
InformativoCoprel
Outubro/Novembro 2016 nº 154 Ano 33

www.coprel.com.br coprel

Coprel reCebe prêmio oCergs de Cooperativismo
e é finalista do prêmio iasC da aneel

Projeto Coprel na Escola é reconhecido a nível estadual e 
a satisfação dos cooperantes é destaque na pesquisa da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (páginas centrais)

entrega do prêmio oCergs de Cooperativismo



Agenda
do Presidente
Jânio Vital Stefanello

Outubro/Novembro 2016

  03 e 04 de outubro: O presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, 
na oportunidade representando também a Infracoop – Confederação 
Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, esteve reunido com o 
relator da Medida Provisória nº 735, acompanhado de parlamentares 
que apresentaram as emendas que irão beneficiar as cooperativas de 
energia.

 
06 de outubro: Reunião de escolha do conselho consultivo em 

Muliterno (mais informações na página 04)

18 de outubro:   Reunião de escolha do conselho consultivo em 
Quinze de Novembro (mais informações na página 04)

20 e 21 de outubro: Nestes dias, o presidente da Coprel participou 
do XVII Seminário Gaúcho do Cooperativismo, onde na ocasião a 
cooperativa recebeu o prêmio Ocergs de Cooperativismo. (Mais 
informações nas páginas centrais)

26 de outubro: Reunião mensal dos Conselhos de Administração e 
Fiscal da Coprel Energia e da Coprel Geração e Desenvolvimento.

16 de novembro: Stefanello esteve em Brasília, onde reuniu-
se com parlamentares para tratar sobre efeitos da aplicação da 
MP 735/2016 às cooperativas e a possibilidade de veto de artigo 
prejudicial às cooperativas. Stefanello também participou de audiência 
no Ministério de Minas e Energia, com o Secretário Executivo Paulo 
Pedrosa e o Secretário de Energia Elétrica - Fábio Lopes Alves, sobre 
o impacto da MP 735/2016 e a criação de uma política de transição.

23 de novembro: Em Brasília, Stefanello participou da entrega do 
Prêmio IASC 2016 – Índice Aneel de Satisfação do Consumidor. (Mais 
informações nas páginas centrais).

 
29 de novembro:  Reunião mensal dos Conselhos de Administração 

e Fiscal da Coprel Energia e da Coprel Geração e Desenvolvimento.
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CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 
DA COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Presidente: Jânio Vital Stefanello (jstefanello@coprel.com.br)
Vice-presidente: Elso Scariot (escariot@coprel.com.br)

Secretário: 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:  Antônio Carlos Rodrigues da 
Costa, Élio Piton, João Tarsizius Puhl, Jorge Ademir Hübnerl, Neri 

Fornari, Roberto Arno Schrammel, Silvio Borghetti e Valdemar Deutsch.
CONSELHO FISCAL: Adi Salete Rocha da Rosa, Ângelo Grisa, Ivo Delmar 
Springer, Osmar Luiz Lângaro, Urbano Krauspenhar, Wagner de Loreno. 

CONSELHO FISCAL: Cláudio José Paschoal, Nelci Carlos Galliari, Neori 
Sippel, Ricardo Luiz Montagner, Solani Luiz Endrigo, Wilson Antônio Floss.  

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 
DA COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO

DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO: 
Presidente: Jânio Vital Stefanello

Vice-Presidente: Elso Scariot - Secretário: Décio Floss
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Agostinho Nascimento Terra, Almir 
José Goergen, Amado Valdir Vieira da Costa, Armando Kirst, Artêmio 
Ângelo Verdi, Claudionir Signor, Delonei Carlos Perin, Elpídio Cericatto.
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Energia Limpa e Renovável: Coprel Geração recebe Licença Prévia 
para instalação de duas novas Pequenas Centrais Hidrelétricas

