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Mensagem da Direção

 Com muita satisfação e alegria, apresentamos aos 

associados da Certel Energia os resultados obtidos durante o 

exercício de 2018. Como todos podem avaliar, a cooperativa 

apresenta indicadores que demonstram uma atuação 

comprometida com o desenvolvimento social e econômico 

da região. O consumo de energia elétrica cresceu 5,17% em 

2018, ante 1,72% registrado em 2017, e o faturamento da 

cooperativa superou em 14% o do ano anterior.

 Cada vez mais, as atividades da Certel Energia estão 

alinhadas às necessidades do quadro social, através de ações 

que apresentam soluções em energia elétrica. A cooperativa 

é um modelo de negócio que alavanca o desenvolvimento 

regional, sempre disponibilizando alternativas para atender da 

melhor maneira os associados.

 É assim que sempre procuramos proceder, fazendo o 

bem, em busca de alternativas para tornar melhor a qualidade 

de vida dos associados e seus familiares através de nossas 

atividades. Se olharmos para trás, veremos que muito foi feito 

para garantir benefícios e melhorias ao quadro social.

 Continuamos investindo em tecnologias que mantenham 

nossa infraestrutura elétrica cada vez mais robusta e moderna, 

capaz de enfrentar as adversidades que muitas vezes surgem, 

como, por exemplo, temporais e vendavais que costumam 

causar prejuízos por onde passam. O associado da Certel 

Energia sabe muito bem que estamos focados em oferecer a 

melhor energia, confi ável, resolutiva, efi ciente, sustentável, e 

com a tarifa mais barata do Rio Grande do Sul.

 Como cooperativa, queremos estar cada vez mais 

conectados a você, prezado associado, procurando oferecer o 

melhor atendimento, com efi ciência, ética, agilidade, respeito, 

cordialidade e afeto, em todas as 

nossas atividades.

 Erineo José Hennemann

Presidente
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Área de atuação 
A Certel Energia atua em 48 municípios, dos quais 17 são sedes municipais, 
contemplando mais de 250 mil pessoas. Integram a área abrangida os seguintes 
municípios: *Teutônia, Lajeado, Estrela, *Salvador do Sul, Arroio do Meio, Venâncio 
Aires, Carlos Barbosa, *Barão, *Boqueirão do Leão, *Progresso, *Pouso Novo, *Poço 
das Antas, Imigrante, Tupandi, Paverama, *São Pedro da Serra, *Santa Clara do Sul, 
*Sério, *Capitão, *Travesseiro, *Gramado Xavier, Colinas, Taquara, Igrejinha, São 
José do Herval, Boa Vista do Sul, *Marques de Souza, Nova Bréscia, São Vendelino, 
Encantado, Farroupilha, Santa Teresa, Roca Sales, Harmonia, Brochier, Maratá, Fazenda 
Vilanova, Cruzeiro do Sul, Barros Cassal, Putinga, Fontoura Xavier, Coronel Pilar, 
Coqueiro Baixo, *Forquetinha, *Canudos do Vale, *Westfália, São José do Sul e São 
Francisco de Paula.

Planejamento Estratégico e Controle de Gestão
Em 2018, foram avaliados os desempenhos dos indicadores da qualidade, estratégicos 
e de monitoramento, com análise das necessidades de mudanças e dos recursos 
necessários para o sucesso da cooperativa. Nestas reuniões, foram defi nidas as 
melhorias a serem implantadas, e que vieram a complementar o Planejamento 
Estratégico para 2018. 
A cooperativa analisa e atualiza as matrizes de riscos estratégicos, de riscos dos processos 
e de riscos no atendimento às necessidades e expectativas das partes interessadas, por 
ocasião da Análise Crítica Estratégica. Para as necessidades prioritárias, são planejadas 
novas ações de controle que retroalimentam os planos. 
As atividades de planejamento para os anos seguintes iniciam no mês de setembro. São 
revisados e acrescentados novos objetivos estratégicos para o curto, médio e longo 
prazos, nas perspectivas fi nanceira, de clientes e mercado, de processos internos, de 
aprendizado e crescimento e de responsabilidade socioambiental.
Finalizado o processo de concepção estratégica, é elaborado o orçamento em 
alinhamento às necessidades das estratégias, da operação e dos investimentos 
necessários para a manutenção da qualidade dos serviços.
O controle da gestão e acompanhamento das tendências para a obtenção de êxito 
é realizado por meio das Reuniões de Análise Crítica Mensais, pela Equipe Tática 1, 
composta pela Direção, gerente de contabilidade, gerente fi nanceiro e assessoria. 
Nestes eventos, ações são planejadas para corrigir eventuais tendências desfavoráveis.
Esta metodologia tem se mostrado ainda mais efi caz no controle dos negócios em 
2018, garantindo ao Conselho Administrativo informações fi dedignas e minuciosamente 
analisadas, o que apoia de forma importante as decisões para a manutenção da solidez 
da cooperativa.

