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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 FISCAL: Francisco Protásio Gasparin, José Ires Oliveira Bonato, 
Marino Mantovani, Ricardo Luiz Montagner, Volmir Crespi, 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.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Alberi Paulo Ceolin, Élio Piton, Gil de Melo, 
Josué Librelotto, Neri Fornari, Nilve Vera Maldaner, Silvio Borghetti, 

Valdemar Deustch.
 CONSELHO FISCAL: Adi Salete Rocha da Rosa, Evandro José Pozza, Hilário 
Luiz Ludwig, Paulo Roberto Três, Teodoro Jair Dessbesel, Wagner de Loreno.

 

15 de fevereiro: Reunião do Conselho Consultivo da Coprel. 
(página 05).

23 de fevereiro: Em Porto Alegre, Stefanello participou de reunião 
extraordinária da diretoria da OCERGS e Conselho Administrativo do 
SESCOOP/RS. 

03 de março: Assembleia Geral Ordinária da Coprel Cooperativa 
de Energia e da Coprel Cooperativa de Geração de Energia e 
Desenvolvimento. (páginas centrais)

06 a 10 de março: Na semana da Expodireto, o presidente Jânio 
Vital Stefanello cumpriu agenda no evento, participando de reuniões, 
atendendo os cooperantes e a imprensa. As principais atividades na 
Expodireto foram: 

. dia 06 - participação na abertura e na palestra sobre a reforma 
trabalhista com o Ministro do Trabalho e Emprego Ronaldo Nogueira.

. dia 08 - reunião com todas as cooperativas de energia filiadas à 
Fecoergs. 

. dia 09 - Stefanello foi um dos palestrantes no seminário das 
Frencoops municipais, e também participou do evento de lançamento 
do Dia C 2017 – Dia de Cooperar. (página 04)

 15 de março: Realizada em Ibirubá, a Assembleia Geral Ordinária da 
BME Energia, empresa que administra as PCHs Kotzian e Dreher, na qual 
a Coprel Geração e Desenvolvimento possui participação.

16 de março: Stefanello participou de reunião ordinária da diretoria 
da OCERGS, em Porto Alegre. 

30 de março: Reunião com os Conselhos de Administração e Fiscal 
da Coprel Energia e Coprel Geração e Desenvolvimento.

COOPERAR 
É ILUMINAR 

A VIDA
www.coprel.com.br coprel

Nossa cooperação é luz no 
caminho de muitas pessoas.

Desde que a Coprel levou a energia elétrica 
para a área rural da nossa região em 1968, 
muita coisa mudou. Hoje, o desenvolvimento e 
o conforto estão à disposição de todos, graças 
ao empenho e cooperação da nossa gente. 

2



para poder ampliar para 55 vacas na ordenha. E, ao fazer a 
solicitação, tiveram a boa notícia de que poderiam usufruir das 
taxas e prazos de financiamento do Convênio de Cooperação 
que a Coprel possui em conjunto com uma instituição 
financeira, o Sicredi. “Metade dos juros do financiamento a 
Coprel pagou, e a gente parcelou o investimento em 36 vezes. 
Assim fica bem mais fácil”, informa o casal.

Por meio do convênio de cooperação oferecido pela 
Coprel é possível financiar investimentos em infraestrutura de 
energia e projetos de internet, com prazo de 36 meses para 
pagamento, e 50% da taxa de juros paga pela Coprel. Para 
obter mais informações, o cooperante deve entrar em contato 
com o Discoprel pelos telefones 116 ou 0800 51 3196.

Convênio de Financiamento da Coprel já está auxiliando as 
famílias a investir no interior

Investimento no tambo de leite

O casal Rosalvo e Marli Muhl, de São José do Umbú, 
em Victor Graeff, sempre obtiverem o sustento da família 
investindo no interior. Com a atividade de grãos e o aviário, 
formaram o filho Eduardo, que é veterinário, e também estão 
investindo na educação da filha Mainara, que está cursando 
Engenharia de Alimentos. 

