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Agenda
do Presidente
Jânio Vital Stefanello

Dezembro 2016/Janeiro 2017

  07 de dezembro:  Stefanello coordenou a reunião de prestação 
de contas da Fecoergs, realizada na sede da Coprel em Ibirubá (Mais 
informações na página 04). 

 
13 de dezembro: Em São José / Santa Catarina, foi realizado o 41º
Encontro da Infracoop, a Confederação Nacional das Cooperativas 

de Infraestrutura. Participam deste evento os dirigentes e colaboradores 
das cooperativas de energia e geração de todo o país, e das federações 
estaduais de cooperativas de infraestrutura e, também, as entidades 
OCERGS e OCB. O objetivo principal do encontro foi atualizar as 
cooperativas sobre as tratativas junto a Aneel, o Governo Federal e 
o Congresso Nacional. Também foram definidas as estratégias para 
fazer frente às demandas e principalmente conscientizar/orientar as 
cooperativas sobre as alterações nos processos junto a Agência Nacional 
de Energia Elétrica 

16 de dezembro: Realizada a reunião com os Conselheiros 
Consultivos de toda a área de atuação da cooperativa. (Mais informações 
na página 03)

20 de Dezembro: Participou da reunião periódica com a equipe 
de eletricistas da Coprel. Os “Coprelitos” como carinhosamente são 
chamados pelos nosso cooperantes, faça frio ou calor, sol ou chuva, eles 
representam o compromisso, a força e o respeito da Coprel com cada 
um de seus cooperantes. O presidente agradeceu o trabalho do dia a dia 
e, principalmente, nos dias de temporais.

 
21 de Dezembro: Participou de reunião da diretoria da PCH Cazuza 

Ferreira SA.,  na sede da cooperativa Certel, em Teutônia. Participaram 
os facilitadores Argeu Pedrotti e Marcos Eidt.

 
22 de dezembro: Participou de reunião da Diretoria da OCERGS, 

onde foi aprovado o convênio entre a OCERGS e a FECOERGS, visando 
apoiar ações institucionais e técnicas da Cooperativas de Energia pela 
OCERGS.

26 de janeiro: Reunião mensal com os Conselheiros de Administração 
e Fiscal da Coprel Energia e 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.

 

 

 

A Coprel deseja um ano novo 
com muita energia positiva
para toda a sua familia!

Que a energia humana, a energia elétrica 
e a energia do cooperativismo continuem 

movimentando a sua vida, sendo o combustível de 
boas ideias e boas ações para juntos, seguirmos 

construindo um mundo de possibilidades.
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estratégico da cooperativa a curto, médio e longo prazo”, 
destaca o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello.

Um almoço de confraternização encerrou a manhã de 
atividades. O conselho consultivo da Coprel é composto por 
três cooperantes em cada município, eleitos em reuniões 
locais, por voto secreto. A participação no conselho consultivo 
é voluntária, e os conselheiros, além de acompanharem 
as atividades da Coprel em cada município, também são 
convidados a participar desta reunião anual juntamente com 
o cônjuge. 

Conselheiros consultivos acompanham evolução dos indicadores 
econômicos e sociais da Coprel

Palestrante Clóvis Tavares e público presente

O mês de dezembro é época de avaliar o ano que está 
chegando ao fim, e se planejar para o ano seguinte. Com este 
objetivo, a Coprel reúne todos os casais membros do Conselho 
Consultivo nos municípios de atuação, totalizando mais de 300 
líderes. A última reunião do conselho foi realizada no dia 16 de 
dezembro, na sede social da Coprel. Os cooperantes avaliaram 
o trabalho da cooperativa durante o ano, e também definiram, 
em grupos, as prioridades para 2017.

