios que aderiram 
ao Coprel Ecologia em 2018: Campos 
Borges, Ciríaco, Colorado, Cruz Alta, 
David Canabarro, Fortaleza dos Valos, 
Ibirubá, Jacuizinho, Jóia, Lagoa dos 
Três Cantos, Mormaço, Não-Me-Toque, 
Quinze de Novembro, Selbach, Tapera, 
Tunas e Vila Maria. 

O presidente da Coprel, Jânio Vital 
Stefanello, destacou a preocupação da 
Coprel, através do Coprel Ecologia, com 
preservação permanente das áreas nativas 
da região de atuação da cooperativa. “Ao 
mesmo tempo que cumprimos nossa 
responsabilidade ambiental, esperamos 
melhorar a condição dos ambientes 
onde nossos cooperantes vivem, pois 
entendemos que recompondo a mata 
nativa, melhora-se a qualidade do ar e das 
águas e o melhor fizemos isso de forma 
cooperativa: um trabalho conjunto entre 
prefeituras, agricultores e a Coprel”.

De acordo com o Facilitador da 
Unidade de Energia da Coprel que faz 

parte da equipe da organização do Coprel 
Ecologia, Engenheiro Herton Azzolin, 
entre os anos de 2003 e 2017 já foram 
recuperados 441 hectares de áreas de 
preservação ambiental com mais de 
490 mil mudas plantadas. O índice de 
sobrevivência das mudas plantadas evolui 
a cada ano, ficando nos últimos anos em 
uma média de 95%.  

O cooperante Cedenir Engelmann, 
que cultivou 200 mudas, no município 
de Jóia foi um dos premiados. Com 
índice se sobrevivência de 98%, ele está 
cooperando com a natureza juntamente 
com a Coprel. “Satisfação em colaborar 
com o meio ambiente, deixando um 
legado para as novas gerações, para os 
filhos, os netos e toda a família. Nossa 
perspectiva daqui para frente é ver o fruto 
destas árvores que estão sendo plantadas 
e, ainda, aproveitar a sombra e toda a 
natureza em família. A Coprel, juntamente 
com a prefeitura, certamente auxiliaram 
muito em todo este processo”, finalizou.

14ª edição do Projeto 
Coprel Ecologia 
distribui mudas nativas 
a 17 municípios
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Auri de Castro, de Jacuizinho, plantou 200 mudas de árvores com 
índice de sobrevivência de 100%.

Ermenio Natalino Sandri, de Vista Alegre, Colorado, realizou o plantio 
de 165 mudas de árvores com 98,78% de sobrevivência das plantas.

 Roberto Durigon Lemes, cooperante de Capão Alto,  Cruz Alta 
plantou 300 mudas de árvores com aproveitamento de 98,66% da área 
cultivada.

Clóvis Bourscheid, de Linha Cristal, Selbach realizou o plantio de 250 
mudas e 98,4% sobreviveram.

Cedenir Engelmann, do município de Jóia plantou 200 mudas de 
árvores. Destas 98% registraram índice de sobrevivência.

Produtores premiados que apresentaram melhor 
desempenho no ano de 2017

• Cruz Alta
• Jóia
• Lagoa dos Três Cantos

• Fortaleza dos Valos
• Tapera

Prefeituras premiadas com destaque no ano de 2017
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Eventos na região de atuação

O município de Lagoão recebeu nos dias 08 e 09 de 
agosto importantes eventos da Coprel. Foram realizadas 
duas edições do Coprel na Escola, na quarta-feira (08) e 
na quinta-feira (09), e apesar do frio rigoroso, as atividades 
reuniram bom público no CTG Porteira da Amizade. Na 
tarde de quarta-feira foi promovida também a reunião 
com cooperantes do município para escolha de seus 
representantes no Conselho Consultivo.