Indicadores técnicos
O objetivo principal da Certel Energia é a prática de uma política de gestão que 
permita qualidade, continuidade e confi abilidade no fornecimento de energia 
elétrica. Para tanto, o gerenciamento técnico e profi ssional do sistema de 
distribuição e das subestações rebaixadoras é essencial para sustentar a qualidade 
da energia distribuída aos associados.

Em 2018, a cooperativa teve um crescimento de 

5,17% no consumo de energia elétrica, superior 

ao ano de 2017, quando foi de 1,72%.

O sistema elétrico da cooperativa é composto por 

4.512 quilômetros de redes, com 69.769 
postes de concreto instalados.
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Investimentos e modernização
Em 2018, a cooperativa investiu R$ 12.391.075,54  em aquisição e modernização 
da infraestrutura energética, sendo R$ 1.703.994,93  destinados para a instalação 
e substituição de medidores de ramais de ligação, R$ 6.552.009,19  aplicados 
na melhoria e ampliação do sistema elétrico, R$ 522.065,14 em ampliações de 
capacidade em subestações e usinas, R$ 17.266.484,91 aplicados em manutenção do 
sistema de distribuição, como podas, roçadas, materiais para manutenção de redes, 
atendimentos emergenciais e manutenção com equipes de linha viva, manutenção 
em subestações e operação e manutenção das usinas, e R$ 1.247.575,72 na 
renovação da frota de veículos operacionais e instalação de automação dos braços 
hidráulicos de movimentação de postes dos caminhões de construção de redes. 
Desta forma, contabilizam R$ 45,7 milhões investidos. 
Quanto à melhoria do sistema elétrico, pode-se destacar obras de modernização e 
ampliação de rede, como recondutoramento de alimentadores, complementações 
de rede rurais, transformando-as em trifásicas, e execução de melhoria na qualidade 
nos níveis de tensão. Todas estas ações visaram atender consumidores nos mais 
diversos locais, dando apoio à agricultura e indústria, garantindo a continuidade e 
conformidade do fornecimento de energia.

Central de Teleatendimento
A Central de teleatendimento assegura acentuada agilidade e confi abilidade no 
restabelecimento das interrupções do fornecimento de energia aos associados/
consumidores, bem como no atendimento às solicitações de serviços, reclamações 
e informações comerciais, por intermédio dos telefones gratuitos 0800 51 6300 e 
0800 520 6300, o Disque Certel Energia.
São 30 linhas telefônicas e onze posições de atendimento, em que todas as 
ligações são gravadas. Os profi ssionais registram o atendimento e providenciam 
o encaminhamento das solicitações aos setores responsáveis pela execução dos 
serviços. Em 2018, foram atendidas 88.707 ligações.

Aquisição, geração e distribuição de energia

409.543.918 kWh

30.447.579 kWh

628.462 kWh

400.728.524  kWh

ENERGIA ADQUIRIDA DE CONCESSIONÁRIAS: 

ENERGIA GERADA:

440.619.959 kWh

MICROGERAÇÃO:

ENERGIA DISTRIBUÍDA:

TOTAL INJETADO NA REDE
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Postos de atendimento
Visando aliar o bom atendimento com as exigências da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a cooperativa disponibiliza espaço específi co para atendimento 
presencial aos associados/consumidores. Os postos de atendimento estão 
localizados em São Pedro da Serra, Travesseiro, Pouso Novo, Canudos do Vale, 
Capitão, Sério, Poço das Antas, Gramado Xavier, Forquetinha, Taquara, Barão, 
Salvador do Sul e Lajeado.
As Lojas Certel de Teutônia (Languiru e Canabarro), Marques de Souza, Westfália, 
Santa Clara do Sul, Progresso e Boqueirão do Leão também contam com postos 
de atendimento. Mais detalhes o associado pode conferir em anúncio fi xo na página 
4 do Jornal Choque.