Os trabalhos iniciaram com uma palestra motivacional, 
ministrada pelo palestrante Clóvis Tavares. Inspirados e 
motivados pelos temas abordados na palestra, os membros 
do conselho, divididos em grupos de homens e de mulheres, 
fizeram uma avaliação da cooperativa e apontaram as 
prioridades para o próximo ano, apresentando o resultado da 
discussão para todos os participantes da reunião. Em seguida, 
o presidente Jânio Vital Stefanello fez a apresentação dos 
dados econômicos e sociais da cooperativa, que demonstram 
a saúde financeira da Coprel, que está executando todos os 
projetos do plano de investimentos que totalizam mais de 27 
milhões de reais. Outro indicador que ressalta a melhoria dos 
serviços e do atendimento da cooperativa é o desempenho na 
pesquisa IASC, da ANEEL, onde a Coprel esteve entre as três 
melhores distribuidoras do país em duas categorias: melhor 
nota e maior crescimento, com a nota 87,23. 

“Esta reunião é um dos momentos mais importantes 
durante o ano, pois temos muitas informações para repassar 
aos conselheiros. Porém, mais do que falar, este encontro é 
o espaço em que a cooperativa quer ouvir o cooperante, 
fortalecendo o modelo de governança da Coprel. Dividimos 
os homens e mulheres em grupos de trabalho e cada região 
apresenta as suas prioridades, o que norteia o planejamento 

Apresentação dos Grupos de Trabalho

Pesquisa em grupos
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No dia 07 de dezembro, foi realizada a reunião de trabalho e 
confraternização das atividades das cooperativas filiadas à Fecoergs, 
na sede social da Coprel em Ibirubá. A reunião contou com a 
presença de 20 Cooperativas (distribuição e geração) que estavam 
representadas pelos seus presidentes, conselheiros, contadores, 
engenheiros e demais técnicos.

Na abertura, foram homenageadas as cooperativas CERTEL pelos 
60 anos, CERMISSÕES pelos 55 anos e CRELUZ e CERILUZ pelos 
50 anos de fundação. A pauta da reunião contemplou uma ampla 
apresentação das negociações feitas com o Ministério de Minas e 
Energia – Congresso Nacional (Senado e Câmara) – ANEEL – Casa Civil 
da Presidência, junto com as Federações e a OCB. Destas tratativas 
resultou a inclusão de textos na MP 735/2016 (Lei 13.360/2016), 
que tratam da retirada dos recursos da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) que subvencionam os trabalhos desenvolvidos 
pelas cooperativas. Agora, a ANEEL deverá regulamentar este texto 
da Lei, entre outros.

Também foi destaque na reunião a participação e o desempenho 
das cooperativas no ano de 2016 na pesquisa IASC (Índice ANEEL 
de Satisfação do Consumidor).   

As cooperativas reunidas também trataram de projetos que 
estão sendo realizados de forma conjunta, para otimizar recursos e 
investimentos, com destaque para os processos de certificação ISO 
e também os estudos de Pesquisa & Desenvolvimento. 

Na área de geração de energia, as cooperativas de geração 
apresentaram o relatório que está sendo produzido pelas entidades 
do Estado que tratam da geração hidrelétrica, para a entidade 
licenciadora estadual FEPAM, nos próximos dias.  Este trabalho 
objetiva agilizar e liberar mais licenças ambientais.

A Fecoergs é a Federação das Cooperativas de Energia, 
Telefonia e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do 
Sul, e representa político-institucionalmente as cooperativas de 
infraestrutura. 

Coprel recebe 20 cooperativas de energia na reunião da Fecoergs
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Coprel e Amisa promovem a SIPAT 2016:

A realização da SIPAT – Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho é uma determinação da legislação 
trabalhista. Mas, a Coprel e a Amisa vão além das questões 
obrigatórias e realizam uma série de atividades voltadas à saúde, 
segurança e bem-estar dos colaboradores.

A edição de 2016 foi realizada de 05 a 09 de dezembro e 
as atividades foram organizadas de forma conjunta por três 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes: a CIPA da 
Coprel Energia, a CIPA da Coprel Geração e Desenvolvimento, 
e a CIPA da Amisa. Além dos colaboradores da Coprel e da 
Amisa, participaram também equipes da Triway Internet e das 
empresas que prestam serviços para a Coprel. A programação foi 
bem diversificada para atender às necessidades das diferentes 
áreas, contemplando os seguintes temas: alimentação saudável, 
cuidados com a saúde (prevenção de DSTs, biossegurança e 
primeiros socorros), prevenção de acidentes em oficina mecânica, 
segurança em barragens, e também uma palestra motivacional 
sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho, 

ministrada por um profissional que trabalhou em redes elétricas e 
sofreu um acidente com muitas sequelas. 

