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10 de outubro
Reunião do Conselho Consultivo do Ramo de Infraestrutura 
da OCB no BNDES.

18 de outubro
Inauguração da nova sede da Ceriluz em Ijuí.
Em paralelo ocorreu a reunião da Federação das 
Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento 
Rural do RS – FECOERGS e o ato de assinatura do contrato 
de compra das máquinas e equipamentos da Central 
Geradora Hidrelétrica (CGH) Igrejinha. (pág. 03)

24 de outubro
Reunião do Conselho de Administração e Fiscal em Ibirubá.

15 de novembro
Inauguração da Subestação Santo Antônio, da Cermissões, 
em São Luiz Gonzaga. Na foto, o presidente da Coprel Jânio 
Vital Stefanello, o presidente da Cermissões Diamantino 
Marques dos Santos e o facilitador da Coprel Herton Anzolin.

Outubro Novembro
29 de novembro
Stefanello coordenou a Reunião do Conselho de 
Administração e Fiscal. Na oportunidade, os conselheiros 
visitaram e conheceram as melhorias que vem sendo 
realizadas tanto no Posto Amisa BR Ibirubá, quanto na 
revenda Amisa. 

Diariamente o Discoprel, atendimento 24 horas da Coprel, atende 
solicitações e esclarece dúvidas dos cooperantes. 

O Discoprel conta com estrutura aproximada de 30 atendentes, e mais 
15 colaboradores contingentes, que auxiliam em situações emergenciais. 
São aproximadamente 36 mil atendimentos todos os meses, e a cada 
ligação recebida pelo Discoprel, a cooperativa reforça o compromisso de 
atender as solicitações com agilidade e resolutividade. O cooperante não 
precisa sair de casa para falar com a Coprel, e quando necessário, são as 
equipes da cooperativa que vão até os cooperantes.

O Discoprel está disponível através dos números 0800 51 3196 
e 0800 701 3196. 

Além disso, o número 116 também está à disposição dos cooperantes.

Você liga,
a gente atende

e resolve
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Paralelo à reunião da Federação das Cooperativas 
de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do RS – 
FECOERGS, sediada pela Ceriluz, no dia 18 de outubro, 
aconteceu o ato de assinatura do contrato de compra das 
máquinas e equipamentos da Central Geradora Hidrelétrica 
(CGH) Igrejinha. Projeto em andamento no município de 
Boa Vista do Cadeado, numa parceria entre as Cooperativas 
Coprel e Ceriluz.

Assinaram o contrato o presidente da Ceriluz, Iloir de 
Pauli, o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, os 
representantes das empresas contempladas pelo contrato – 
Hacker e Automatic – Eli Moraes e Giovani Carlo Knolseinsen, 
respectivamente, e a prefeita em exercício de Boa Vista do 
Cadeado, Maria Inês Dalla Costa. Acompanhando a prefeita 
estavam a secretária de administração Dioneia Froner e a 
secretária de Meio Ambiente, Jussara Daltroso. 

O presidente da Ceriluz, Iloir de Pauli, destacou a 
intercooperação, ou seja, a união das Cooperativas Ceriluz e 
Coprel como fator facilitador para a execução do projeto. “A 
Ceriluz precisaria construir uma rede de transmissão de mais 
de 40 quilômetros, caso implantasse essa usina sozinha. 
A parceria com a Coprel viabilizou sua construção e com 

certeza garantirá o sucesso de mais esse projeto”, afi rmou. 
Já a prefeita em exercício de Boa Vista do Cadeado, Maria 
Inês Dalla Costa, demonstrou a ansiedade do Executivo e 
da população em receber a obra. “Com certeza será um 
investimento importante para o município, que fomentará a 
economia e, claro, ao estar concluída, garantirá energia de 
qualidade aos nossos munícipes”, afi rmou. 

O presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, destacou 
que as duas cooperativas atendem o município de Boa Vista 
do Cadeado com a distribuição de energia elétrica e, agora 
também, estão unidas para gerar energia no município. 
“Nosso relacionamento não é somente institucional, mas 
nos negócios, essa parceria otimizou e viabilizou o projeto. 
É o cooperativismo se unindo e fazendo diferença em 
momentos de crise”.

A CGH Igrejinha já está com Licença de Instalação (LI) 
emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(FEPAM) desde o fi nal de 2017 e será instalada no leito do rio 
Ijuizinho, na comunidade de Ponte Queimada, em Boa Vista 
do Cadeado. A Ceriluz  possui 61% do projeto e a Coprel, 
39%. No total a usina terá 4,85 Megawatts (MW) de potência 
instalada e um investimento estimado em R$ 30 milhões. 