Agilidade no atendimento
A cooperativa conta com 17 equipes de plantão (atendimento de emergência), 
quatro equipes de construção e manutenção (rede desenergizada de até 13,8kV), 
uma equipe de linha de transmissão (rede de 69kV, em rede energizada ou 
desenergizada), três equipes de linha viva (rede energizada de até 13,8kV) e quatro 
equipes terceirizadas de construção e manutenção (rede desenergizada de até 
13,8kV). Estes profi ssionais contribuem signifi cativamente para garantir o rápido 
retorno da energia. Em 2018, foram registradas 88.707 ligações telefônicas no 
Disque Certel Energia. As equipes de plantão apresentaram um tempo médio de 
atendimento de 126 minutos.
 

Tempo Médio de Atendimento = 126 minutos

Agência Virtual
Com o objetivo de facilitar e agilizar a comunicação entre associados e Certel 
Energia, em relação a eventuais interrupções no fornecimento, especialmente em 
dias críticos, bem como a pesquisa de informações sobre as faturas de energia, a 
cooperativa disponibiliza o acesso via internet, através da Agência Virtual, no site 
www.certel.com.br.

Aplicativo Certel Energia
A melhoria contínua na prestação de serviços ao associado é uma preocupação 
constante da cooperativa. Com esse objetivo, foi disponibilizado o Aplicativo 
Certel Energia. Trata-se de mais um canal de comunicação, prático e efi ciente, 
através do qual o associado pode estar conectado em tempo real, 24 horas por dia.
Através do aplicativo, o associado pode comunicar a falta de energia na sua 
unidade consumidora, sendo que o registro será imediatamente direcionado ao 
Centro de Operação do Sistema Elétrico e encaminhado às equipes de campo 
para providenciar o restabelecimento da energia o mais brevemente possível. Além 
disso, o mesmo possibilita acesso do associado a informações detalhadas sobre a sua 
fatura de energia elétrica, bem como ao histórico referente aos meses anteriores, 
alterações cadastrais e outras consultas. O aplicativo também permite que sejam 
realizados registros de dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios, os quais serão 
encaminhados aos profi ssionais da cooperativa para análise e providências.

Geração de Energia
A Certel Energia, através de suas Hidrelétricas Salto Forqueta e Boa Vista, com 
potência total de 6.824kW, produziu 30.447.579kWh no ano, representando 
7,6% da energia disponibilizada aos seus associados. Este montante reduziu o 
custo do suprimento de energia.
Na PCH Salto Forqueta, foi iniciada a modernização da automação, 
proporcionando maior confi abilidade e segurança na operação da hidrelétrica, 
com previsão de fi nalização para março de 2019.
A cooperativa está bastante atenta às questões de proteção ao meio ambiente e, 
com essas hidrelétricas, nesse ano conseguiu contribuir para a redução do efeito 
estufa, evitando o lançamento de 8.080 toneladas de gás carbônico na atmosfera.
Já a microgeração solar da Certel Energia, com potência instalada de 20,67 kWp, 
gerou, durante o ano de 2018, um total de 28.949,22 kWh, dando assim, à sede 
administrativa, uma economia na conta de luz do consumo interno.

44



Qualidade, efi ciência, 
pesquisa e inovação

Qualidade e inovação
Em 2018, a Certel Energia foi auditada pela BRTÜV Avaliações da Qualidade Ltda. 
e, como resultado, manteve a certifi cação de seu Sistema de Gestão da Qualidade, 
de acordo com a Norma NBR ISO 9.001:2015. A certifi cação possui a seguinte área 
de aplicação: “Coleta de dados e apuração de indicadores de continuidade individuais 
e coletivos, de qualidade do atendimento comercial, de qualidade do atendimento 
telefônico na distribuição de energia elétrica e tratamento das reclamações dos 
associados e consumidores, na área de permissão da Certel Energia”. Em 2019, 
a certifi cadora realizará nova auditoria de monitoramento. A implantação da 
norma e a certifi cação permitem desenvolver uma constante melhoria na gestão 
de processos da cooperativa, mantendo o foco no associado e, principalmente, 
aumentando a sua satisfação, como também atender às exigências normativas da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
Em 2018, também foi dado continuidade ao Programa de Padronização da 
Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fecoergs), através de reuniões entre as cooperativas 
de distribuição de energia, elaborando e revisando padrões. Foram revisados 25 
especifi cações técnicas, 17 procedimentos de trabalho e três formulários padrão.
Também neste ano, em relação à Gestão de Processos de Negócio, foram 
padronizados e automatizados mais processos nos sistemas informatizados das 
cooperativas. A automação dos processos permite que as tarefas realizadas pelos 
usuários se tornem consideravelmente mais ágeis, como também cria uma gestão 
prática com um acompanhamento em tempo real do andamento de cada processo.

