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Ha 55 anos
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Em 2021, a Creluz não “apenas” comemora 
seus 55 anos, o que por si só já seria um 
fato extraordinário, diante dos desafios e 

dificuldades enfrentados nos dias atuais para se 
fazer gestão em uma empresa permissionária do 
setor elétrico, atuando em uma região interiorana, 
que ainda apresenta vários gargalos estruturais 
que barram um maior crescimento, porém, fomos 
adiante e estamos vivendo um momento histórico 
em nossa Cooperativa.

Ano após ano, o Grupo Creluz tem apresentado 
um crescimento sólido, caminhando lado a lado 
com o associado nos mais diferentes segmentos 
da economia. Não medindo esforços para levar 
energia de qualidade, oportunizando a ampliação e 
o crescimento de vários negócios, seja no campo ou 
na cidade, destacando setores como suinocultura, 
tambo de leite, avicultura, garimpos, agricultura de 
precisão, indústria e comércio.

Logo no início de 2021 consolidamos um marco 
histórico para a Cooperativa, a realização de um 
grande sonho, construído em conjunto com o nosso 
quadro social; a entrada em operação da Subestação 
Pinhal Augusto Moro, levando energia para mais de 
16 mil famílias associadas, atendendo 70% da área 
de atuação da Creluz, ligando 17 dos 36 municípios da 
nossa área de atuação.

Além de beneficiar diretamente toda esta gama 
de associados, este empreendimento colabora com 
o sistema elétrico do Norte Gaúcho, desafogando as 
redes que já estavam sobrecarregadas, injetando 
energia nova conduzida através de um linhão direto 
da Usina Foz do Chapecó até a nossa Subestação 
localizada na Linha Pitol, ao lado da Cidade de Pinhal, 
centro de carga da Cooperativa. 

Temos orgulho em dizer que esta subestação 
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Sul, com capacidade total para 50 MW, com dois 
transformadores, parede corta fogo e o que há de 
melhor e mais avançado no mercado em termos 
de tecnologia e engenharia elétrica e civil, sendo 
monitorada e comandada totalmente a distância 
através de fibra ótica.

Com este empreendimento nos preparamos para 
abastecer a região com energia de qualidade pelos 
próximos 20 anos, suportando todo o crescimento 
projetado nas mais diversas áreas econômica e 
social, melhorando significativamente a segurança 
e a robustez do nosso sistema de distribuição, 
reduzindo drasticamente o número de quedas e 
faltas de energia.

Mas a Creluz não para por aí, está em nosso 
DNA investir, buscar o aperfeiçoamento constante, 
progredir, melhorar sempre, priorizando o 
atendimento eficiente dos nossos associados e 
consumidores, por isso, seguimos trilhando este 
caminho, contando sempre com o apoio do nosso 
quadro social e da comunidade regional, que tem 
sempre respaldado de forma muito positiva e 
praticamente unânime as nossas ações.

Estamos vivendo um momento de muitos 
desafios, dificuldades e aprendizados, mas se 
pararmos e analisarmos nossa história de 55 anos, 
iniciada lá na saudosa Cooperativa Palmeira Rodeio 
em 1966, esta trajetória também nos apresenta 
inúmeros momentos de extrema dificuldade e 
superação, e que foram transpostos com muito 
trabalho, dedicação e união, com foco no bem 
estar comum e no desenvolvimento e crescimento 
da nossa região, tudo isso nos motiva a seguir em 
frente, sempre avante, apostando na atuação e no 
crescimento integrado com os nossos associados.

Elemar Battisti 
Presidente Grupo Creluz
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Qualidade 
certificada

Ano após ano, o modelo de gestão 
do Grupo Creluz recebe premia-
ções que certificam o trabalho de 
excelência realizado pela coope-

rativa. No início de 2020, a Creluz recebeu 
outro grande mérito, concedido pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a 
partir da avaliação dos consumidores.

