
 

    ensagem 
     da Direção
 Prezado associado, apresentamos o Relatório 
Anual de 2017 da Certel Energia. O ano que passou foi 
muito importante para a cooperativa, pois evidencia-se 
um compromisso acentuado de toda a equipe, que não 
mediu esforços para oferecer o melhor atendimento ao 
quadro social. A dedicação foi reconhecida e garantiu a 
você um elemento fundamental à qualidade de vida e ao 
desenvolvimento socioeconômico: energia elétrica de 
qualidade e confiabilidade. Esta tem sido a meta principal da Certel Energia ao 
longo dos anos, e cada vez mais estaremos focados em destacar uma atenção 
diferenciada, marcada por empatia, cooperação, profissionalismo e ética.
 Neste relatório, trazemos informações importantes que nos deixam 
satisfeitos, muito melhores que em 2016. Isto não acontece por acaso, mas 
porque houve muito trabalho. Não só das nossas equipes, mas também 
das equipes terceirizadas, gestores, diretores, conselheiros administrativos, 
conselheiros fiscais e líderes de núcleo, que exerceram um papel fundamental, 
pois são agentes da caminhada que temos junto com o nosso associado.
 Então, 2017 foi um ano excelente, em que conseguimos fazer uma 
melhoria no sistema elétrico de grande importância. Investimos altos valores 
em equipamentos modernos nas redes, construímos redes novas, instalamos 
transformadores novos nas subestações. Isso significa olhar para frente e 
garantir o consumo de energia elétrica para o nosso associado consumidor, 
para o nosso empresário e, em especial, para o agricultor familiar que, quando 
precisar ligar o interruptor, tem a certeza de que há energia de qualidade, 
forte, capaz de tocar toda sua produção. E, se caso faltar, imediatamente as 
equipes da Certel estarão lá para resolver o problema.
 E nós comprovamos isso no vendaval de outubro de 2017, que 
foi o maior da história da cooperativa, quando mais de 140 profissionais 

M trabalharam para restabelecer a energia elétrica. Isso 
não se faz somente com equipamentos, veículos, redes, 
mas com pessoas que têm coração e trabalharam 
incansavelmente, na chuva, para recuperar toda nossa 
infraestrutura elétrica. Este é o exemplo do que é a 
Certel Energia e o que ela tem feito para melhorar 
cada vez mais a distribuição de energia elétrica.
 Nossa energia, além de eficiente, continua sendo a 
de menor preço do Estado, e estamos realizando cada 
vez mais melhorias no sistema elétrico. Se ocorrer um 
problema de energia, a cooperativa tem condição de 

atendê-los imediatamente. O nível de satisfação medido através de pesquisa 
científica indica que o nosso associado está muito satisfeito, tanto que uma 
pesquisa recente apontou que mais de 98% dos associados sentem-se assim. 
Em 11 municípios, houve 100% de aprovação do nosso trabalho.
 O Programa de Eficiência Energética está atendendo mais de 100 
entidades da região num investimento superior a R$ 2 milhões, melhorando a 
iluminação e reduzindo custos de escolas, hospitais e lares de idosos. Inclusive, 
a Secretaria Estadual de Educação nos visitou e reconheceu a importância 
deste trabalho, que deve servir de modelo para todo o Estado.
 Também em 2017, obtivemos um importante avanço para implantar 
a linha de 230 kV entre Garibaldi e Lajeado, bem como a Subestação Lajeado 
3, onde a cooperativa será a única conectada após a conclusão desta obra.
 Esta trajetória de sucesso nos incentiva e nos motiva a comemorar 
com você, prezado Associado, as grandes conquistas já obtidas pela 
cooperativa, que sempre atuou como um importante agente do 
desenvolvimento regional. Mas, acima de tudo, queremos continuar 
cooperando para que a Certel Energia continue como protagonista do 
progresso e da qualidade de vida.

 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.

*Municípios em que a cooperativa supre de energia toda a área urbana.