Os eletricistas também participaram de mais uma edição 
da “Olimpíada dos Eletricistas”, uma atividade em que os 
colaboradores realizam atividades práticas, simulando situações 
típicas do trabalho, que devem ser executadas seguindo todas as 
normas de segurança.

Neste ano, o programa Bem-Estar Total, realizado pela 
Coprel, Amisa e Triway para avaliar a saúde dos colaboradores, 
prevenir situações de risco e fornecer orientações sobre saúde 
completou 10 anos. Através deste programa, são oferecidos 
exames gratuitos anualmente, que indicam fatores de risco 
para doenças cardiovasculares: colesterol, triglicerídeos e 
glicose. Também são realizadas aferições semestrais de pressão 
arterial, peso e circunferência abdominal. Estando com três ou 
mais fatores alterados, o colaborador é convidado a efetuar o 
acompanhamento de saúde com profissionais. Durante toda a 
SIPAT, os colaboradores realizaram as aferições e exames.   

Uma semana inteira dedicada à conscientização sobre os acidentes de trabalho,
cuidados com a saúde e bem-estar
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Coprel investe 940 mil 
reais em religadores 
telecomandados

Em janeiro, a Coprel concluiu a instalação de 20 religadores 
telecomandados, equipamentos estes que melhoram a qualidade 
da energia para 6.387 famílias cooperantes. O valor total do 
investimento foi de R$ 947.707,77. Os principais objetivos destes 
equipamentos são proteger o sistema elétrico e possibilitar manobras 
por telecomando, que resultam na redução do tempo que as famílias 
ficam sem energia. Os equipamentos foram instalados nas redes da 
Coprel em 15 municípios: Boa Vista do Incra (2), Campos Borges 
(2), Colorado, Cruz Alta (3), Ernestina, Espumoso, Ibirubá (2), Marau, 
Panambi, Passo Fundo (2), Sarandi, Soledade, Tio Hugo, Tupanciretã 
e Victor Graeff.

Entenda como funciona um religador 
telecomandado: 

Um religador telecomandado é um equipamento instalado 
nas redes de energia que possibilita a abertura e o fechamento de 
circuitos a distância, obedecendo a um comando dado remotamente, 
no centro de operações. Esta função permite a realização de 
manobras no sistema elétrico, ou seja, fazer a alimentação de 
uma rede de energia por um caminho alternativo, quando ocorrem 
defeitos na rede ou quando é necessário efetuar o desligamento 
da rede para melhorias e investimentos. Os religadores também 
podem ser parametrizados com a função de proteger as redes 
de problemas transitórios ou permanentes, reduzindo o tempo 
da falta de energia. Por exemplo, ao detectar algum defeito 
(normalmente uma sobrecarga provocada por curto circuito, como 
galhos encostando na rede, ou pássaros), o religador realiza um 
ciclo pré-programado de aberturas e  fechamentos  (que são 2 ou 
3 interrupções rápidas, de poucos segundos, no fornecimento de 
energia) até o desaparecimento do defeito ou até se considerar que 
o defeito é permanente. Neste caso, o equipamento interromperá 
o fornecimento da energia para proteger o sistema elétrico, até 
que seja religado após a solução do problema. A Coprel possui 
atualmente 119 equipamentos religadores nas redes de energia da 
cooperativa.

Foram instalados 20 equipamentos
que melhoram a qualidade da energia
para mais de 6 mil famílias
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Com o objetivo de estimular o desenvolvimento do campo e 
geração de renda nas propriedades rurais, a Coprel e o Sicredi 
Central Sul RS/SC assinaram um convênio de cooperação. Este 
convênio tem como objetivo viabilizar os investimentos dos 
cooperantes na expansão de linhas de distribuição de energia 
elétrica, telefonia e internet no meio rural. A assinatura foi 
realizada no dia 20 de dezembro, em Ibirubá. O evento contou 
com a presença da direção e colaboradores da Coprel, e de 
dirigentes e executivos das cooperativas Sicredi da área de 
atuação da Coprel.