Efi ciência Energética
O Programa de Efi ciência Energética (PEE), em cumprimento à Legislação, 
aplica um percentual da receita operacional líquida da Certel Energia para estas 
fi nalidades. Em 2018, foi encerrado o projeto iniciado em 2016, cujo objetivo 
foi benefi ciar instituições públicas e fi lantrópicas, sem contrapartida fi nanceira 
dos benefi ciados. Foram 117 instituições efi cientizadas, promovendo a efi ciência 
energética através da substituição de lâmpadas de baixa efi ciência (incandescentes 
e fl uorescentes) por modelos LED, e de refrigeradores/congeladores de baixa 
efi ciência por modelos efi cientes com Selo Procel. O programa ainda visou 
conscientizar a comunidade escolar da importância do tema no dia a dia, para 
que saibam como, e por que, utilizar da melhor forma os equipamentos elétricos. 
Os materiais retirados foram descartados de forma ambientalmente correta com 
empresas especializadas, e o projeto passou por auditoria contábil e fi nanceira. 
Foram 22 mil pessoas diretamente benefi ciadas (estudantes, enfermos e idosos) 
e 22 municípios atendidos, com um investimento de R$ 1.876.715,94, através da 
instalação de 21.323 lâmpadas e refl etores LED e 119 refrigeradores.

Nucleação
A nucleação do quadro social é uma das mais relevantes atividades implementadas 
pela cooperativa. As reuniões com os líderes de núcleo melhoram a interação, 
constituindo um canal direto e efetivo entre a cooperativa e seus 68.184 associados. 
Em 2018, foram realizadas 12 reuniões de Núcleos Cooperativos, sendo que a 
cooperativa conta com 225 representantes de núcleos, entre líderes e vice-líderes, 
que também participaram de cursos de liderança cooperativa.
Realizadas a cada quatro meses, essas reuniões têm uma importância signifi cativa, 
pois aumentam a representatividade do quadro social perante a cooperativa. É a 
demonstração prática de uma gestão democrática do cooperativismo junto aos 
seus associados. Nas reuniões, são apresentados relatórios de todas as atividades 
e serviços desenvolvidos, bem como há a contribuição dos associados em relação 
às atividades desenvolvidas, com avaliações positivas, sugestões e reivindicações 
de melhorias.