Usina Cotovelo

Nos dias 26 e 27 de setembro de 2016, a Fepam emitiu 
as LP’s – Licenças Prévias para dois empreendimentos de 
geração de energia hidroelétrica para a Coprel Cooperativa 
de Geração de Energia e Desenvolvimento: A PCH Tio Hugo, 
localizada em Tio Hugo e Ibirapuitã, com potência de 8,1MW; 
e a PCH Santo Antônio do Jacuí, nos municípios de Victor 
Graeff e Mormaço, com potência de 5,2 MW. Com a emissão 
destas licenças, a cooperativa obtém a viabilidade ambiental 
e desenvolverá a viabilidade econômico-financeira e técnica 
dos empreendimentos, buscando o atendimento dos requisitos 
para obter a Licença de Instalação (LI), necessária para o 
efetivo início das obras.

Os projetos destas duas pequenas centrais hidrelétricas 
tramitavam há vários anos na Fepam, e com a emissão da 
LP, tem-se a viabilidade ambiental do projeto. “É importante 
destacar que as Pequenas Centrais Hidrelétricas fazem parte do 
conceito de energia renovável, limpa e sustentável, contribuindo 
para o desenvolvimento regional dos pequenos municípios. 
Os benefícios da construção destes empreendimentos são 
percebidos pelas comunidades onde as PCH’s são realizadas, 
aumentando a renda, tributos e oportunidades de emprego”, 

destaca o presidente da Coprel Geração e Desenvolvimento, 
Jânio Vital Stefanello.

Estes dois empreendimentos terão investimentos previstos 
de 90 milhões de reais. As duas PCH’s estão localizadas no 
centro da área de atuação da Cooperativa. Um dos diferenciais 
dos projetos é o aproveitamento do reservatório já existente de 
Ernestina, que atende as usinas da CEEE e a PCH Cotovelo do 
Jacuí, da Coprel, melhorando a performance dos investimentos. 

Com a emissão desta licença, a cooperativa possui um 
prazo de dois anos para atendimento das exigências dos 
órgãos ambientais até a emissão da LI - Licença de Instalação. 
O próximo passo é obter a resolução que outorga a concessão 
na ANEEL.

A Coprel Cooperativa de Geração de Energia e 
Desenvolvimento possui como Missão: “Implantar, operar 
e comercializar energia limpa, gerando resultado para 
desenvolver programas sociais aos cooperantes”. Com o 
resultado de empreendimentos como as PCH’s que estão 
projetadas, a cooperativa desenvolve os programas sociais 
(com destaque para o Auxílio Pecúlio) que beneficiam mais de 
50 mil famílias cooperantes.

COOPERAR 
É ILUMINAR 

A VIDA
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Como objetivo de levar informações aos cooperantes sobre o 
trabalho da Coprel: investimentos, programas sociais, tecnologia 
e serviços da cooperativa, a Coprel realiza reuniões nos municípios 

de atuação, momento importante para a participação dos 
cooperantes. Nestas reuniões, também é escolhido o Conselho 
Consultivo da Coprel.

Reuniões de escolha do Conselho Consultivo nos municípios: 
Coprel esteve em Muliterno e Quinze de Novembro

Reunião em Muliterno

Muliterno

Quinze de Novembro

No dia 06 de outubro, a Coprel realizou reunião em Muliterno, 
no Salão Comunitário, com um público de 110 pessoas. Na escolha 
dos líderes que representarão o município pelos próximos 4 anos, 
os cooperantes elegeram como conselheiros titulares: Evandro 
José Pozza, que já fazia parte do conselho como conselheiro 
suplente, e também Armando Rugine. Como conselheiro suplente, 
Onélio Vassoler foi reeleito. A Coprel agradece o cooperante 
Vitassir Brolo, que até então também fazia parte do conselho 
consultivo de Muliterno.