Finalista no Prêmio Aneel de Qualidade 
2019, a Creluz ficou na quarta posição no 
ranking que media o grau de excelência 
dos serviços realizados pela cooperativa, 
e recebeu a premiação no início do ano 
passado, em Brasília. No certame, a Creluz 
concorreu com todas as 91 concessioná-
rias e permissionárias do país, obtendo 
86,49 pontos de satisfação.

Além dos bons resultados no que diz respeito ao trabalho de geração e 
distribuição de energia, a Creluz foi parceira de um empreendimento pre-
miado em 2020. Em Boa Vista das Missões, a cooperativa viu se concretizar 
o sonho da equipe da fazenda Vila Morena, empreendimento que recebeu 
apoio do Grupo Creluz desde o início do projeto de instalação da irrigação. 

Depois de prestar esse suporte e contribuir para a execução do projeto 
das lavouras irrigadas, a cooperativa viu a fazenda ser campeã nacional de 
produtividade de soja em área irrigada.  Na propriedade, a Creluz instalou 
cinco quilômetros de redes, duas subestações e transformador, além de 
responder rapidamente em momentos de emergência.

Trabalho com
reconhecimento 

nacional

Novo Rural/Arquivo AU

Parceria que
gera resultados

Creluz/Divulgação
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Investimento 
histórico em prol do 

desenvolvimento 
regional

arantir um futuro seguro para o abas-
tecimento da região pelos próximos 20 
anos foi o principal objetivo que levou o 
Grupo Creluz a efetuar, ao longo de 2019 

e, principalmente em 2020, o maior investimento 
de sua história e o maior empreendimento da 
região Norte do RS no ano. Com recursos que 
superaram a marca de R$ 22,5 milhões, a coope-
rativa investiu na construção de uma estrutura 
capaz de atender 70% de seus consumidores, a 
subestação Pinhal Augusto Moro.

A obra mais importante da história da cooperativa 
está instalada no município de Pinhal-RS, na linha 
Pitol, e será capaz de garantir a tranquilidade para 
o abastecimento de energia na área de atuação do 
Grupo Creluz pelas próximas duas décadas. O con-
trole da subestação é efetuado à distância, por meio 
do Centro de Operação da Subestação (COS), criado 
pela cooperativa, com tecnologia de ponta, ofere-
cendo mais segurança para os seus operadores.

Com os trabalhos de construção iniciados em 
2019, a subestação atende 17 municípios, com 
uma potência de 50 megavolts-ampere, uma 

Subestação 
Pinhal Augusto 
Moro

das maiores do interior gaúcho atualmente. A 
estrutura recebe energia em alta tensão dire-
tamente da Usina Foz do Chapecó, por meio de 
um “linhão”, que conecta Planalto a Constantina, 
transformando-a em energia de média tensão. Tal 
processo só é possível com o uso de dois mega-
transformadores, que desembarcaram em Pinhal 
no fim de maio. 

Para o escoamento dessa energia da subestação 
também foram construídas linhas especiais, com 
alto padrão de engenharia elétrica e civil, garan-
tindo ao Grupo Creluz mais robustez e segurança 
no seu sistema de distribuição, diminuindo as 
oscilações e quedas de energia. 

Além dos benefícios diretos, como a confiabili-
dade na transmissão da energia, a subestação 
representa a garantia energética para novos esta-
belecimentos na região e, ainda, tem importante 
impacto social. Em Pinhal, e empreendimento 
da Creluz gerou um novo espaço dentro da zona 
urbana do município, promovendo a criação e 
pavimentação de ruas e o surgimento de mais 
áreas de convivência.
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Munícipios beneficiados pela 
subestação Pinhal Augusto Moro