Recursos humanos
A Certel Energia, no fi nal de 2018, contava com 223 colaboradores, 12 a mais 
que no ano anterior – esse aumento fez-se necessário para, com o aumento 
da quantidade de unidades consumidoras, manter a qualidade e agilidade no 
atendimento aos associados da cooperativa. Nesse total de 223 pessoas, registre-
se que há 8 aprendizes cooperativos e nove pessoas com necessidades especiais.
A cooperativa manteve investimentos na área de treinamento porque, além 
de infl uenciar diretamente a qualidade da prestação de serviços ao associado e 
confi abilidade do sistema, é a área que envolve o maior risco no desenvolvimento 
das atividades. Ainda, com a certifi cação ISO 9001, destina-se atenção especial 
à capacitação e desenvolvimento dos profi ssionais da Certel Energia. Para a 
cooperativa, quanto mais capacitados os trabalhadores, melhor será o serviço 
desempenhado e menor o risco de erro. A área elétrica exige aperfeiçoamento 
constante, visto que uma decisão equivocada, além de poder interromper o 
abastecimento aos consumidores, pode ser fatal.
Em 2018, foram realizados em média 25 horas de treinamento por colaborador. 
Destacam-se os cursos de Trabalho em Altura (NR 35), Segurança em Instalações 
e Serviços em Eletricidade (NR 10) e SEP, Segurança e Saúde nos Trabalhos em 
Espaços Confi nados (NR 33), Formação de Eletricista de Linha Viva e Resolução 
Normativa 414/2010 da Aneel – este último voltado especialmente àqueles que 
realizam o atendimento ao consumidor de energia. 
A segurança é um dos principais aspectos abordados nos treinamentos, bem como 
em outras iniciativas relacionadas aos materiais e equipamentos utilizados pela força 
de trabalho. Periodicamente, todos os equipamentos de uso contínuo e permanente 
são testados por um laboratório especializado, atestando que continuam aptos para 
uso em rede elétrica, protegendo o colaborador de maneira confi ável. O trabalho 
de capacitação das pessoas e manutenção de equipamentos visa principalmente 
prevenir acidentes e preservar a integridade física dos profi ssionais. 
No decorrer de 2018, também foram trabalhados outros temas e competências. 
Em outubro, a Certel Energia promoveu treinamento para colaboradores que 
exercem cargos de gestão nas diversas áreas da cooperativa. O evento, sob o tema 
“Liderança 4.0 - Resultados com e através das pessoas”, abordou as novas formas 
de gestão, tendências e realidades do mercado, os desafi os atuais das empresas e 
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dos gestores. Em dezembro, 28 colaboradores participaram de treinamento que 
abordou o tema Comunicação Interpessoal no Ambiente de Trabalho.
De 22 a 26 de outubro, transcorreu a 35ª Semana Interna de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho (Sipat). Foram oportunizadas aos colaboradores palestras e atividades 
sobre Relacionamento Interpessoal, Educação Financeira, Prevenção e Cuidados 
com Acidentes de Trânsito, Inclusão Social, Polícia Ostensiva e Curso Teórico de 
Capacitação de Serviços de Poda e Supressão Vegetal em rede.
A Certel Energia também contribui no incentivo à educação formal: os cursos 
técnicos, de graduação e pós-graduação, que possuem afi nidade com as atividades 
da cooperativa, são disponibilizados a funcionários em parceria com Sescoop/RS.
Parte desse programa de auxílio à educação é estendida a todo o quadro social, 
através de uma modalidade específi ca de descontos em cursos formais de graduação 
e pós-graduação para associados e dependentes. Para tanto, a cooperativa mantém 
convênio com instituições de ensino presencial (Faculdade La Salle, de Estrela) e à 
distância (EAD): Unopar e Ulbra (polos de Lajeado), Faculdade São Luiz (através da 
Viauni Cursos de Lajeado) e La Salle EAD de Estrela. 
Também mantém o apoio para bolsas em cursos técnicos do Colégio Teutônia 
(Eletrotécnica, Eletromecânica e Agropecuária) para associados e dependentes.
Em dezembro, uma confraternização de fi nal de ano foi desenvolvida entre 
Direção, colaboradores e familiares, tendo por local a sede da Associação Atlética 
Certel. Depois de anos sem realizar este tipo de integração, a Direção aproveitou 
o momento também para agradecer pelo empenho de toda a equipe, que foi 
essencial para a obtenção de ótimos resultados em 2018.

Assembleia
Um total de 3,2 mil associados e familiares participaram, no dia 19 de fevereiro, da 
Assembleia Geral Ordinária, sediada nos Pavilhões 2 e 3 do Parque do Imigrante, 
em Lajeado, em comemoração aos 62 anos da Certel. A assembleia apresentou os 
resultados econômicos e fi nanceiros relativos a 2017, como relatório de gestão, 
balanço patrimonial e parecer dos conselheiros fi scais, e elegeu a nova diretoria, 
reelegendo o presidente, Erineo José Hennemann.
Já no dia 30 de agosto, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, no Auditório 
Central do Colégio Teutônia, visando a modernização do Estatuto Social e o 
fortalecimento da capacidade de investimento da cooperativa.

Comunicação com o quadro social

Jornal Choque
Com edição mensal, tiragem de 59 mil exemplares e disponível também pelo 
endereço www.certel.com.br/comunicacao, o Jornal Choque é uma das mais 
importantes formas de informação e interação da cooperativa com seus associados. 
Através dele, são veiculadas notícias sobre as ações da cooperativa, bem como 
informações de cunho regional, contemplando as áreas social e cultural. O jornal é 
entregue no domicílio do associado, juntamente com a conta de energia elétrica. 
Em muitos casos, é o único jornal lido pelas famílias associadas.

Contato Direto
Veiculado em oito emissoras e disponível também pelo endereço www.certel.
com.br/comunicacao, o programa de rádio Contato Direto tem como objetivo 
levar informações e avisos da cooperativa ao seu quadro social. O programa é 
veiculado nas rádios Popular FM, Germânia FM e Tirol FM, de Teutônia; Líder FM, 
de Westfália; Independente AM/FM, de Lajeado; Do Vale AM, de Estrela; Nova 
Salvador FM, de Salvador do Sul; e Imperial FM, de Nova Petrópolis.