Planejamento Estratégico e Controle de Gestão
Em 2017, foram realizadas duas análises críticas estratégicas, uma em maio e outra 
em setembro, durante as quais foram avaliados os desempenhos dos indicadores da 
qualidade, estratégicos e de monitoramento.  Apoiado na ferramenta Strategic Adviser, 
a cooperativa analisa anualmente a matriz de riscos estratégicos. Para as necessidades 
prioritárias, selecionadas através da pontuação por gravidade, urgência e tendência 
(Matriz Gut), são planejadas ações de controle que retroalimentam os planos. Após 
esta análise são definidos os objetivos estratégicos e da qualidade para o curto, médio e 
longo prazos, nas perspectivas financeira, de clientes e mercado, de processos internos, 
de aprendizado e crescimento e de responsabilidade socioambiental. A partir desta 
etapa, define-se as iniciativas estratégicas e a diretoria elabora o planejamento.
Finalizado o processo de concepção estratégica, é elaborado o orçamento em 
alinhamento às necessidades das estratégias, a operação e os investimentos necessários 
para a manutenção da qualidade dos serviços.
Utilizando-se de um Sistema de Medição de Desempenho totalmente integrado às 
estratégias, operações, recursos humanos e contabilidade, o desempenho para o alcance 
dos objetivos é acompanhado através dos eventos de Análise Crítica Quadrimestrais, 
onde são analisados os desempenhos dos indicadores globais, estratégicos e da 
qualidade, para as diversas perspectivas.
O controle da gestão e acompanhamento das tendências para a obtenção de êxito é 
realizado através das Reuniões de Análise Crítica Mensais, pela Direção, e ações são 
planejadas para correção de tendências. Em maio e em setembro, durante as reuniões 
de Análise Crítica Estratégica, realiza-se uma análise completa dos recursos necessários 
para o sucesso das estratégias. Para correções de rumos, novas ações são planejadas 
até que se vislumbre o alcance dos objetivos.
Esta metodologia tem se mostrado muito eficaz no controle dos negócios, garantindo 
à Direção informações fidedignas e minuciosamente analisadas, apoiando de forma 
importante as decisões para a solidez da cooperativa.

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

Em 2017, a Certel Energia teve um crescimento de 

1,72% no consumo de energia elétrica, inferior ao 

ano de 2016, quando foi de 3,67%, mas superior ao 

crescimento no País. 

O sistema elétrico da cooperativa é composto por 

4.475 quilômetros de redes, com 69.014 
postes de concreto instalados.
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Investimentos e modernização
Em 2017, a cooperativa investiu R$ 9.585.460,45 em aquisição e modernização 
da infraestrutura energética, sendo R$ 1.216.667,90 destinados para a instalação 
e substituição de medidores de ramais de ligação, R$ 5.239.354,92 aplicados 
na melhoria e ampliação do sistema elétrico, R$ 3.129.437,63 em ampliações 
de capacidade em subestações. Outros R$ 19.090.308,72 foram 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, 
contabilizando mais de R$ 28 milhões investidos. 
Na melhoria e expansão do sistema elétrico, destacaram-se os trabalhos de análise 
e execução de obras no intuito de eficientizar o atendimento, continuidade e 
qualidade das redes de distribuição, transmissão e da geração. Neste sentido, a 
Certel Energia enfrentou no ano de 2017 o maior fenômeno meteorológico de sua 
história, reestabelecendo o fornecimento a seus associados e ainda auxiliando outras 
cooperativas. Pôde-se ainda concluir projetos que irão melhorar as condições de 
manobras e proteção nas redes da cooperativa já neste ano, por meio de instalação 
de equipamentos e ampliação das redes. Além disso, investiu-se na automação dos 
atendimentos emergenciais onde o associado, através de um aplicativo, via celular, 
pode se comunicar diretamente à Certel Energia.

Central de Teleatendimento
A Central de Teleatendimento assegura acentuada agilidade e confiabilidade 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 do telefone gratuito 0800 51 6300, o 
Disque Certel Energia.
São 30 linhas telefônicas e onze posições de atendimento, onde todas as 
ligações são gravadas. Os profissionais registram o atendimento e providenciam 
o encaminhamento das solicitações aos setores responsáveis pela execução dos 
serviços. Em 2017, foram atendidas 109.779 ligações.
Também em 2017, iniciou o processo de implantação da segunda opção para 
telefone de emergência, através do número 0800 520 6300, que entrou em 
operação em fevereiro de 2018.