Atualmente, Lagoão tem 487 associados e os investimentos 

na região desde 2012 alcançam um total de R$  1.412.341,04.
Na oportunidade, os cooperantes elegeram mediante voto 

secreto os representantes no Conselho Consultivo. Foram 
eleitos Neri Fornari da localidade de Vila Nova, que também 
atua como conselheiro de administração da Coprel Energia, 
João Onofre Manteli Santarém, da localidade de Arroio 
do Sapo. Como suplente elegeu-se Clério Valdeci Muller, 
também de Vila Nova. A Coprel agradece a Leo Prestes Ramos 
e Romário Tariga pelo trabalho realizado em sua gestão.

Levar as informações sobre a cooperativa de energia, 
ouvir o que os cooperantes têm a dizer e instruir as crianças 
de forma divertida. Essas foram as missões da Coprel no 
município de Camargo em dois eventos importantes: Coprel 
na Escola, no dia 05, e a reunião do Conselho Consultivo, 
no dia 06. 

Na quinta-feira, mais de 355 pessoas aceitaram o convite 
para participar da reunião do Conselho Consultivo. Ao final da 
reunião os cooperantes realizaram a eleição dos líderes para 
o Conselho Consultivo. Os titulares eleitos foram, Osmar 
Paulo Bernardi, da localidade de São Pedro do Gramado 
e Dirceu Filipi, da localidade de Arranca Toco e, como 
suplente, os cooperantes elegeram Otacir Dambroz da 
localidade de Santa Lúcia. A Coprel agradece o cooperante 
Fernandes Zilli, que deixa o conselho.

São 604 famílias que tem a Coprel como fonte de energia 
elétrica. Desde de 2012 são mais de 2 milhões de reais 
investidos na qualidade de vida dos cooperantes e no 
desenvolvimento da região. Além disso, estão previstos 
mais R$ 13,89 milhões, que contemplam a construção da 
Subestação Marau, que vai beneficiar toda a região.  

Lagoão

Camargo

Conselheiros eleitos:  Neri Fornari, João Onofre Manteli Santarém 
e Clério Valdecir Muller (Suplente)

Conselheiros eleitos: Osmar Paulo Bernardi, Dirceu Filipi e 
Otacir Dambroz  (suplente)
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Eventos na região de atuação

Na sexta-feira, dia 24 de agosto, a Coprel realizou mais uma reunião do Conselho Consultivo, no CTG Tauras de 35, no município 
de Jóia. A troca de informações entre os 275 participantes e a equipe da Coprel presente, foi o ponto forte da reunião. 

Além de tirar suas dúvidas com colaboradores do Discoprel, os cooperantes realizaram a eleição dos líderes para o Conselho 
Consultivo. Foram reconduzidos ao cargo, Dacir Carneiro González, que também é conselheiro Fiscal da Energia; Claudio José 
Pascoal que também é presidente do STR de Jóia e, como suplente, José James Burtet Pereira. 

São 844 famílias que tem a Coprel como fonte de energia elétrica em suas residências e estabelecimentos comerciais 
em Jóia.  Desde 2012 as ações da Coprel somam mais de 1,8 milhão de investimento em qualidade de vida e 
desenvolvimento regional. 

Ocorreu na quinta-feira, dia 27 de setembro, o Coprel na 
Escola e a Reunião do Conselho Consultivo no município de 
Jacuizinho, onde a Coprel fornece energia para a área rural 
e urbana. O encontro foi no Salão Comunitário do município. 

Pela manhã, os alunos do ensino fundamental aprenderam 
sobre a importância da energia, economia e segurança 
relacionadas ao uso da energia elétrica, cooperativismo e 
meio ambiente. Pela parte da tarde, mais de 400 cooperantes 
e lideranças do município participaram da reunião do 

Conselho Dentre os dados apresentados, foram mais de 
R$ 4 milhões de reais investidos na modernização das 
redes que atendem o município. 

Ao final, ocorreu a eleição do Conselho Consultivo de 
Jacuizinho. Ficaram eleitos João Osvaldo Hass Timm, da 
localidade de Colônia Oralina, e Amado Valdir Vieira da 
Costa, da localidade de Rincão da Costa, como titulares 
e Luiz Carlos Medeiros Barbosa, da localidade de Novo 
Horizonte, como suplente. 