Internet
A página da Certel Energia na Internet, através do endereço www.certel.com.br, 
oferece todas as informações relacionadas à cooperativa, facilitando a compreensão 
dos associados e clientes. A agência virtual também facilita o acesso a conteúdos 
como as faturas de energia elétrica, cadastro, serviços disponíveis, rede pública e 
a opção Fale Conosco. Em 2017, foram 114.322 visualizações, uma média de 313 
por dia.
As páginas da cooperativa nas redes sociais Facebook (www.facebook.com/
cooperativacertel) – e Linkedin (www.linkedin.com/company/certel) são outras 
importantes alternativas de divulgação e interação com os associados.

Inserção comunitária
Há décadas, a cooperativa participa de diversas ações sociais, educacionais e 
culturais direcionadas aos associados, familiares e comunidade em geral, como 
através da Campanha Mãos Dadas com a Saúde (em benefício dos hospitais de 
Sério, Marques de Souza, Barão, Salvador do Sul, Boqueirão do Leão e Teutônia), 
e auxílio aos Bombeiros Voluntários de Salvador do Sul e de Teutônia, à Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Teutônia, à Liga Feminina de Combate 
ao Câncer de Teutônia, à Associação Protetora dos Animais de Teutônia (Apante), 
ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Teutônia e à 
Parceiros Voluntários de Teutônia.

Incentivo ao esporte
A Certel Energia também é uma grande incentivadora e apoiadora dos esportes. Há 
21 anos, seis dos quais em parceria com o Sicredi, patrocina o maior campeonato 
regional de futebol amador, a Copa Certel Sicredi, promovida pela Associação de 
Ligas do Vale do Taquari (Aslivata). É uma forma de a comunidade, irmanada no 
espírito de solidariedade e cooperação, fazer com que o esporte amador do Vale 
do Taquari cresça e se fortaleça cada vez mais. Os recursos são oriundos do Fundo 
de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates).

Auxílio Pecúlio
Desde novembro de 2018, o valor da indenização do Auxílio Pecúlio passou de R$ 
3.000,00 para R$ 3.500,00, para morte natural de associados e de cônjuges, e de R$ 
6.000,00 para R$ 7.000,00, para morte acidental de associados. O valor do seguro 
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passou para R$ 8,00, onde o associado participa com R$ 6,00 e a Certel Energia 
com R$ 2,00. Durante 2018, houveram três contemplados no sorteio mensal 
de R$ 5.000,00 do seguro de vida. Os certifi cados do seguro de vida contendo 
o Número da Sorte estã o disponí veis no endereço https://www.poolseg.com.br/
certifi cados. Para acessar, basta inserir o nú mero da UC e CPF do consumidor 
(dados disponíveis na fatura de energia).
Em 2018, foram pagos 790 Auxílios Pecúlios, totalizando R$ 2.495.619,77. Destes, 
668 foram para falecimento de associados e 122 de cônjuges.

Seguro Residencial
O Energia Seguro Residencial, disponibilizado aos associados através de débito na conta 
de energia, é um seguro com a garantia da Axa Seguros e responsabilidade técnica 
da Poolseg Corretora de Seguros, que oferece cobertura contra incêndio, explosão, 
vendaval, queda de granizo e danos estruturais provocados por queda de raio.
Durante o último ano, 17.952 associados estiveram protegidos pelo seguro, sendo 
que foram avisados 102 sinistros, totalizando R$ 956.632,22 em indenizações 
reclamadas, entre incêndio, queda de granizo, vendaval e quedas de raio.
O Número da Sorte do Seguro Residencial, benefício adicional através de sorteio 
mensal de R$ 10.000,00 para os associados que aderiram ao seguro, teve 3 
contemplados durante o ano de 2018. Os certifi cados do seguro residencial 
contendo o Número da Sorte estã o disponí veis no endereço https://www.
poolseg.com.br/certifi cados. Para acessar, basta inserir o nú mero da UC e CPF do 
consumidor (dados disponíveis na fatura de energia).