AQUISIÇÃO, GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

391.738.509 kWh

25.386.246 kWh

163.046 kWh

381.038.277  kWh

ENERGIA ADQUIRIDA DE CONCESSIONÁRIAS: 

ENERGIA GERADA:

417.287.801 kWh

MICROGERAÇÃO:

ENERGIA DISTRIBUÍDA:

TOTAL INJETADO NA REDE
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Postos de atendimento
Visando aliar o bom atendimento com as exigências da Aneel, a cooperativa está 
disponibilizando espaço específico para o 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 fixo na página 
4 do Jornal Choque.

Agilidade no atendimento
A cooperativa conta com 15 equipes de plantão (atendimento de emergência), 
quatro equipes de construção e manutenção em redes desenergizadas de até 
13,8kV, uma equipe de construção e manutenção de redes em 69kV que atua 
em rede energizada ou desenergizada, duas equipes de linha viva (para redes 
energizadas) e quatro equipes terceirizadas de construção e manutenção de redes 
elétricas desenergizadas. Estes profissionais contribuem significativamente para 
garantir o rápido retorno da energia. Em 2017, foram registradas 109.779 ligações 
telefônicas no Disque Certel Energia. As equipes de plantão apresentaram um 
tempo médio de atendimento de 122 minutos.
 

Tempo Médio de Atendimento = 122 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, a cooperativa disponibiliza a opção de realizar o registro 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 Certel Energia. Com esse objetivo, foi disponibilizado o Aplicativo 
da Certel Energia. Trata-se de mais um canal de comunicação, prático e eficiente, 
através do qual o associado pode estar conectado em tempo real, 24 horas por dia, 
com a cooperativa.
Através do aplicativo, o associado poderá 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 profissionais da cooperativa para análise e providências.

Geração de Energia
A geração de energia elétrica própria da Certel Energia, constituída pelas 
Hidrelétricas Salto Forqueta e Boa Vista, com potência total de 6.824 kW, produziu 
25.386.246 kWh no ano, representando 6,7% da energia disponibilizada aos seus 
associados. Este montante reduziu em R$ 2.546.211,90 o custo do suprimento 
de energia.
Na operação e manutenção das hidrelétricas, executadas por equipe própria, foi 
implantado o sistema Engeman, específico para gerenciamento em tempo real 
de todas as atividades de manutenção, possibilitando o agendamento e controle 
preventivo, preditivo e corretivo dos equipamentos. Este sistema aumenta a 
confiabilidade, funcionalidade e durabilidade das usinas.
Preservando o meio ambiente (casa comum), as hidrelétricas contribuíram para 
a redução do efeito estufa evitando o lançamento de 6.737 toneladas de gás 
carbônico na atmosfera.
Mantendo o perfil de agente do desenvolvimento regional sustentável e espírito 
inovador, a Certel Energia construiu uma planta de energia solar, com potência de 
20,67kW, constituída por 78 paineis de células fotovoltaicas, para aproveitamento 
no consumo próprio de energia da sede da cooperativa.
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Qualidade, eficiência, 
pesquisa e inovação

Qualidade e inovação
No ano de 2017, após diversas melhorias implantadas nos setores e iniciadas em 
2016, a Certel Energia foi auditada e obteve a certificação de seu Sistema de Gestão 
da Qualidade, de acordo com a norma NBR ISO 9.001:2015, para 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”. A auditoria 
foi realizada pela BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A., que nos anos de 2018 e 
2019 realizará auditorias de monitoramento.
A implantação da norma e a certificação permitem desenvolver uma constante 
melhoria na gestão de processos da cooperativa, mantendo o foco no cliente e, 
principalmente, aumentando a sua satisfação, como também atender às exigências 
normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em 2017 também foi dado continuidade ao Programa de Padronização da Federação 
das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande 
do Sul (Fecoergs), através de reuniões entre as cooperativas de distribuição de 
energia, elaborando e revisando padrões. Em 2017, foi elaborado o padrão OTD 
029.01.01 - Plano de operação e manutenção em dias de contingência, e aprovada 
nova versão da Orientação Técnica - OT 035.01.08 Requisitos técnicos para 
conexão de micro e minigeração, além da revisão de procedimentos de trabalho e 
especificações técnicas. 