Frederico
Westphalen

Seberi

Ametista
do Sul

do Sul
Cristal

Rodeio

Erval
Seco

Dois Irmãos
das Missões

Boa 
Vista
das

Missões

Palmeira
das Missões

Liberato

Bonito

Pinhal
SalzanoNovo

Cerro

Tiradentes

Jaboticaba

Lajeado
Sagrada

São Pedro
das

Família
do Bugre

Grande

Missões

Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, Cerro Grande, Cristal do Sul, Dois 
Irmãos das Missões, Erval Seco, Frederico Westphalen, Jaboticaba, Lajeado 
do Bugre, Liberato Salzano, Novo Tiradentes, Palmeira das Missões, Pinhal, 
Rodeio Bonito, Sagrada Família, São Pedro das Missões e Seberi.

Investimento

Mais de  
milhões

R$ 22,5

Potência 

megavolts
-ampere

50

Impacto

municípios
beneficiados

17

Creluz/Divulgação

5



6

Divu
lga

ção

Divu
lga

ção

“Foram 10 anos de muito estudo, dedi-
cação e desafios para a conclusão da 
subestação Augusto Moro, pois depen-
díamos da execução da linha de trans-
missão de propriedade da RGE onde 
tinha muitos entraves tanto ambientais, 
quanto fundiários. Era um projeto muito 
complexo e complicado, mas finalmen-
te saiu do papel e foi possível realizar 
o grande sonho de nós, engenheiros e 
técnicos da cooperativa. Como engenhei-
ra me dediquei muito para esse projeto 
fosse concluído pois sabia que a região 
necessitava muito para seu crescimento 
e desenvolvimento regional, pois todos 
os anos dentro da Cooperativa fazíamos 
o planejamento estratégico do ano e 
sempre era uma incerteza pois éramos 
muito limitados e dependíamos muito da 
RGE. Com a subestação, aumentou muito 
a confiabilidade e a qualidade da energia 
para os nossos associados, as redes de 
distribuição foram muito bem projetadas 
e executadas e isso também só contribui 
para o sucesso do nosso projeto.”

“Fizemos um estudo sobre as cargas que 
seriam atendidas pela subestação no mo-
mento em que ela entrasse em operação, 
uma análise da quantidade de associados 
que seriam atendidos e as obras neces-
sárias para atender essa demanda. Tudo 
isso foi feito em paralelo à construção da 
subestação, para que tudo estivesse pron-
to quando ela fosse energizada [...]. A gente 
estava no limite da demanda de energia, e 
corríamos o risco de não ter energia para 
uma nova indústria. Agora, conseguimos 
distribuir energia com excelente qualida-
de, confiabilidade e muito superior ao que 
estava antes.”

Eloy 
Luiz Guth

Diretor de Gestão 
de Ativos

Patrícia 
Lídia Savoldi

Engenheira 
eletricista da Creluz 

até 2020

Antonio 
Carlos da Silva

Encarregado do 
Centro de Operação 

e Distribuição 
(COD)

“Temos garantia de 
fornecimento por 
até 20 anos”

“A região e a Creluz 
só têm ganhos”

Divu
lga

ção

“Foram anos de bastante planejamento. 
Desde as reuniões com a RGE para a 
execução do linhão até o projeto sair do 
papel, em 2014, quando começamos a 
parte de infraestrutura, comprando a 
área da subestação e iniciando a ter-
raplanagem. Esse é o melhor e o maior 
projeto da Creluz. Garante confiabilida-
de, melhor tensão, mais qualidade, é a 
garantia de carga futura e vai diminuir 
os índices de faltas de energia.”

Valdair 
Pedro Battisti

Diretor técnico 
da Creluz

“É o melhor e o maior 
projeto da Creluz”

Divu
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“O empreendimento é de funda-
mental importância para o muni-
cípio de Pinhal e de toda a região, 
haja vista que dá garantias para 
a instalação de novas empresas. 
Essa oferta confiável de energia 
abre portas para interessados 
e permite que busquemos no-
vos investidores. Devemos essa 
segurança à Creluz, que sempre 
esteve preocupada em contribuir 
com seus associados e incenti-
var o desenvolvimento da região, 
princípios novamente visualizados 
com a construção da subestação 
Pinhal Augusto Moro.”