Contrato para aquisição de máquinas e equipamentos foi assinado 
no dia 18 de outubro

Coprel participa de projeto de 
construção de mais uma usina
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As mulheres constituem parte importante no 
dia a dia de uma propriedade rural. De modo geral, 
são elas que, além de cuidar da casa, dos fi lhos 
e de várias tarefas nas propriedades, também 
administram com conhecimento e cuidado muitas 
das atividades rurais.

A Coprel, desde cedo, valorizou o trabalho das 
mulheres na cooperativa, e também na liderança, 
por meio da participação nos conselhos. Hoje, 10 
municípios possuem a participação de mulheres no 
conselho consultivo, e duas delas também estão 
presentes nos conselhos de Administração e Fiscal. 
Nas reuniões mensais, elas participam e são atuantes 
no encaminhamento de informações e demandas 
dos cooperantes em seu município. 

O modelo de participação familiar é uma 
característica forte do cooperativismo, onde o 
associado participa expressando suas opiniões e 
sugerindo melhorias, conforme as necessidades 
que encontram em seu município e propriedades. O 
sucesso da participação das mulheres se refl ete em 
cada medida da gestão e planejamento estratégico. 
Valorizar a participação das mulheres e a visão familiar 
é uma medida que engrandece o trabalho feminino 
no campo, dando voz e vez a quem o conhece.

A conselheira fi scal Sandra Provenzi Corazza, 
do município de Alto Alegre, destaca a satisfação 
em fazer parte do trabalho da Coprel. “Para nós 
mulheres é muito importante compartilharmos com 
os homens as decisões da propriedade. Tem sido 
uma ótima experiência para mim fazer parte do 
conselho”

Mulheres atuantes nos 
conselhos da Coprel

A importância das mulheres para o ingresso 
da Coprel na área de telecomunicações 

Tão importante quanto a energia, a internet tem se 
mostrado o fator primordial de permanência do jovem no 
campo. E as mulheres, reconhecendo esta necessidade da 
família, foram as primeiras a solicitar que a Coprel também 
levasse comunicação para o campo. Essa demanda, muito 
presente nas reuniões do conselho consultivo e apresentada 
principalmente pelas conselheiras e também pelas esposas 
dos conselheiros, foi determinante para a cooperativa 
investir na área de telecomunicações, com a Triway Internet 
e Telefonia. A conselheira de administração Nilve Maldaner, 
de Lagoa dos Três Cantos, fala sobre as oportunidades 
que a participação no conselho proporciona. “Participo do 
Conselho de Administração da Coprel desde o ano passado, 
tive muitas oportunidades de trazer a visão da família. 
Acredito que a internet no interior, seja uma delas, pois é 
através dela que mantemos nossos fi lhos no interior”.

As mulheres ainda são minoria nos conselhos da 
Coprel. Um dos motivos para essa participação menor é 
que, na maior parte das propriedades/famílias, a unidade 
consumidora de energia está em nome do homem. E, 
para se candidatar ao conselho consultivo, é necessário 
ser cooperante, ou seja, ter a energia em seu nome. 
Em diversas propriedades, existe mais que uma ligação 
de energia, nestes casos, o cooperante pode optar por 
transferir outras unidades consumidoras para o nome da 
esposa ou fi lhos, e assim, mais membros da família serem 
cooperantes da Coprel e terem oportunidade de participar 
dos conselhos, por exemplo.In
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O presidente da Coprel Jânio Vital Stefanello, o 
secretário Décio Floss e a equipe da Coprel receberam 
no dia 17 de outubro, os cooperantes de Ibirapuitã, no 
Salão Paroquial Católico. Além da apresentação dos 
dados econômicos, técnicos e sociais da cooperativa, os 
cooperantes participaram ativamente tirando suas dúvidas 
e dando sugestões para que a Coprel continue levando 
energia de qualidade para os 687 cooperantes do interior 
do município. Desde 2013, foram investidos mais de 1,5 
milhão de reais em religadores, reguladores, troca de 
postes e modernização da rede de energia elétrica.

Ao fi nal da reunião, houve a votação para escolha 
dos líderes do Conselho Consultivo. Os cooperantes 
reelegeram Leocir Scherner, da localidade de Santos Vaz e 
Nelci Carlos Galliari, também da localidade de Santos Vaz 
como titulares e elegeram Vilmar Duarte, da localidade 
de Passo das Cuias como suplente. A Coprel agradece 
a importante contribuição de Antônio Magri de Bona, 
enquanto conselheiro consultivo do período anterior.