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.

Eficiência Energética - Pesquisa e 
Desenvolvimento

O Programa de Eficiência Energética (PEE) e o Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), em cumprimento à Legislação, aplicam um percentual da 
receita operacional líquida da Certel Energia para estas finalidades.
Em 2017, foi dado continuidade ao Programa de Eficiência Energética iniciado 
em 2016, cujo objetivo é beneficiar instituições públicas e filantrópicas, sem 
contrapartida financeira dos beneficiados. São 117 instituições que estão sendo 
eficientizadas, promovendo a eficiência energética através da substituição de 
lâmpadas de baixa eficiência (incandescentes e fluorescentes) por modelos LED, 
e de refrigeradores/congeladores de baixa eficiência por modelos eficientes 

com Selo Procel. O projeto ainda visa 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. A quantidade de pessoas diretamente 
beneficiadas (estudantes, enfermos e idosos) chega a 22 mil (vinte e duas mil). 
O projeto tem prazo de duração de 2 anos, e previsão de investimento de R$ 
1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais), economizando cerca de 898,5 
MWh/ano (oitocentos e noventa e oito vírgula cinco megawatts-hora por ano).

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 mais de 64 mil 
associados. Em 2017, foram realizadas 12 reuniões de Núcleos Cooperativos, 
sendo que a cooperativa conta com 219 representantes de núcleos, entre líderes 
e vice-líderes.
Realizadas a cada quatro meses, essas reuniões têm uma importância significativa, 
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 que desenvolvemos, com avaliações positivas, sugestões e reivindicações 
de melhorias.
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Recursos humanos
Em 2017, a Certel Energia manteve o processo de adequação do quadro de pessoal, 
sempre com foco na produtividade. A quantidade de unidades consumidoras 
continuou aumentando e a empresa manteve seu quadro estável. A cooperativa 
encerrou o ano com 211 colaboradores, compreendendo, nesse total, nove jovens 
aprendizes e nove pessoas com deficiência. 
A Certel Energia manteve investimentos na área de treinamento porque, além 
de influenciar diretamente a qualidade da prestação de serviços ao associado e 
confiabilidade do sistema, é a área que envolve o maior risco no desenvolvimento 
das atividades. Também, com a certificação ISO 9001, que ocorreu em maio 
de 2017, foi preciso atenção especial na capacitação e desenvolvimento dos 
profissionais da Certel Energia.
A qualificação é uma exigência cada vez mais solicitada aos profissionais. 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 2017 foram realizados em média 17 horas de treinamento por colaborador. 
Destacam-se os cursos de Linha Viva, Trabalho em Altura (NR 35) e Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade (NR 10). 
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. O trabalho de capacitação das pessoas e manutenção de 
equipamentos visa principalmente prevenir acidentes e preservar a integridade 
física dos profissionais. 
Em 2017, concluíram-se a troca e adaptação dos cestos aéreos de caminhões, 
atendendo a NR 12, da Portaria 3214/1978, do M.T.E, iniciados em 2016. Além 
disso, todos os equipamentos de uso contínuo e permanente são periodicamente 
testados por um laboratório especializado, atestando que continuam aptos para 
uso em rede elétrica, protegendo o colaborador de maneira confiável. 
A Certel Energia também contribui no incentivo à educação formal: os cursos 
técnicos, de graduação e pós-graduação, que possuem afinidade 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 específica 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 
EAD (Unopar – polo Lajeado e Unisinos). 
Também mantém o apoio para bolsas em cursos técnicos do Colégio Teutônia 
(Eletrotécnica, Eletromecânica e Agropecuária) para dependentes de associados.

Assembleia
Associados e familiares participaram, no dia 30 de março, da Assembleia Geral 
Ordinária da cooperativa, sediada no Auditório Central do Colégio Teutônia, 
em Teutônia. A cooperativa apresentou os resultados econômicos e financeiros 
relativos a 2016, como relatório de gestão, balanço patrimonial e parecer dos 
conselheiros fiscais.