Luiz Carlos 
Pinto Ribeiro

Prefeito 
de Pinhal

“Devemos essa 
segurança à Creluz”

“Conseguimos distribuir 
energia com qualidade e 
confiabilidade”
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“Ver uma subestação dessa enver-
gadura, tanto no tamanho, quanto na 
qualidade do Grupo Creluz, é algo ex-
traordinário. Isso demonstra o interes-
se e preocupação com o associado, 
em ter uma energia de qualidade e 
sem problemas de oscilações e que-
da de luz. A cooperativa, por meio do 
presidente Elemar, tem ampla visão 
de futuro, e percebeu o crescimento 
da construção de pocilgas, aviários, e 
agora os sistemas de irrigação. Então 
podemos contar com uma energia 
forte, que sustenta e comporta toda 
demanda, um investimento que dá, 
tanto para a cooperativa, como para 
o associado, muita segurança e con-
fiança. Nós já estamos percebendo 
a qualidade, notando o desempenho 
de uma energia mais consistente, 
isso dá muita confiança no grupo 
Creluz e responsabilidade de fazer 
parte dessa cooperativa.”

Lurdes 
Maria Moskva

Conselheira

“Demonstra o interesse 
e preocupação com o 
associado”

“Em meio à contratação de fornecedo-
res de equipamentos e de toda parte 
civil da subestação, nos envolvemos 
com o financiamento bancário, quando 
buscamos um montante de R$ 21,2 mi-
lhões. O licenciamento ambiental exigiu 
um empenho muito grande, tendo em 
vista ser condicionante para a liberação 
de recursos. Com a subestação, temos 
oferta de mais energia, estávamos 
“estrangulados” pelo limite de forneci-
mento de nossa supridora, tínhamos 
problemas de oferta e, em alguns mo-
mentos, tivemos cortes de energia em 
alguns locais. Agora temos estabilidade 
de tensão, teremos menos proble-
mas em função de temporais e temos 
garantia de fornecimento por até 20 
anos para os associados que recebem 
a energia da subestação. A gente sabe 
das dificuldades que a Creluz passou 
no fim dos anos 1980 e início dos anos 
1990, e com certeza, está sendo uma 
uma grande reconstrução da cooperati-
va na gestão do presidente Elemar, que 
culmina com a energização da subesta-
ção. Estou muito feliz por ter participado 
desse importante processo.”
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““A gente entende que é fundamental 
esse trabalho da Creluz em pensar 
em qualidade, no dia de amanhã, 
conforme nossas empresas, nossos 
agricultores e nosso município preci-
sar de energia. Sabemos do trabalho 
da gestão da Creluz, coordenada pelo 
professor e presidente Elemar Bat-
tisti, que tem lutado e feito tanto pela 
região. A gente pode acompanhar ao 
longo dos anos que a preocupação da 
gestão da Creluz é essa, com o desen-
volvimento econômico. Para isso tem 
que ter energia de qualidade. Dificil-
mente uma empresa vai querer investir 
em um município se não tiver garantia 
de energia. Além de um serviço de 
qualidade que vem sendo prestado, a 
Creluz se preocupa em estar sempre 
um passo à frente no fornecimento de 
energia. Parabéns a Creluz, aos muni-
cípios e à toda a sua equipe que pensa 
dessa maneira, no desenvolvimento 
econômico na nossa região. ”