Eduardo, que já tinha o curso técnico antes de ser 
veterinário, incentivou a família a investir na atividade leiteira, 
pois assim poderia aplicar o que aprendeu na propriedade dos 
pais. Mas, para concretizar os projetos de ampliação do tambo 
de leite, era necessário mais energia.

A família então procurou a Coprel, e foi fundamental fazer 
um aumento de carga e instalar um novo transformador 

Marli e Rosalvo Muhl

A família Muhl, do interior de Victor Graeff, é uma das primeiras beneficiárias
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De 06 a 10 de março foi realizada mais uma edição da Expodireto 
Cotrijal, um dos maiores eventos do agronegócio no país. A Coprel, 
como nos anos anteriores, esteve presente no evento, atendendo os 
cooperantes na Casa Mundo Cooperativo, do Sescoop, na Avenida 
D, ao lado do restaurante central do parque. 

Confira as principais atividades da cooperativa na feira, realizadas 
junto à Casa Mundo Cooperativo:

Dia 06 de março: Palestra com o Ministro do Trabalho e Emprego, 
Ronaldo Nogueira. O evento contou com a presença de autoridades 
do setor cooperativo, incluindo o presidente da Ocergs Vergilio 
Perius, e do governador José Ivo Sartori. A palestra sobre a reforma 
trabalhista foi voltada para presidentes, gerentes e profissionais das 
áreas jurídica e de recursos humanos das cooperativas. A Coprel 
esteve representada pelo presidente Jânio Vital Stefanello e pelo 
facilitador de desenvolvimento Argeu Pedrotti.

Dia 08 de março: O presidente da Coprel conduziu a reunião 
da Fecoergs – Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e 
Desenvolvimento Rural do RS, com todas as cooperativas de energia 
do Estado, tratando de pautas importantes ao trabalho da federação. 

Dia 09 de março: Neste dia, a Coprel participou de dois eventos 
promovidos pelo sistema Ocergs/Sescoop na Expodireto.

O primeiro evento foi o Seminário das Frencoops Municipais, 
reunindo vereadores da região Norte do Estado. O presidente da 
Coprel, em conjunto com os presidentes da Cotrijal (Nei Manica) e do 
Sicredi Alto Jacuí (José Celeste de Negri), palestraram com o tema 
“Sua cooperativa e os desafios para a sua região”. 

O segundo evento foi o lançamento do Dia C – Dia de Cooperar, 
edição 2017. A Coprel participou com atividades do projeto Coprel 
na Escola. 

Durante toda a semana, a equipe da Coprel recepcionou os 
cooperantes e o público da feira, com a presença do “Coprelito”, 
atividades para as crianças e o atendimento presencial do Discoprel. 

Coprel marcou presença na Expodireto
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Conselho Consultivo da Coprel se reúne em 
preparação para a Assembleia

No dia 15 de fevereiro, a Coprel reuniu o conselho consultivo 
para realizar a preparação para a assembleia geral ordinária da 
cooperativa. Este encontro acontece todos os anos e tem como 
objetivo realizar a avaliação do fechamento do ano anterior, o 
planejamento dos próximos investimentos da cooperativa, e 
também a escolha dos representantes para o conselho fiscal e 
conselho de administração. 

Foram apresentadas as informações da Coprel e também 
o resultado das pesquisas e sugestões do conselho, feitas na 
última reunião com o conselho, em dezembro. Em seguida, os 
conselheiros escolheram, entre cada umas das 7 regiões do 
conselho consultivo, os representantes para os conselhos fiscais 

da Coprel Energia e da Coprel Geração e Desenvolvimento, e 
também para o conselho de administração da Coprel Energia. 
“Esta reunião é uma das mais importantes durante o ano, pois 
o grupo de conselheiros que foi indicado neste encontro e que 
foi votado na Assembleia Geral vai participar ativamente da 
gestão da cooperativa”, explica o secretário de Administração 
Décio Floss. “Mais um ano está iniciando e a participação dos 
conselheiros é fundamental para a avaliação e planejamento 
das atividades da cooperativa. A Coprel também fortalece seu 
modelo de governança ao ter representantes de todas as regiões 
do conselho consultivo nos conselhos de administração e fiscal”, 
salienta o presidente Jânio Vital Stefanello. 
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No dia 03 de março, a Coprel recebeu 1.072 cooperantes na 
sede social da cooperativa, para a realização do seu evento mais 
importante durante o ano: a Assembleia Geral Ordinária. O público 
acompanhou a apresentação das informações das cooperativas 
de Energia e de Geração e Desenvolvimento, seguindo os itens 
determinados nos editais de convocação.