IBIRAPUITÃ: Mais de 500 crianças aprenderam 
sobre a importância da energia, economia e 
segurança relacionadas ao uso da energia elétrica, 
cooperativismo e meio ambiente. Os participantes 
do Coprel na Escola também recebem um kit de 
material didático, fornecido com apoio do Sescoop/
RS, que complementa os ensinamentos do projeto: 
mochila, caderno, lápis, jogo de memória. E cada 
turma ainda recebe um “controlador de banho” 
com o desafi o de reduzir o tempo de banho de 
todos os membros da família e calcular a economia 
mensal com esta atitude.

Cooperantes de Ibirapuitã 
participam de reunião da Coprel

Coprel na Escola

Conselheiros eleitos: Leocir Scherner, 
Nelci Carlos Galliari e Vilmar Duarte

JÓIA: Muita diversão em mais uma 
edição do Coprel na Escola. Com a 
diversão do teatro, no dia 03 de outubro, 
centenas de crianças aprenderam sobre 
cidadania, cooperativismo, preservação do 
meio ambiente, uso efi ciente da energia 
elétrica e cuidados com a eletricidade. 
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A equipe de eletricistas esteve reunida na Coprel 
na segunda quinzena de outubro, para uma manhã 
de assuntos relacionados ao dia a dia da execução do 
trabalho dos colaboradores a campo. Também esteve na 
pauta, a segurança do trabalho e os testes obrigatórios de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos 
de proteção coletiva (EPCs). 

O presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, fez a 
abertura do evento e reforçou a importância do trabalho 
dos eletricistas na vida da Coprel e de seus cooperantes. 
As atividades contaram com a coordenação do orientador 
do Centro de Operação e Distribuição (COD) da Coprel, 
Jonas Weiss.

Coprel reúne equipe de 
eletricistas para capacitação
e testes obrigatórios de EPIs

Equipes de Manutenção
de Redes Elétricas

As equipes de manutenção de redes elétricas trabalham em duplas, e são organizadas 
estrategicamente por municípios sempre pensando na agilidade e resolutividade. Cada 
dupla executa o trabalho com uma camionete Ranger, equipada com todas as ferramentas 
necessárias para cada ocorrência. Os registros são efetuados pelo Discoprel e repassados 
ao Centro de Operação e Distribuição, que distribui as equipes que estão mais próximas ao 
local da ocorrência. Os registros das ocorrências estão nos tablets que cada dupla utiliza, 
e é pelo aparelho que as mesmas são encerradas. Um processo moderno que agiliza o 
atendimento das solicitações dos cooperantes da Coprel.
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Todos os cooperantes tem seus direitos e deveres a 
cumprir com a cooperativa. Um deles é manter os seu dados 
atualizados. Com as infomações corretas, o cooperante 
recebe de forma mais assertiva as comunicações da 
cooperativa e a participação nos programas sociais.

Algumas informações que devem sempre estar 
atualizadas:
- endereço de unidade consumidora
- endereço residencial
- Inscrição Estadual de Produtor
- informação sobre a principal atividade desenvolvida na 

propriedade
- telefones para contato.

Uma informação muito importante, que pode signifi car 
uma diferença de até 30% no valor da fatura de energia, 
é o número da Inscrição Estadual de Produtor. A Inscrição 
Estadual de Produtor deve estar ativa junto à Secretaria da 
Fazenda do Estado do RS.

Com a Inscrição ativa, o cooperante não precisa pagar 

o ICMS. Esse é o imposto sobre a circulação de mercadorias 
e serviços conforme Lei 8.820/89, cobrado nas faturas de 
energia e repassado integralmente ao Estado.

No RS, a cobrança do ICMS é diferida, conforme decreto 
37.699/97, para o produtor rural, como um benefício 
para o homem do campo, responsável pela produção dos 
alimentos e pelo desenvolvimento do estado.

Importante ressaltar que a Inscrição Estadual de 
Produtor ativa deve ser no mesmo município do cadastro 
da Unidade Consumidora do cooperante.

Para ter a Inscrição Estadual de Produtor ativa, o 
cooperante deve ter emitido uma Nota Fiscal de Produtor, 
durante o ano. As informações sobre bloco de produtor 
ativo são enviadas para Coprel, pela Secretaria da Fazenda, 
todos os meses, por meio de arquivo eletrônico.

Para atualizar as demais informações cadastrais os 
cooperantes devem ligar para o Discoprel, atendimento 
gratuito 24 horas por dia, através dos números 116 ou 
0800 51 3196.