A comunidade de Quinze de Novembro recebeu a Coprel no 
dia 18 de outubro. O encontro com os cooperantes foi realizado 
no Clube 25 de Julho, com a participação de 127 pessoas. Após 
a apresentação de informações da Coprel, foi realizada a escolha 
dos líderes para o conselho consultivo. Indicando um importante 
envolvimento da comunidade, 7 cooperantes se colocaram à 
disposição para concorrer ao conselho. Os eleitos foram: Valdemar 
Deutsch, reeleito como conselheiro titular, e Valdir Klein. Na 
suplência, foi eleita Andreia Caroline Klaesener, a primeira mulher 
a assumir função no conselho consultivo de Quinze de Novembro. 
A Coprel agradece os cooperantes Ivo Sganzerla e Célio Horst, 
que representaram o conselho nos últimos quatro anos.

Reunião em Quinze de Novembro

Conselheiros eleitos em Muliterno
Onélio Vassoler, Evandro Pozza e Armando Rugine

Conselheiros eleitos em Quinze de Novembro
Valdir Klein, Andreia Klaesener e Valdemar Deutsch
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Edições do Coprel na Escola em mais três municípios

Em outubro e novembro, o projeto Coprel na Escola 
contemplou mais três municípios com muito aprendizado sobre 
energia elétrica, meio ambiente e cooperativismo. De uma forma 
lúdica, a Coprel transmite uma mensagem educativa para milhares 
de crianças, desenvolvendo este projeto educacional que é de 
grande sucesso e reconhecimento – no mês de outubro, o Coprel 

na Escola recebeu o “Prêmio Gaúcho de Cooperativismo” (mais 
informações na página 06). Com as férias escolares, a Coprel 
encerra as atividades do projeto Coprel na Escola de 2016, para 
iniciar com toda a energia as edições do próximo ano. Confira os 
últimos municípios que receberam o projeto nestes dois meses:

QUiNzE DE NOVEMbRO
Edição realizada dia 25 de outubro, com a presença de 520 
professores e alunos.

EsPUMOsO
Para atender os mais de 1.600 alunos e professores que fazem 
parte do público-alvo do Coprel na Escola no município, foram re-
alizadas três edições: No dia 09 de novembro, houve uma edição                                                                                                                          

pela manhã e outra à tarde, junto ao CTG Sinuelo das Coxilhas na 
cidade, e no dia 10 de novembro, a turma do Coprelito levou o 
projeto para a localidade de Depósito.

CONDOR
O município recebeu o projeto dia 26 de outubro, com 544 
participantes.
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Coprel está entre as melhores distribuidoras de energia 
do brasil em satisfação do cliente
A Coprel foi finalista em três categorias do prêmio iAsC, promovido pela ANEEL

No dia 23 de novembro, em Brasília, a ANEEL (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) promoveu a cerimônia de entrega da premiação 
do IASC 2016 – Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. O prêmio 
é concedido anualmente para cooperativas e concessionárias 
distribuidoras de energia elétrica que se destacaram na avaliação 
dos consumidores, em pesquisa realizada pela ANEEL para avaliar 
a satisfação do consumidor residencial com os serviços prestados 
pelas distribuidoras de energia elétrica. A Coprel foi finalista nas três 
categorias: Permissionárias com maior crescimento em relação ao 
ano anterior, Permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras 
e na categoria de grande campeã do prêmio IASC Brasil 2016.

Com a participação na final do Prêmio IASC 2016, a Coprel 
destaca-se entre as três cooperativas com melhor avaliação entre os 
consumidores, conforme avaliado pela ANEEL. A nota da Coprel foi 
87,23. A média das cooperativas foi 70,89, e a das concessionárias 
foi de 64,86. A metodologia que descreve como a pesquisa foi 
realizada está descrita no site da ANEEL (www.aneel.gov.br). Os 
itens avaliados que compõem a nota final e o índice de satisfação 
são cinco: qualidade percebida, valor percebido (relação custo-
benefício); satisfação global; confiança no fornecedor e fidelidade. 

O presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, participou da 
cerimônia de premiação e destacou a apresentação feita pela 
ANEEL, relatando que o patamar de qualidade das cooperativas está 
mais de 10 pontos acima das concessionárias dos Estados Unidos 
e Reino Unido. Stefanello também falou sobre a importância da 
equipe de colaboradores que trabalham por bons resultados: “Este 
é o terceiro ano que as cooperativas participam da pesquisa IASC, e 
estes números da pesquisa são importantes para avaliarmos nosso 
atendimento e serviços. Estar entre as melhores distribuidoras do 
Brasil nos deixa muito felizes, reflexo de um trabalho com respeito, 
agilidade e resolutividade. Deixo um agradecimento especial a 
cada um dos colaboradores da Coprel, pois estas notas refletem o 
empenho de todos em atender com qualidade e se comprometer 
fortemente com a resposta aos cooperantes, afinal, a Coprel está 
presente nas 24 horas do dia das famílias, levando conforto e 
proporcionando renda a partir das atividades que dependem da 
energia. O IASC também é uma oportunidade de nos desafiarmos 
para manter e melhorar a nota nos próximos anos”.

relatório completo da nota da Coprel no iasC, disponível na
página 124 do relatório da aneel

6



Reconhecer e divulgar as cooperativas gaúchas que prestam 
serviços relevantes aos seus associados e à comunidade em 
geral, contribuindo para o desenvolvimento econômico e 
social. Este é o objetivo do Prêmio Ocergs de Cooperativismo, 
que na edição de 2016 premiou a Coprel Cooperativa de 
Energia na categoria “Inovação em Educação, Cultura, Gestão 
ou Tecnologia”. A cooperativa inscreveu o projeto “Coprel na 
Escola”, que é desenvolvido desde 2004. A entrega do prêmio 
foi realizada na noite de 20 de outubro, durante o Seminário 
Gaúcho do Cooperativismo, em Gramado.

O Prêmio foi entregue para o presidente da Coprel, Jânio 
Vital Stefanello, e para a orientadora de comunicação Raquel 
Lazzarotto, responsável pela execução do projeto. Em 12 
anos de atividades, as edições do projeto Coprel na Escola 
foram realizadas em 53 municípios, totalizando mais de 60 

mil alunos e professores beneficiados. O objetivo do projeto é 
levar informações sobre cooperativismo, economia de energia 
elétrica, preservação do meio ambiente e segurança. “Realizar 
este projeto educacional com os jovens é muito gratificante, 
pois percebemos um envolvimento muito grande dos alunos, 
que levam as informações aprendidas no Coprel na Escola 
para as famílias e colocam em prática as dicas do projeto. Este 
prêmio nos dá mais confiança de que estamos no caminho 
certo ao investir em educação”, destaca o presidente da 
Coprel, Jânio Vital Stefanello.

O Prêmio Ocergs de Cooperativismo já é a terceira 
premiação recebida pelo Coprel na Escola. O projeto também 
já foi reconhecido com o prêmio “Cooperativa do Ano”, em 
2008, e “Troféu Campeador”, em 2014.
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Horticultura: Alternativa de produção agrícola que 
proporciona bons resultados

Renate Conrad Knak

Mandioca produzida pela Knak Agroindústria

Renate Conrad Knak e Darci Carlos Knak, casal de 
cooperantes do interior de Ibirubá, sempre foram ligados 
à agricultura, mas nos últimos anos, tiveram um aumento 
expressivo na produção e rentabilidade, graças à diversificação. 
Em 1999 o casal começou a residir com os pais de Renate, 
em Linha Pulador Norte, interior de Ibirubá, em razão de um 
investimento alto que teriam de fazer na propriedade onde 
residiam. E para manter a família toda na propriedade onde 
agora residiam mais pessoas, foi necessário inovar. E toda a 
inovação e empreendedorismo da família só trouxeram bons 
resultados.