Resumo da Assembleia da Coprel Energia:

Foram apresentados os indicadores técnicos, econômicos e 
sociais, o balanço social e patrimonial, investimentos e resultados 
econômico-financeiros da cooperativa. No último ano, a Coprel 
investiu 28,6 milhões de reais no sistema elétrico, e para este 
ano, estão projetados investimentos de 27,5 milhões. O resultado 
financeiro de 2016 à disposição na Assembleia também demonstra 
que a cooperativa teve um excelente ano: as sobras superaram 
10 milhões de reais, e foram destinadas para quatro fundos: o 
fundo de expansão de redes (redes trifásicas, recondutoramento, 
equipamentos e construção de nova Subestação de Energia), 
o fundo para projetos de internet rural, de financiamento aos 
cooperantes e desativação de redes elétricas. 

Resumo da Assembleia da Coprel Geração:

O ano de 2016 teve bons resultados, e foi o melhor ano em 
energia gerada. A cooperativa investiu 2,8 milhões no último 
ano, e apresentou a projeção de investimentos para os próximos 
exercícios, que devem superar 8,8 milhões. Estes investimentos 
contemplam melhorias e ampliações nas usinas da Coprel e, 
também, o andamento dos projetos de duas novas usinas. As 
sobras de 2016, que totalizaram 3,8 milhões, foram destinadas 
para o fundo Auxílio Pecúlio, o programa social da Coprel com 
maior alcance e repercussão, e também para o fundo de projetos 
de geração de energia renovável.

Eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal

A Coprel Energia elegeu os conselhos de Administração 
e Fiscal, e a Coprel Geração teve eleição para os Conselheiros 
Fiscais. Confira nos quadros a relação de eleitos:

Coprel realiza Assembleia Geral 

Conselho de Administração da Coprel Energia 
         

Presidente: Jânio Vital Stefanello (Ibirubá – Região 1)
Vice-presidente: Elso Scariot (Tapejara – Região 5)
Secretário: Décio Floss (Ibirubá – Região 1)

Conselheiros:

Nilve Vera Maldaner (Lagoa dos Três Cantos – Região 1)
Valdemar Deustch (Quinze de Novembro – Região 1)
Gil de Melo (Tunas – Região 2)
Josué Librelotto (Cruz Alta – Região 3)
Alberi Paulo Ceolin (Passo Fundo – Região 4)
Élio Piton (Água Santa – Região 5)
Neri Fornari (Lagoão – Região 6) 
Silvio Borghetti (Marau – Região 7)

Conselho Fiscal da Coprel Energia 

Teodoro Jair Dessbesel (Salto do Jacuí – Região 2) 
Hilário Luiz Ludwig (Boa Vista do Incra – Região 3)
Adi Salete Rocha da Rosa (Mato Castelhano – Região 4)
Paulo Roberto Três (Santa Cecília do Sul – Região 5)
Wagner de Loreno (Mormaço – Região 6)
Evandro José Pozza (Muliterno – Região 7)

Conselhos de Administração e Fiscal da Coprel Energia
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Conselho Fiscal da Coprel Geração   
          

Wilson Antônio Floss (Ibirubá – Região 1)
Marino Mantovani (Pejuçara – Região 3)
José Ires Oliveira Bonato (Pontão – Região 4)
Ricardo Luiz Montagner (Charrua – Região 5)
Francisco Protásio Gasparin (Soledade – Região 6)
Volmir Crespi (Gentil – Região 7)

Modelo de governança fortalece a cooperativa

 A Coprel está atendendo às principais solicitações dos 
cooperantes e mantendo a sólida atuação em suas atividades 
principais, que são a distribuição e a geração de energia. Um 
assunto que sempre está em pauta nas atividades da Coprel, 
por solicitação dos cooperantes, é a oferta de internet rural.  A 
cooperativa entende a importância de levar tecnologia para o 
campo para melhorar a vida e a renda do jovem rural, incentivando 
a sucessão familiar e, por isso, está investindo na instalação da 
internet rural para atender mais famílias. 