O grande benefício desta iniciativa é o diferencial das taxas 
de juros de financiamento para os cooperantes que planejam 
um aumento de carga ou nova ligação, ou pretendem realizar a 
instalação de internet e necessitam arcar com os custos de um 
projeto especial. A Coprel, por meio do Fundo de Financiamento 
criado em Assembleia, vai custear 50% dos juros do financiamento. 
Assim, o cooperante da Coprel terá a possibilidade de financiar os 
investimentos em energia (aumentos de carga ou novas ligações) 
e de internet em até 36 meses, com uma taxa de financiamento 
diferenciada, sendo uma das menores taxas praticadas no 
mercado. Como o financiamento é operado pela cooperativa de 
crédito Sicredi, o cooperante deve ser associado do Sicredi ou, 
então, associar-se, para poder usufruir desta linha de crédito.

O presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, destaca que 
o financiamento atende a uma solicitação dos cooperantes. 
“Facilitar o acesso ao financiamento de aumentos de carga e 
projetos de internet é uma prioridade que vinha sendo apontada 
nas reuniões do conselho consultivo da Coprel. Com as taxas 
diferenciadas de financiamento, certamente vamos efetivar 
mais projetos, que geram mais desenvolvimento e renda no 
campo, com destaque para atividades como a produção leiteira, 
irrigação, avicultura, armazenagem de grãos, suinocultura, 
horticultura, entre outras. Felizmente, tivemos a oportunidade de 

construir este projeto em conjunto com outra cooperativa, que é 
o Sicredi”. Para o presidente da Sicredi Central Sul, Orlando Muller, 
“este convênio é uma antiga aspiração, tanto do sistema Sicredi, 
como da Coprel, e é a demonstração do compromisso que temos 
com o desenvolvimento econômico e social das comunidades”.

Para saber mais sobre o financiamento, o cooperante deve 
entrar em contato com o Discoprel, por meio dos telefones 116 
ou 0800 51 3196. As obras contempladas pelo financiamento 
são: investimentos em infraestrutura de energia e projetos de 
internet para cooperantes da Coprel.
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Coprel e Sicredi assinam Convênio de Cooperação
Cooperantes da Coprel terão juros menores e prazo diferenciado para financiamentos
de aumento de carga e internet no interior. O financiamento será operado pelo Sicredi.
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Dicas para economizar energia no verão

Mais um ano inicia e, com ele, chegam também algumas 
despesas extras como IPTU, IPVA, material escolar, viagens de 
férias, etc. E, para equilibrar o orçamento, algumas atitudes 
simples bastam para economizar onde é possível, como na 
conta de energia elétrica. A Coprel preparou algumas dicas que 
podem representar uma boa economia mensal. Confira:

• Chuveiro elétrico: o chuveiro elétrico é um dos aparelhos 
que mais consome energia em uma residência, chegando a 
representar aproximadamente 30% do consumo. Aproveitando 
os dias mais quentes, o ideal é ajustar a regulagem do 
chuveiro na posição “verão” ou equivalente, que consome 
menos energia. Para quem possui chuveiros antigos, é válido 
considerar a troca por um modelo mais eficiente.

• Ar condicionado: ao utilizar o ar condicionado, feche o 
ambiente para manter a temperatura, evitando a entrada do 
calor externo. Ao adquirir este tipo de aparelho, é necessário 
levar em consideração o tamanho do ambiente e dimensionar 

corretamente a potência necessária. Também é importante 
realizar as manutenções periódicas no ar condicionado, pois o 
aparelho com os filtros sujos consome mais energia.

• Lâmpadas: no verão, é possível aproveitar a luminosidade 
natural por muito mais tempo, gerando economia. Também 
é importante optar sempre pelas lâmpadas mais econômicas.