Conforme Renate comenta, a primeira atividade da família 
na propriedade dos pais foi o plantio de morangos, pois 
eles observaram que mais agricultores estavam obtendo 
boa rentabilidade com a cultura. Os resultados da primeira 
safra motivaram novos investimentos. Foram construídas as 
primeiras estufas, e com o resultado das safras sempre foram 
investindo na ampliação da horta. Os principais produtos hoje 
são: alface, rúcula, beterraba, temperos e pepino. Também há 
uma estufa de flores, uma das grandes paixões de Renate. E há 
três anos, foi construída uma agroindústria, agregando ainda 
mais valor aos produtos. No local, eles industrializam mandioca 
e também produzem geleias, conservas e schmier. Neste ano, 
foi inaugurado o sistema de hidroponia para a produção de 
alfaces. Segundo Renate, o objetivo é manter a produção de 
alfaces no verão, quando no sistema tradicional havia queda 
de produtividade.

Com tanta inovação, tecnologia e investimentos, além de 
muito trabalho da família, a energia elétrica e a internet da 
Coprel são fundamentais. “Energia é qualidade de vida, e o 
que torna possível o trabalho da irrigação nas estufas. Na 
agroindústria também se utiliza muito a energia e também 
a internet para emissão das notas fiscais”, informa Renate. 
Esta família é mais um exemplo da importância do trabalho 

no campo, e que é cada vez mais essencial confiar e investir 
no agronegócio. “Nós acreditamos muito nisso, por que se 
nós não ficarmos no campo e produzirmos alimento, como 
é que vão ficar as outras pessoas? ”, questiona Renate. E na 
agricultura familiar, todo o produto de qualidade encontra 
espaço para comercialização. Na família Knak, o único fator 
que limita o aumento da produção é a mão-de-obra, pois a 
demanda de mercado existe.

Trabalham na propriedade as seguintes pessoas: Renate e 
o marido Darci Carlos Knak; a filha do casal, Natália, que auxilia 
nos horários de folga quando não está estudando, os pais de 
Renate: Aloísio e Francisca Conrad, e mais dois funcionários.
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Agro GVA: Um sonho que se tornou realidade por 
meio da cooperação

Um conjunto de armazéns com capacidade para 80 mil 
sacas de grãos, com equipamentos modernos, garantindo a 
armazenagem de toda a produção agrícola para comercialização 
nos momentos de preço mais favorável. Este empreendimento 
foi construído na localidade de Vista Alegre, interior de 
Colorado, e é resultado de um esforço de várias mãos. Mais 
precisamente, sete. Foram sete famílias de agricultores que 
se uniram para construir a Agro GVA, inaugurada no mês de 
setembro.

Segundo os agricultores, o principal objetivo do 
empreendimento é agregar valor à produção das sete famílias, 
que juntas totalizam 1.700 hectares de lavoura. “Não queremos 
competir com os cerealistas, mas sim agregar valor à nossa 
produção realizando a comercialização conjunta e também 
buscar parcerias com as empresas do setor”, comenta Tarcísio 
Ferrari, um dos cooperantes que participa da sociedade.

Além de encaminhar os financiamentos para a construção 
dos silos e de toda a estrutura complementar do complexo 
de armazenagem, os produtores da Agro GVA também se 
preocuparam desde o início com a disponibilidade da energia 
elétrica. Ainda com o projeto “no papel”, buscaram informações 
sobre os investimentos necessários para garantir energia de 
qualidade no local. “Uma das primeiras necessidades nossas 
foi a energia, que nós não tínhamos aqui no empreendimento. 
Então fomos à Coprel buscar as informações e conseguimos 
rapidamente a energia da cooperativa, e sempre fomos 

muito bem atendidos”, conta José Carlos Giongo, em nome 
das famílias cooperantes que agora, além de ter a energia da 
cooperativa em suas respectivas propriedades, também falam 
com orgulho dos serviços da Coprel na sede da Agro GVA.

Foram três anos de muito planejamento e trabalho. As 
famílias de: Irani Roveda, Tarcísio Ferrari, Reginaldo Giongo, 
Volnei Piccinini, Dirceu Sandri, Valdir Roveda e Raimundo 
Sandri, que já eram parentes, vizinhos e amigos, agora são um 
grupo de empreendedores.