A continuidade dos programas sociais também é uma 
importante solicitação dos cooperantes que é atendida pela 
Coprel, ao destinar anualmente os recursos do resultado do 
exercício para o Auxílio Pecúlio. 

Conselho Fiscal da Coprel Geração

O presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, destaca que 
o modelo de governança da cooperativa contribui para os 
resultados obtidos. “O cooperativismo é o equilíbrio entre o 
capital e o social.  A Coprel possui um modelo de governança 
que contempla a livre escolha dos líderes pelos cooperantes 
em cada município, e a divisão destes municípios em regiões 
para que todos tenham representatividade nos conselhos de 
administração e fiscal. Assim, as prioridades da cooperativa, 
discutidas e avaliadas na Assembleia Geral, refletem a visão e as 
expectativas da maioria dos cooperantes”.
   
Confira mais informações sobre a Coprel no 
Balanço Social, documento entregue aos 
cooperantes na Assembleia, e que também está 
disponível no site: www.coprel.com.br.
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Trabalhe com segurança: a importância de cuidados 
para evitar acidentes nas redes de energia

As redes de energia levam desenvolvimento para o interior, 
possibilitando a realização de muitas atividades agrícolas 
que dependem da energia elétrica, além de levar conforto 
e melhores condições de vida para as pessoas que residem 
no interior. E, para chegar até as propriedades de milhares 
de famílias cooperantes, as redes passam por estradas e 
lavouras, estando próximas de locais de trabalho, de trânsito e 
de produção. Por isso, a cooperativa orienta constantemente 
a população sobre os cuidados necessários com as redes de 
energia.

E como a região de atuação da Coprel está em período de 
safra, aumenta a movimentação de máquinas nas lavouras 
em que estão instaladas as redes de energia. Portanto, é 
fundamental que os agricultores tenham muito cuidado ao 
realizar o trabalho próximo às redes, evitando o choque de 
máquinas com postes ou cabos. Nesta época, os incidentes 
ocorrem principalmente ao se manobrar colheitadeiras e 
carretas graneleiras próximo às redes de energia. Mas o alerta 
vale durante todo o ano, pois qualquer equipamento que é 
manobrado próximo à rede ou que tem partes móveis que 
são levantadas, como: pulverizadores, plantadeiras, guinchos, 
caçambas, retroescavadeiras e aviões agrícolas possuem o 
risco de causar acidentes.

Algumas orientações:
- Antes de iniciar o trabalho em locais em que existem 

redes de energia, planejar como será feita a colheita, plantio ou 
pulverização, de modo a estar sempre consciente do cuidado 
necessário ao se aproximar da rede.

- Manter uma distância segura dos postes.
- Verificar a altura dos cabos, em especial antes de 

movimentar partes móveis de máquinas como colheitadeiras 
e pulverizadores.

Apesar de acidentes serem involuntários, sempre é bom 
redobrar os cuidados com a segurança. E existe uma tendência 
maior do acidente ocorrer ao término de um dia cansativo de 
trabalho, na pressa da colheita antes da chuva ou quando se 
está quase no final da atividade. Por isso, outra orientação útil 
é, sempre que possível, iniciar a colheita pelas áreas próximas 
da rede de energia, pois no início de qualquer trabalho os 
níveis de atenção estão mais altos. 