Como parte do trabalho de relacionamento com os cooperantes, a Coprel 
realiza eventos como o Coprel na Escola e as Reuniões do Conselho Consultivo 
para apresentar informações importantes quanto ao atendimento, 
indicadores técnicos, econômicos e sociais, além de investimentos.

Jóia

Jacuizinho

Conselheiros eleitos: João Osvaldo Hass Timm, Amado Valdir Vieira 
da Costa e Luiz Carlos Medeiros Barbosa (suplente)

Conselheiros eleitos: Dacir Carneiro González, Claudio José 
Pascoal, José James Burtet Pereira (suplente)
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A Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento está 
participando de mais um empreendimento da área de geração 
de energia. A PCH Forquilha IV Luciano Barancelli, localizada 
no Rio Forquilha, entre os municípios de Maximiliano de 
Almeida e Machadinho, vai começar a ser construída.  Com 
potência instalada de 13 MW e custo estimado em R$ 74 
milhões, o empreendimento é formado pela sociedade entre 
a Coprel, a Cooperativa Creral de Erechim, a Cooperativa 
Ceriluz de Ijuí e a empresa Erechim Energia. 

O ato de lançamento das obras aconteceu no dia 10 
de agosto, com a presença dos presidentes, diretores e 
conselheiros das cooperativas, empresários e autoridades 
dos municípios envolvidos. Da Coprel, participaram o 
presidente Jânio Vital Stefanello, o vice-presidente Elso 
Scariot, o facilitador de geração, Marcos Eidt e o facilitador 
de desenvolvimento, Argeu Pedrotti. 

Com previsão de ficar concluída até o primeiro semestre 
de 2020, a pequena central hidrelétrica terá um barramento 
de 300 metros de comprimento e 8 metros de altura, área de 
alague de 41 hectares e um canal de adução de 530 metros. 

A casa de força contará com três turbinas e a energia gerada 
será lançada no sistema interligado nacional por meio de 
uma linha de transmissão de 8,7 km.

Em 2017 o empreendimento foi um dos vencedores do 
leilão de energia A-6 realizado pelo Governo Federal, com 
entrega prevista para 2023 por um período de 30 anos.  

Durante a solenidade de início das obras, o superintendente 
do BRDE agência de Porto Alegre, Maurício Mocelin, anunciou 
a aprovação do financiamento de R$ 40 milhões para 
construção da usina. O presidente do Sicredi Norte RS/SC, 
Adelar Parmegiani também anunciou a liberação de crédito 
no valor de R$ 10 milhões. 

 “Em várias das nossas atividades a intercooperação está 
presente: os projetos conjuntos de geração de energia com 
outras cooperativas é umas delas. Isso mostra que estamos 
em sintonia e trabalhando juntos para os melhores resultados 
econômicos e sociais. E com essa parceria também com os 
empresários locais, que participam do empreendimento, 
vamos gerar mais energia de forma limpa e sustentável”, 
reforça o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello.

Coprel participa de mais um 
empreendimento de geração de energia
Obras da PCH Forquilha IV Luciano Barancelli foram lançadas no dia 10 de agosto
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Ocorreu na segunda-feira, dia 17 de setembro, na Câmara 
de Vereadores de Tapera, sessão solene pela passagem dos 50 
anos da Coprel. Participaram o presidente Jânio Vital Stefanello, 
o vice-presidente Elso Scariot, e também colaboradores da 
Coprel que prestigiaram o evento. A homenagem foi proposta 
pelo vereador Neri Nunes dos Santos. 