Inscrição Estadual de Produtor 
ativa pode gerar menos 
cobrança/imposto
na fatura de energia
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O Coprel Ecologia é um projeto que tem por objetivo o 
refl orestamento ambiental, com a distribuição de mudas 
de árvores nativas para agricultores e cooperantes da 
área de abrangência. A cooperação ainda envolve as 
prefeituras, que faz o cadastramento de agricultores 
interessados em participar do projeto e distribui as mudas 
que são entregues pela Coprel.

E foi por este meio que o cooperante Pedro Ludwig, 
da localidade de Passo do Padre, Colorado, conheceu o 
projeto e decidiu participar e realizar o plantio de mudas 
em sua propriedade. Juntamente com a esposa Jurema 
Ludwig e os fi lhos Sidiney Jorge, Eliseu Aloísio e Airton 
Luis, a família mantém na propriedade, como forma de 
geração de renda, a produção de grãos, como soja, milho, 
trigo e a suinocultura. 

Devido à sua preocupação com a natureza, o cooperante 
participou em várias edições do Coprel Ecologia, e em 2017 
foi premiado como agricultor destaque, com índice de 
100% de sobrevivência das plantas. “É muito importante a 
Coprel incentivar o refl orestamento nessas áreas e pensar 
no futuro para os nossos netos e as novas gerações. Temos 
que agradecer essa força que a Coprel transmite para seus 
associados”, destaca o cooperante Pedro Ludwig.

COPREL ECOLOGIA 
♦ 14 mil mudas em Colorado
♦ 490 mil mudas plantadas na 

área de atuação da Coprel
♦ 441 hectares recuperados

Coprel Ecologia incentiva 
reflorestamento ambiental
por meio de cooperação
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A Coprel dispõe de vários serviços aos 
cooperantes, e um deles é atender às 
solicitações de fornecimento de energia 
elétrica para uma unidade consumidora. 
Por isso, sempre que o cooperante 
necessitar de uma nova ligação de 
energia, é fundamental entrar em contato 
com a Coprel, antes de qualquer outro 
procedimento. 

Novas ligações: o serviço de novas 
ligações está disponível tanto na área 
urbana como na área rural. Para isso, o 
cooperante deve ter instalada a caixa de 
medição para, posteriormente fazer o 
pedido, pelo Discoprel. Quanto aos prazos 
para a ligação, na área urbana são três 
dias úteis para vistoria e dois dias úteis 
para ligação; e na área rural são cinco dias 
úteis para vistoria e mais cinco dias para 
a ligação. Importante: o cooperante deve 
solicitar a ligação de energia antes mesmo 
de utilizar e/ou ocupar o local.

Para a abertura do pedido o cooperante 
não pode ter débitos com a cooperativa. 
Estando em dia com a fatura de energia, 
é necessário informar à Coprel a distância 

entre o “ponto de ligação” e a rede elétrica de 
Baixa Tensão da cooperativa. É importante 
frisar, que a caixa de medição deve estar a 
uma distância máxima de até 30 metros da 
rede de baixa tensão, e de acordo com o 
Regulamento de Instalações Consumidoras 
(RIC). Além disso, é necessário uma cópia 
de documento que comprove a posse do 
imóvel, como a certidão da matrícula do 
imóvel (atualizada dentro dos 30 dias); cópia 
de documento de identidade e CPF, para 
pessoas físicas, ou CNPJ, para pessoa jurídica; 
dados pessoais tais como: nome, número do 
CPF ou CNPJ, data de nascimento, endereço 
residencial e o endereço da ligação nova; 
informar a fi nalidade do pedido e o nome 
do vizinho mais próximo. No momento da 
ligação o cooperante deve estar no local 
para assinar a documentação do processo.

Portanto, sempre que necessitar de uma 
nova ligação de energia, ligue no Discoprel, 
pelos números: 116, 0800 701 3196 e 0800 
51 3196. Também é por este canal que o 
cooperante obtém mais informações e pode 
tirar todas as dúvidas sobre esse processo, e, 
claro, os demais serviços da Coprel. 

Pensou em fazer uma
nova ligação de energia?
Fale antes com a Coprel
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Uma propriedade com história de amor pelos animais, 
empreendedorismo e sucessão rural. Assim se caracteriza 
a Leitaria Merotto, de Joni Merotto e família, na localidade 
de Rio Carreteiro, em Água Santa, na região norte de 
atuação da Coprel. Quando criança, Joni ajudava os pais 
na propriedade da família, e desde aquela época sabia 
que tirar leite seria o seu negócio no futuro. Atualmente, 
a atividade que gera a renda da família foi impulsionada 
com os investimentos no aumento de carga, ampliando a 
produção de leite na propriedade.