Ao ocorrer qualquer incidente envolvendo redes de 
energia, a primeira providência deve ser avisar a distribuidora 
responsável. No caso da Coprel, o contato é por meio dos 
telefones: 116, ou 0800 51 3196, ou 0800 701 3196. A ligação 
é gratuita e o atendimento é 24 horas.
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Condomínio Morada da Lagoa: 
um local para renovar as energias

No interior de Lagoa dos Três Cantos, próximo à rodovia 
que liga as cidades de Lagoa dos Três Cantos a Não-Me-
Toque, um empreendimento chama a atenção pela beleza, 
infraestrutura e inovação. É o condomínio Morada da Lagoa, 
administrado pelos sócios-proprietários Ademir Wetter e 
Renan Wetter. Pai e filho decidiram empreender e transformar 
a estrutura do antigo parque aquático existente no local em 
um condomínio privado. A ideia veio ao encontro da demanda 
existente na região por áreas próximas à natureza para a 
construção de casas para veraneio e para aproveitar os finais 
de semana longe da cidade. “Nós temos uma área próxima ao 
condomínio onde aproveitamos os nossos finais de semana, e 
a gente quis estender isso para que mais pessoas pudessem 
ter essa oportunidade”, destaca Renan. 

Após um amplo investimento em infraestrutura, incluindo 
piscinas, área verde, açudes para pesca e quadras esportivas, 

que se aliam à beleza natural privilegiada do local, o condomínio, 
hoje, já está com a parte estrutural concluída. Está sendo 
feita construção das primeiras residências e comercialização 
dos terrenos restantes. A energia do condomínio é distribuída 
pela Coprel, e ao preparar o local para a venda dos lotes, os 
proprietários já deixaram toda a infraestrutura de energia 
elétrica concluída para atender a todos os 65 lotes residenciais 
disponíveis, bem como as áreas de uso comum. “Tivemos 
um incentivo grande por parte da Coprel para investir numa 
estrutura moderna de energia aqui no condomínio, o que vai 
trazer mais conforto para as famílias que vão residir aqui”, 
complementa Renan.

Mais informações sobre o condomínio residencial 
privativo no site: www.moradadalagoa.com ou pelo 
telefone 54 99173-6445.
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Há cerca de 40 anos e três gerações, a família Toledo 
vem evoluindo e aperfeiçoando a produção de embutidos e o 
processamento da carne suína, conquistando novos mercados 
e mais clientes. Os produtos são comercializados em Campos 
Borges e na região. Salame, salsicha, torresmo, banha e diversos 
cortes de carne suína saem diariamente da Agroindústria Toledo 
para a mesa de muitos consumidores. São cerca de dois mil 
quilos de produção a cada semana, que alimenta famílias, gera 
renda para os cooperantes e emprego para mais 6 pessoas.

O cooperante e proprietário da agroindústria Valdinei Toledo 
aprendeu com o pai, Avelino Toledo, as técnicas de produção 
e receitas que são, hoje, usadas na agroindústria. Aperfeiçoou 
o trabalho e ampliou a produção. No início, a atividade era 
informal e a comercialização feita para os vizinhos e conhecidos. 
Mas os produtos tinham qualidade e eram bem aceitos, e 
Seu Valdinei decidiu profissionalizar a produção, construindo 
uma agroindústria e obtendo a certificação municipal para 
comercializar as carnes e embutidos. Isso foi há cerca de 20 
anos, e agora, Valdinei comemora a decisão dos filhos, Tafael 
e Tassiele, de dar continuidade ao negócio familiar. Agora, em 
2017, está sendo realizada a sucessão familiar. Tassiele, inclusive, 
está graduando-se em Engenharia de Alimentos e voltará para 
Campos Borges para participar da administração do negócio, 
em conjunto com o irmão, que já trabalha na agroindústria. Os 
jovens pretendem ampliar a estrutura, com investimentos e 
melhorias.

Valdinei quer se dedicar aos cuidados com a chácara da 
família, onde são produzidos suínos e gado de corte. Seja na 
propriedade do interior, ou na agroindústria da cidade, com a 
energia da Coprel a família consegue integrar as atividades, 
tendo em comum a energia de qualidade e o atendimento de 
uma cooperativa. “O atendimento da Coprel é muito bom, a 
gente sabe toda vez que precisar deles, ou que der qualquer 
problema na luz, em poucos minutos eles estão trabalhando. 
Em pouco tempo, a energia já volta”, declara Valdinei. 