Comunicação com o quadro social

Jornal Choque
Com edição mensal, tiragem de 56 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, ações 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, de Lajeado; Do Vale AM, de Estrela; Nova 
Salvador FM, de Salvador do Sul; e Imperial FM, de Nova Petrópolis.

Incentivo ao esporte
A Certel Energia também é uma grande incentivadora e apoiadora dos esportes. 
Há  20  anos, cinco dos quais em parceria com o Sicredi (Ouro Branco, Vale do 
Taquari e Região dos Vales), 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).

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, auxílios aos Bombeiros Voluntários 
de Teutônia, à Apae e à Parceiros Voluntários.

Auxílio Pecúlio
Na área assistencial, a Certel Energia, juntamente com a Axa Seguros, disponibiliza 
o Seguro de Vida (Auxílio Pecúlio), no caso de falecimento de sócios ou cônjuges,  
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mediante contribuição mensal de R$ 6,90 debitada na fatura de energia elétrica - 
aprovada por unanimidade em Assembleia Geral Ordinária – sendo que o associado 
participa com R$ 5,00 e R$ 1,90 são bancados pela cooperativa. Em 2017, foram 
pagos 668 Auxílios Pecúlios, totalizando R$ 2.052.000,00. Destes, 540 foram para 
falecimento de associados e 128 de cônjuges.
A partir deste ano, os segurados também concorrerão ao sorteio mensal de R$ 5 
mil do Número da Sorte da Axa Seguros, a exemplo do que já ocorre com o Seguro 
Residencial. Os certificados do seguro de vida contendo o Número da Sorte estão 
disponíveis no endereço https://www.poolseg.com.br/certificados. Para acessar, 
basta inserir o número da UC e CPF do consumidor (dados disponíveis na fatura 
de energia).

Seguro Residencial
Através da Axa Seguros, por meio da Poolseg Corretora de Seguros, a cooperativa 
possibilita o débito do Energia Seguro Residencial, que oferece cobertura contra 
incêndio, queda de raio e explosão. 
A Axa melhorou as coberturas do seguro e adequou o valor do prêmio mensal. Por 
R$ 7,70 mensais, a cobertura para incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e 
fumaça é de R$ 31 mil, e para vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, de R$ 
1,5 mil. 
Durante o último ano, 16.328 associados contrataram o seguro, sendo que 
ocorreram 92 sinistros, perfazendo um total de R$ 771.648,48 em indenizações, 
entre quedas de raio, incêndio, queda de granizo e vendaval.
O Número da Sorte, benefício adicional através de sorteio mensal entre todos 
os segurados da Axa no Brasil, passou para R$ 10 mil, ante R$ 5 mil do modelo 
anterior. Os certificados do seguro residencial contendo o Número da Sorte estão 
disponíveis no endereço https://www.poolseg.com.br/certificados. Para acessar, 
basta inserir o número 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.
 

Viveiro de mudas
O viveiro de mudas da cooperativa produz, há 30 anos, especialmente mudas de 
espécies florestais nativas. Neste período, mais de dez milhões de mudas de centenas 
de espécies foram repassadas aos associados, escolas, empresas e comunidades. 
O reflorestamento conservacionista e a recuperação de áreas degradadas são os 
maiores propósitos desta ação. Em 2017, além de fomentar esses projetos, as 
mudas fornecidas pelo viveiro da cooperativa foram utilizadas para a neutralização 
das emissões de gases de efeito estufa de empresas e instituições públicas parceiras 
do Projeto Energia Verde em Harmonia Ambiental.
 

Reflorestamento 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 florestal obrigatória, devido à supressão de espécies arbóreas nativas 
na construção e manutenção de redes elétricas. Em 2017, 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, 3.662 mudas foram distribuídas a sindicatos de 
trabalhadores rurais do Vale do Taquari e Regional Sinos Serra.