Gestão ambiental
A responsabilidade socioambiental é um dos princípios do Planejamento Estratégico 
da Certel Energia. A cooperativa vê na gestão ambiental um elemento importante 
para os processos de planejamento e tomada de decisão.
Como empresa ambientalmente responsável, os empreendimentos da cooperativa 
contam com programas que mantêm e melhoram as condições ambientais, 
difundindo nas comunidades a conservação do meio ambiente e minimizando 
ações potencialmente poluidoras.
Indicadores ambientais de controle dos processos internos da cooperativa são 
quantifi cados anualmente e são utilizados nos processos decisórios que envolvem meio 
ambiente, recursos naturais e atividades relacionadas, possibilitando acompanhamento 
de padrões ambientais e estratégias de ações sobre o meio ambiente.
 

Viveiro de mudas
O viveiro de mudas da cooperativa produz, há 31 anos, especialmente mudas 
de espécies fl orestais nativas. Neste período, mais de dez milhões de mudas 
de centenas de espécies foram repassadas aos associados, escolas, empresas e 
comunidades, além de fomentar o Projeto Energia Verde em Harmonia Ambiental. 
Só em 2018, mais de 21 mil mudas foram doadas pelo viveiro com estes propósitos, 
visando o refl orestamento conservacionista e a recuperação de áreas degradadas.
 

Refl orestamento e áreas de preservação
A Certel Energia estimula vários projetos de conservação ambiental como forma 
de compensação ambiental em seus empreendimentos, principalmente para a 
reposição fl orestal obrigatória, devido à supressão de espécies arbóreas nativas 
na construção e manutenção de redes elétricas. Em 2018, milhares de mudas de 
árvores nativas foram plantadas com este propósito.
Através de  convênio com a Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da 
Regional Sindical Vale do Taquari, 1.658 mudas foram distribuídas a sindicatos de 
trabalhadores rurais da região.

Energia Verde em Harmonia Ambiental
A Certel Energia promoveu, entre dezembro de 2007 e dezembro de 2018, o 
Projeto Energia Verde em Harmonia Ambiental, com o objetivo de orientar 
empresas associadas e consumidoras de energia parceiras a colocarem em prática 
a gestão socioambiental, estimulando a neutralização e a redução das emissões dos 
gases causadores do efeito estufa, através do plantio de árvores nativas e projetos 
de conservação, conferindo-lhes o selo Carbono Neutro. Até o fi nal de 2018, ano 
de encerramento do projeto, 76 empresas e instituições foram agraciadas com 
o selo Carbono Neutro pela neutralização de suas emissões. 166.319 mudas de 
árvores nativas foram plantadas em áreas de preservação permanente através 
deste projeto, tendo neutralizado um total de 33.051,54 toneladas de gás carbônico 
equivalente.

Reconhecimento público
No dia 22 de maio, a Certel Energia esteve entre as empresas classifi cadas pelo 
Prêmio Destaque da Economia de Teutônia – ano base 2017. Na ocasião, obteve 
o 1º lugar no Destaque Serviços Anexo 2. O evento, que homenageou as maiores 
economias empresariais e agrícolas, também marcou a passagem do 37º aniversário 
de Teutônia.
No dia 16 de junho a cooperativa foi homenageada pelo Legislativo teutoniense. 
O reconhecimento esteve relacionado com o Programa de Efi ciência Energética 
desenvolvido pela Certel Energia, que contemplou 117 instituições de Teutônia e 
da região, principalmente, escolas.
Já no dia 28 de novembro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Teutônia entregou à Certel Energia o Troféu Empresa Solidária, um 
reconhecimento às organizações que auxiliam na manutenção dessa importante 
instituição.
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COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA TEUTÔNIA

Rua Pastor Hasenack, 370 - Teutônia / RS / Cep 95890-000

DISQUE CERTEL ENERGIA
0800 516300 / 0800 520 6300

ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Taquara
Rua Bento Gonçalves, 2338, sala 1

51 3542.3222

Lajeado
Av. Benjamin Constant, 3.492 – Sala 1

51 3710.1333

www.certel.com.br
www.facebook.com/cooperativacertel

www.linkedin.com/company/certel

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Erineo José Hennemann

Vice-presidente
Lauro Baum

Secretário
Rainer Büneker

 
Conselheiros

Pedro Afonso Klein, Roque Schäfer, Joacir Antônio Zanchett, Hari Brust, Nel-
son José Werner e Silvo Landmeier

 
Conselho Fiscal

Efetivos: Imério Gonzatti, Nilo Thies e Irani Guaragni
Suplentes

Nelson Lauri Appel, Lili Beckenbach e Augusto Domingos Favaretto
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