10

Agroindústria de embutidos Toledo: gerando emprego e 
renda com o empreendimento familiar
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Por trás de cada um dos 13 deliciosos sabores de bolachas 
coloniais produzidas na Agroindústria Sabor de Mel, há uma 
receita preparada com muito carinho pela Simone Geier Frederich, 
em Fazenda Itaíba, interior de Santa Bárbara do Sul. Mas, também 
existe uma história de muito esforço e dedicação vivida pela 
Simone e seu esposo Gilmar Frederich. O casal de cooperantes, 
que antes morava no interior de Ibirubá com os pais de Simone, 
e trabalhava com a produção de hortigranjeiros, teve que mudar 
de atividade ao ir residir em Fazenda Itaíba. Gilmar iniciou um 
tambo de leite, e Simone colocou em prática seus dotes culinários 
na fabricação de bolachas. Inicialmente, vendia para as pessoas 
conhecidas, mas o sucesso dos produtos a incentivou à ir além e 
construir uma agroindústria. Inclusive, o imóvel foi construído pelo 
casal: Gilmar tem experiência como pedreiro e ajudou na obra, e 
Simone, mesmo sem experiência, aplicou todos os azulejos.

Construída a agroindústria, ainda foram muitos os desafios: 
legalização dos produtos para obtenção do selo “Sabor Gaúcho”, 
criação dos códigos de barras para comercialização nos 
supermercados, etc. Mas, as dificuldades, um tanto amargas, não 

tiraram o doce sabor da produção, que foi ganhando clientes e 
conquistando o mercado. Hoje, Simone comercializa as bolachas 
com a marca “Sabor de Mel” em mercados de Ibirubá, e também 
fornece bolachas, pães e cucas para a merenda escolar de Santa 
Bárbara do Sul. 

Neste cenário, os serviços da Coprel foram fundamentais para 
a realização deste sonho do casal. “A energia é essencial, porque 
sem ela não teria produção”, comenta Simone. E, além da energia 
que possibilita o funcionamento dos fornos, cilindros e de todos 
os equipamentos elétricos, a internet é mais um serviço da Coprel 
disponível na propriedade, através de um ponto de internet rural 
da Triway Internet e Telefonia.

Com internet e energia de qualidade, e muita disposição para 
acordar cedo e trabalhar o dia todo na agroindústria, Simone 
demonstra em suas palavras a satisfação de quem colhe os 
resultados do próprio trabalho.  “É muito gratificante você 
produzir uma coisa que as pessoas gostam. É o resultado do 
meu esforço”, finaliza a cooperante.

Agroindústria Sabor de Mel: 
um doce sonho realizado com muito esforço
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Confira o cronograma de eventos da Coprel nos 
municípios em 2017

No mês de maio, a Coprel vai dar início aos eventos nos 
municípios de atuação: as edições do projeto “Coprel na Escola”, 
e também as reuniões de escolha do conselho consultivo. 

Nas reuniões, os cooperantes são convidados a participar 
para conhecer melhor o trabalho e as atividades da Coprel, e 
dar as opiniões para melhorar o trabalho da cooperativa. 

Já o “Coprel na Escola” é um projeto educacional que leva 
muita diversão e aprendizado por onde passa. 

As datas dos eventos serão definidas mensalmente, e o 
convite será feito aos cooperantes e às escolas, através dos 
colaboradores das cooperativas e dos meios de comunicação. 
Participe!!!

IBIAÇÁ
VICTOR GRAEFF

DAVID CANABARRO
ÁGUA SANTA

PANAMBI
CONDOR

ESPUMOSO
COXILHA

PEJUÇARA
TAPEJARA

PASSO FUNDO
TUPANCIRETÃ

(54)3324-8300

Ibirubá
Rua General Osorio, 1271

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

www.amisaford.com.br
amisaford amisaford

Confira os municípios que recebem os eventos da Coprel 
conforme o cronograma para 2017:

12