Energia Verde em Harmonia Ambiental
A Certel Energia promove, desde dezembro de 2007, 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 final de 2017, 76 empresas e instituições já 
receberam o selo Carbono Neutro pela neutralização de suas emissões. Mais de 
164 mil mudas já foram doadas e plantadas em áreas de preservação permanente 
através deste projeto, tendo neutralizado um total de 32.658,60 toneladas de gás 
carbônico equivalente. 

Reconhecimento público

Prêmio Destaque 2016
A Certel Energia esteve entre empresas e produtores rurais de Teutônia que 
receberam, em maio, os troféus de Prêmio Destaque 2016, em evento organizado 
pelo setor de ICMS da Prefeitura de Teutônia e que marcou os 36 anos do município. 
A cooperativa obteve o 1º lugar na categoria Prestadores de Serviços – Anexo 2 
da Guia Modelo B.

Eccuart
A Certel Energia recebeu em dezembro a visita de membros da diretoria da 
Cooperativa Escolar Eccuart, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom 
Pedro I, de Linha Clara, Teutônia. Na ocasião, o presidente, Thales Alan Brune, 
juntamente com o vice-presidente, Luan Augusto Wiebusch e o vice-tesoureiro, 
Felipe Daniel Rückert, acompanhados pela diretora da escola, Viviane Weber 
Wiebusch, agradeceram pela inclusão do educandário no Projeto de Eficiência 
Energética da Certel Energia, que substituiu lâmpadas antigas por LED, e por todo 
apoio dado pela cooperativa à Eccuart.

Empresa Solidária
A Apae de Teutônia entregou recentemente à cooperativa o Troféu Empresa 
Solidária, em agradecimento aos auxílios que a entidade recebe da Certel Energia. 
A entrega foi realizada pelos alunos autodefensores Simone Gomes de Oliveira e 
Jones Sebastião Nunes de Moraes, acompanhados pela diretora, Rosângela Inês 
Roehrig e pela vice-diretora, Raquel Brackmann.
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COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA TEUTÔNIA

Rua Pastor Hasenack, 370 - Teutônia / RS / Cep 95890-000
(51) 372.5555

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

 
 
 

  
 

 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Distribuição de Energia 
Teutônia – Certel Energia, no uso das atribuições que nos confere o Art. 43 do Estatuto Social, 
tendo em vista observações em reuniões do órgão durante o exercício de 2017, constatamos 
que o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado de Exercício, encerrados em 
31/12/2017, em conjunto com as demais Demonstrações e Notas Explicativas que os 
acompanham, e consubstanciados no Relatório de opinião dos Auditores Independentes, 
expressam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira da cooperativa 
naquela data.  Em razão disto, recomendamos a sua aprovação por parte dos associados em 
Assembleia Geral. 

Teutônia, 12 de fevereiro de 2018. 

Jovani André Agostini 
Membro Efetivo 
(coordenador) 
CPF 978.735.350-53 
Matr. 70.011 
 
Nilo Thies 
Membro 1º Suplente 
CPF 178.911.830-15 
Matr. 12.241 

 Ingo Konig 
Membro Efetivo 
CPF 196.687.240-20 
Matr. 2.898 
 
 
Imério Gonzatti 
Membro 2º Suplente 
CPF 071.273.400-72 
Matr. 5.283 

  
 
 
 
 
 
Roberto Carlos Wegner 
Membro 3º Suplente 
CPF 627.067.560-04 
Matr. 73.188 
 

Parecer conforme Ata Nº 106, transcrita no Livro de Atas do Conselho Fiscal nº 002, pg. 133. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Erineo José Hennemann

Secretário
Silvério Brune

Conselheiros
Adelino Leo Horn, Augusto Domingos Favaretto, Claimar Domingos Kohl, 
José Inácio Flach, Nelson Nikolai, Pedro Afonso Klein, Remi Elói Klein, Rudi 

Pedro Kunrath e Silvo Landmeier

Conselho Fiscal
Efetivos: Jovani André Agostini, Ingo König e Ademir Sipp

Suplentes: Nilo Thies, Imério Gonzatti e Roberto Carlos Wegner

RELATÓRIO AUDITORES 2017

As informações deste relatório estarão disponíveis no endereço eletrônico www.certel.com.br