• Manutenções periódicas: Investir na manutenção da rede 
interna de energia da residência, além de proporcionar maior 
segurança, pode resultar em economia. Consulte um eletricista 
de sua confiança para verificar a necessidade de melhorias 
na instalação elétrica e efetuar o correto dimensionamento 
dos cabos e disjuntores para a demanda dos equipamentos 
elétricos utilizados. 

A Coprel também oferece uma ferramenta para cálculo 
do consumo de energia dos principais aparelhos domésticos. 
Confira em: www.coprel.com.br/simulador

Ano inicia com muitas despesas extras, aproveite e economize na conta de energia
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Furtos e fraudes de energia: práticas criminosas 
causam prejuízo a todos os cooperantes

As definições de “furto” e “fraude” de energia são um 
pouco diferentes, mas ambas as práticas causam enormes 
prejuízos para as distribuidoras de energia elétrica e para todos 
os consumidores que pagam seu consumo corretamente. O 
furto de energia ocorre quando é feita uma ligação irregular na 
rede, passando a utilizar a energia elétrica sem a autorização 
e conhecimento da distribuidora. Já a fraude de energia é 
caracterizada por alterações no medidor ou na rede interna 
de uma residência ou estabelecimento, desviando ou deixando 
de registrar parte ou todo o consumo. Na área de atuação da 
Coprel, as fraudes de energia são mais comuns, e a cooperativa 
intensificou a rotina de inspeções para evitar esta prática 
criminosa. 

Além da responsabilização penal, quem comete o furto 
de energia elétrica está prejudicando a Coprel e todos os 
cooperantes, e colocando em risco a própria segurança. Caso 

algum cooperante suspeite de que está ocorrendo alguma 
fraude de energia, pode fazer uma denúncia (identificada ou 
anônima) para a cooperativa, através do Discoprel. A energia 
que é furtada resulta em prejuízo para todos os cooperantes. 

Fiscalizar a ocorrência de furto de energia é uma das 
atribuições da distribuidora. Caso seja identificada a fraude, 
a cooperativa suspende o fornecimento de energia, notifica 
o infrator, e faz o registro da ocorrência junto às autoridades 
competentes. Este crime pode ser punido com até 4 anos de 
prisão.

FIQUE ATENTO: Somente a Coprel pode realizar manutenção 
nos medidores de energia. Caso você seja abordado por pessoas 
que tentem “vender” soluções para a redução do consumo 
de energia com alterações no medidor, não aceite este tipo 
de fraude, e denuncie.  Desta forma, você ajuda a Coprel a 
preservar o patrimônio e os recursos de todos os cooperantes.
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Está em fase de conclusão uma importante obra da Coprel 
no interior dos municípios de Sertão e de Estação. A cooperativa 
está transformando uma rede monofásica em trifásica no interior 
dos dois municípios, num trecho de 5 quilômetros de extensão. 
A obra faz parte do plano de investimentos da cooperativa. O 
valor total investido é de R$ 267.337,00.

Segundo a área de engenharia da Coprel, mais de 60 
famílias estão sendo beneficiadas com a obra que melhora a 
confiabilidade da energia distribuída. A obra melhora também 

os níveis de tensão, e garante a oferta de mais energia para 
aumentos de carga e novas ligações dos cooperantes. 

A maior parte deste investimento está concluído, mas ainda 
serão realizados alguns desligamentos programados de energia 
para a conclusão das obras. Estes desligamentos são informados 
aos cooperantes pelos meios de comunicação (rádio e site www.
coprel.com.br) e também por mensagens de texto (SMS) via 
celular enviadas aos cooperantes. Portanto, é importante manter 
o cadastro atualizado para receber as informações da Coprel.

10

Coprel investe 267 mil reais em rede trifásica
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No ano de 2012, a Coprel deu início a um conjunto de 
melhorias no sistema elétrico que atende cidade e interior dos 
municípios de Alto Alegre, Campos Borges e Jacuizinho, e também 
parte do interior de Espumoso, Tapera e Soledade, totalizando 
4.571 famílias. A obra contempla a construção de uma nova 
rede trifásica, desde a subestação da supridora em Tapera, até a 
estação de chaves da Coprel em Campina Redonda.