Grupo de Cooperantes da Agro GVA

Informativo Coprel - Outubro/Novembro  2016 9



Muitas cooperativas surgem em momentos difíceis, quando 
um grupo de pessoas decide cooperar para atingir os objetivos 
de forma conjunta. Foi assim com a Coprel, que foi fundada há 
mais de 48 anos para atender os agricultores que não tinham 
energia elétrica; e também desta forma que nasceu a Cotapel, 
em 23 de outubro de 1985, fundada por agricultores de Tapejara 
que queriam ter a própria cooperativa para obterem melhores 
resultados na atividade agrícola.

A Cotapel – Cooperativa Agrícola Tapejara Ltda., também 
é cooperante da Coprel. A energia é fundamental para o 
desenvolvimento das atividades da Cotapel, principalmente 
a armazenagem de grãos e, mais recentemente, para a nova 
fábrica de rações, construída na unidade de Linha Girardi. A 
estrutura moderna tem capacidade para produção de 3 mil 
toneladas de ração por mês, e foi inaugurada no dia 22 de 
outubro, como parte da celebração de 31 anos da Cotapel. “A 
gente percebeu que cada vez mais o agricultor precisava de um 

produto de qualidade, e por isso que nós decidimos investir em 
uma fábrica nova”, declara Rodoaldo Posser, vice-presidente 
da cooperativa. Além da infraestrutura da fábrica, foram 
necessários investimentos na rede de energia para atender 
com qualidade toda a demanda da produção automatizada. “A 
Coprel sempre foi nossa parceira, nunca nos deixou na mão, 
e com certeza continuará assim nos próximos anos também”, 
complementa Rodoaldo.

Investir é muito importante, mas um grande diferencial 
das cooperativas é direcionar todos os investimentos para o 
benefício da região que é atendida. É o que destaca o presidente 
da Cotapel, Luis Fernando Sossela. “Acho que o maior diferencial 
que tem no cooperativismo é que aqui a gente vê pessoas, não 
vê só números. E também investir na região onde atua, pois 
nada mais justo do que retornar para o nosso associado, para 
o nosso produtor.
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Cotapel: Cooperar e investir para crescer
Cooperativa de Tapejara investe em infraestrutura e energia para melhorar a produção
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No mês de outubro, a Coprel concluiu mais uma obra do plano 
de investimentos de 2016. Foram investidos 225 mil reais para 
a realização de melhorias em 4 quilômetros de rede trifásica, 
localizada em Caraguatá, interior de Coxilha, às margens da 
rodovia Transbrasiliana. Esta rede fornece energia para o interior 
dos municípios de Coxilha e Sertão.

As obras consistiram na troca de condutores e readequação 
do traçado da rede. Com a melhoria realizada, aumenta a 
disponibilidade de energia na região, para atender aumentos de 
carga e investimentos dos cooperantes. Com este investimento 
a Coprel também melhora as condições de atendimento no 
alimentador de Sertão e Estação, pois havendo um defeito na 
rede atendida pela subestação da supridora em Sertão, é possível 
fazer o atendimento pela subestação da Coprel em Passo Fundo. 
Ou seja, esta obra possibilita mais um “caminho alternativo” 
para levar a energia em caso de defeitos nas redes, ocasionados 
principalmente em dias de temporais.

Os investimentos nesta rede foram realizados com recursos 
próprios da cooperativa, que reinveste os resultados de cada 
exercício em melhorias na área de atuação. Esta obra está 
beneficiando 400 famílias cooperantes de Coxilha, Sertão e 
Estação.

investimentos da Coprel beneficiam 400 famílias em 
Coxilha, sertão e Estação
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Que a luz do Natal brilhe
intensamente nos coracoes, 
trazendo muito amor e paz

de presente para toda a sua familia.
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