“A qualidade de vida no interior, o progresso de muitas 
cidades, nós devemos à Coprel. E além de ter sido importante 
lá no passado, com esta visão, a cooperativa percebe que não 
basta só a energia elétrica, é preciso levar internet ao interior 
e a cidade, o que realiza através de seu trabalho na área de 

telecomunicações. A Coprel é uma cooperativa que serve de 
exemplo para o Estado e para o Brasil. Em nome da comunidade 
taperense, expressamos nosso reconhecimento e agradecemos 
a Coprel pelos serviços prestados ao Município em seus 50 anos 
de atividades”. Estas são as grafias da placa recebida. 

Todo o time da Coprel agradece a homenagem neste 
importante momento da cooperativa e se sente honrado e 
feliz em poder fazer parte do desenvolvimento de Tapera. 
Agradecemos também as lideranças e a comunidade que 
se fez presente, valorizando este importante momento 
para a história da Coprel. 

A Coprel está sempre preocupada em proporcionar mais 
qualidade de vida a seus cooperantes. Além de levar energia 
de qualidade, busca também alternativas para disponibilizar 
internet no interior.  Nestas circunstâncias, o presidente da 
Coprel, Jânio Vital Stefanello, e o prefeito de Marau, Iura 
Kurtz, no dia 06 de setembro, firmaram um contrato que 
viabiliza internet e telefonia para o meio rural do município. 

O convênio entre Coprel Telecom (Triway), Poder Público 

de Marau, Associação Comercial, Conselho Comunitário Pró-
Segurança Pública (Consepro), que totalizou R$ 370 mil reais 
permite que o município faça o repasse de R$ 250 mil ao 
Consepro, com contrapartida de R$ 120 mil da Coprel. 

Na primeira etapa a Triway irá instalar 50 quilômetros de 
fibra óptica, beneficiando inicialmente as localidades de Nossa 
Senhora do Carmo, São Caetano, São Miguel, Sagrado Coração 
de Jesus, Cachoeirão e Veado Pardo. As localidades foram 
escolhidas a partir de um estudo de viabilidade econômica, 
visando a sustentabilidade do sistema, que será instalado em 
até 120 dias. Após, cada cooperante poderá aderir aos planos 
de telefonia e internet disponibilizados pela Triway.

Considerando que o ato é um momento histórico para o 
município de Marau, o presidente Jânio Stefanello destaca 
que “o nosso principal papel, como cooperativa, é atender 
as necessidades dos nossos cooperantes, procurando gerar 
meios para melhorar a qualidade de vida e a renda de quem 
está conectado com a nossa cooperativa. Entendemos que 
no meio rural o acesso à internet é fundamental para a 
sucessão das famílias no campo e o desenvolvimento das 
propriedades rurais”, comentou Stefanello.  

Homenagem na Câmara de 
Vereadores de Tapera

Convênio assinado com o município de Marau visa 
disponibilizar internet e telefonia para o interior
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Direitos e Deveres do Cooperante

Consulte mais informações nos sites da Coprel ou da ANEEL

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de 
energia elétrica, traz direitos e deveres que os consumidores devem conhecer para utilizar os serviços da melhor 
forma e acompanhar a qualidade entregue por sua distribuidora. Confira alguns dos seus direitos e deveres. 

PRINCIPAIS DIREITOS
●  Receber energia elétrica em sua unidade consumidora 
nos padrões de qualidade;

●   Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito 
disponível 24 horas por dia;

●   Ser atendido em suas solicitações e reclamações sem 
ter que se deslocar do município;

●   Ser informado de forma objetiva sobre as providências 
adotadas quanto às suas solicitações e reclamações;

●   Ser orientado sobre o uso eficiente da energia 
elétrica, de modo a reduzir desperdícios e garantir a 
segurança na sua utilização.

PRINCIPAIS DEVERES
●    Manter a adequação técnica e a segurança das 
instalações (consulte o RIC – Regulamento de Instalações 
Consumidoras no site da Coprel);

●    Facilitar o acesso dos leituristas aos medidores de 
energia;

●    Pagar a fatura de energia elétrica até a data do 
vencimento;

●    Manter os dados cadastrais atualizados;

●    Informar as alterações da atividade exercida (ex.: 
residencial; comercial; industrial; rural; etc.).