Joni, juntamente com a esposa Vanderléia e as fi lhas 
Vanuza e Jádina, cuida da propriedade, que possui 60 
hectares de área cultivada de milho e 350 vacas em 
lactação. A família trabalha exclusivamente na atividade 
de leite, com uma produção diária de aproximadamente 

11 mil litros. De acordo com Vanderléia, a família mora 
na cidade da Água Santa, mas diariamente se desloca ao 
interior para a atividade. Na rotina são três ordenhas, das 
5h às 8h, das 13h às 16h e das 21h à 00h. 

Após o investimento em mais energia, a família 
planeja expandir ainda mais o negócio. “Temos a ideia de 
aumentar a produção para 400 vacas em ordenha. Sem o 
investimento não tinha essa capacidade para funcionar o 
equipamento. A Coprel ajuda o produtor a investir mais, 
assim eu criei coragem e fi z”, explica Joni.

Para saber mais sobre os investimentos na rede 
elétrica e o Fundo Mais Energia consulte o Discoprel pelos 
telefones: 116, 0800 51 3196 ou 0800 701 3196 ou acesse: 
www.coprel.com.br

Fundo Mais Energia possibilita 
rentabilidade e sucessão rural
na Leitaria Merotto, em Água Santa
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Desde o ano de 2010 está em funcionamento 
comercial a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Dreher, 
na localidade de Rincão do Ivaí, em Salto do Jacuí, com 
potência instalada de 17,7MW. A Coprel tem participação 
de 27,17% no empreendimento. 

Dentro das ações do Programa de Educação Ambiental 
da PCH Dreher, estão programadas diversas atividades 
socioeducativas com a comunidade do entorno da usina. 
A proposta é esclarecer à comunidade acerca da operação 
da Pequena Central Hidrelétrica, geração de energia e 
meio ambiente. 

No dia 14 de novembro foram realizadas algumas 
das ações com os alunos do 6º ao 9º ano da EMEF João 
Gonçalves Vieira, da localidade de Rincão do Ivaí, em 
Salto do Jacuí. Inicialmente ocorreu a palestra realizada 
pela bióloga Fernanda Sartorio sobre o meio ambiente da 
região. Os alunos e professores também receberam uma 
orientação para a visita da usina com o colaborador da 
Unidade de Geração e Desenvolvimento, Eliseu Vieira de 
Lima, e o tecnólogo em segurança do trabalho, Gustavo 
Chaves. Em seguida, professores e alunos foram até a 
usina para conhecer o funcionamento e conversar sobre a 
fl ora e a fauna do entorno. 

De acordo com a professora de história da EMEF João 
Gonçalves Vieira, a visitação foi muito interessante “pois 
será possível conciliar conteúdos da grade curricular como, 
por exemplo, das disciplinas de histórias e de ciências, com 
a realidade dos alunos já que eles fazem parte do contexto 
da usina. Falamos de uma escola rural com famílias de 
pequenos agricultores. A educação para essa preservação, 
para essa conscientização está diretamente relacionado ao 
dia-a-dia dos alunos e o que eles esperam para as futuras 
gerações”, fi nalizou.

Ao fi nal da visitação, foram entregues mudas de 
árvores nativas para alunos e professores. Dentre as 
próximas ações, também estão previstas palestras 
para a comunidade e também ofi cinas de reciclagem e 
compostagem. 

“Economia, reaproveitamento, criatividade, trabalho 
em equipe e solidariedade são valores que devem ser 
estimulados para que possamos atingir as mudanças de 
comportamento que possam preservar a natureza para 
as futuras gerações. Desta forma, sabemos que estamos 
contribuindo de forma efi caz para o desenvolvimento 
regional”, destaca o Presidente da Coprel, Jânio Vital 
Stefanello.

Ações incentivam a educação 
ambiental, em Salto do Jacuí
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Viva Momentos
TUDO DE BOM!

VIVA UM NATAL FELIZ!

Convidamos 
você para 
conhecer
o nosso 
novo site!

Com o objetivo de melhorar ainda mais a nossa 
comunicação, está no ar o novo site da Coprel.

A principal novidade é a responsividade do site, que se 
adapta a qualquer tamanho de tela, podendo ser exibido 
em celulares, tablets e qualquer tela de computador.

Você faz parte dos 
melhores momentos 
da Coprel. Compartilhe 
nossas novidades com 
os amigos ;)

Acesse:
    coprel.com.br   c