As duas primeiras etapas foram concluídas até 2015, com um 
investimento de 880 mil reais para a construção dos primeiros 
18 quilômetros de rede. E, agora, no início de 2017, a Coprel 
concluiu a terceira etapa do investimento, construindo mais 8,12 
quilômetros de rede, desde a localidade de Arroio da Prata até a 
vila de Campina Redonda, no interior de Espumoso. Nesta etapa, 
foram investidos mais 543 mil reais. 

A nova rede trifásica foi construída na beira da estrada, para 
facilitar o acesso das equipes de manutenção, e está substituindo 
uma rede antiga.

 O investimento proporciona uma série de benefícios 
aos cooperantes. A rede mais robusta e com maior número de 
para-raios resiste melhor aos fenômenos meteorológicos (raios, 

temporais com ventos fortes), e tem maior capacidade de carga 
para atender a investimentos dos cooperantes. Outro benefício 
fundamental é possibilitar manobras em casos de contingência, 
podendo atender a mais cooperantes. 

Exemplos de manobras na rede: se ocorrer algum 
defeito no alimentador de Salto do Jacuí (na subestação ou 
em algum ponto da rede), o defeito poderá ser isolado e os 
cooperantes dos municípios de Salto do Jacuí, Boa Vista do 
Incra, Jacuizinho, Tunas e Lagoão e do interior de Fortaleza 
dos Valos (aproximadamente 3.250 famílias) serão atendidos 
por esta rede até a correção do defeito. Da mesma forma, 
havendo um problema na subestação de Tapera ou na rede, 
o defeito será isolado e os mais de 4.500 cooperantes dos 
municípios de Campos Borges, Alto Alegre, Jacuizinho, e do 
interior de Tapera, Espumoso e Soledade serão atendidos pela 
rede que vem de Salto do Jacuí. Normalizado o problema, a 
rede é recolocada em sua configuração original. Com estas 
possibilidades de manobras, a confiabilidade do sistema 
elétrico aumenta e os cooperantes ficam menos tempo sem 
energia. 

Coprel investe mais 543 mil reais em rede
de energia que atende 4.571 famílias
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A união de ideias transformou 
um sonho em realidade.

49anos

Coprel se aproxima do cinquentenário
Cooperativa completa 49 anos dia 14 de janeiro

No dia 14 de janeiro de 2017, a Coprel Cooperativa de 
Energia completa 49 anos de sua fundação. Uma história 
iniciada por um grupo de agricultores da região do Alto Jacuí, 
que acreditou em um futuro de mais desenvolvimento para o 
campo, e uniu esforços para levar energia ao interior.  

Em quase 50 anos de história, a cooperativa chegou a 
números que chamam a atenção: é a maior cooperativa de 
energia do Brasil em área de permissão, que totaliza 19.310 
km² em 72 municípios. A Coprel atende mais de 51 mil famílias, 
em redes que se estendem por 17.931 km, e são sustentadas 
por 177.044 postes. E, mesmo tendo iniciado sua história 
no interior, a Coprel atende também cidades, loteamentos 
urbanos e áreas industriais. 

A cooperativa comemora seus 49 anos já entrando no 

clima de cinquentenário, trabalhando a missão de apoiar o 
desenvolvimento regional, oferecendo serviços diferenciados 
e sustentáveis de energia. “Nestes 49 anos, a Coprel 
contribuiu muito para o desenvolvimento da região. Mas, 
não levamos somente a energia, também entregamos um 
serviço de qualidade que marca o diferencial do atendimento 
cooperativo. Mais do que iluminar residências e propriedades 
rurais, investimos nas redes de energia para que nossos 
cooperantes possam gerar mais renda. No momento em 
que nos aproximamos do cinquentenário da Coprel, temos a 
confiança de que estamos preparados para todo o futuro que 
está por vir, e queremos agradecer de forma muito especial 
a todos que fizeram e fazem parte desta história”, salienta o 
presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello. 
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