“Foi difícil, mas em 2020 a subestação 
foi concretizada. Eu fui várias vezes até 
a subestação e é impressionante a ca-
pacidade técnica, já que ela absorverá 
o crescimento da região pelos próximos 
anos. Eu me sinto muito satisfeito pelo 
fato da Creluz ter uma subestação pró-
pria de qualidade. Se há um lugar que 
eu me sinto bem em estar é na Creluz. 
Um pessoal que pensa no futuro, que 
tem o seu Elemar como uma pessoa 
que está pensando adiante, e tudo o 
que é feito pela cooperativa é de quali-
dade, é feito com capricho”

“A subestação Pinhal Augusto Moro 
coloca a Creluz em uma situação muito 
favorável quanto à capacidade de su-
primento energético para toda a região 
já que ela foi projetada com reserva 
de capacidade, justamente pensando 
no crescimento e desenvolvimento 
regional, além de ser construída com 
o que há de mais moderno no merca-
do quanto a tecnologia de materiais e 
automação. Para toda a equipe técnica 
e direção da Creluz que há anos está 
trabalhando arduamente para o su-
cesso deste projeto, a energização da 
subestação representa uma grande 
conquista, pois possibilita melhorar 
ainda mais a qualidade e a confiabili-
dade da energia elétrica distribuída aos 
associados da Creluz”

““A gente vem acompanhando a Cre-
luz há anos e víamos que havia cortes, 
quedas frequentes em função do forne-
cimento da RGE. Quando nos foi apre-
sentado, o projeto da subestação teve a 
aprovação unânime, foi algo fantástico, 
muito importante para o desenvolvimen-
to. Qualquer obra hoje, de residência a 
indústria, a primeira coisa que se pensa 
é na energia. No interior, um aviário ou 
uma pocilga, a preocupação é com a 
energia, em instalar gerador. Agora as 
quedas vão ser muito raras, a subesta-
ção dá garantia e qualidade para todos, 
do agricultor ao empresário.”

“Sem dúvida nenhuma é um investimen-
to fundamental, já que estamos no limite 
da carga. Se não houvesse esse inves-
timento, não seria possível ampliar as 
estruturas, como estamos fazendo agora. 
Estamos ampliando a fábrica de ração, 
investimos em equipamentos vindos da 
Holanda e, se não tivéssemos energia, te-
ríamos que colocar um gerador, seria um 
transtorno. Hoje, a suinocultura é o que 
vem viabilizando a região, mas ela só e 
viabilizada se há energia. Em nome da fa-
mília Acadrolli, da suinocultura e de meu 
pai – que em 1966 foi um dos precursores 
na ideia que resultaria na Creluz – quero 
parabenizar a Creluz e o seu Elemar, pela 
visão a longo prazo e responsável que 
a cooperativa tem, amparando empre-
sários que têm ideias no momento dos 
investimentos e garantindo energia para 
esses empreendimentos”.

““O ano de 2020 ficará marcado na 
história da Creluz. Com toda a pande-
mia e as dificuldades, a cooperativa deu 
início a várias obras e inaugurações, e a 
subestação representa esse momento, 
representa o pensamento da Creluz, 
que sempre buscou o melhor para os 
associados. Em Ametista do Sul, por 
exemplo, há um grande consumo de 
energia, é um dos municípios que mais 
consome e chegamos a ter risco de 
corte e quedas. Com a subestação e as 
três usinas solares, há garantia de esta-
bilidade no fornecimento. A Creluz sem-
pre está em sintonia com as demandas 
da região para garantir energia.”

Luiz Carlos 
Benedetti

Prefeito de Novo 
Tiradentes

Amauri 
Miotto

Conselheiro

Gabriel 
Ferrari Broch

Engenheiro 
eletricista

Milton 
Jonei Blau

Conselheiro

Enio 
da Rosa
Conselheiro

“A preocupação da 
gestão da Creluz é com 
o desenvolvimento 
econômico”

“Tudo o que é feito pela 
cooperativa é de qualidade”

“A subestação foi projetada 
pensando no crescimento e 
desenvolvimento regional”

“Quando nos foi apresentado, 
o projeto teve a aprovação 
unânime, foi algo fantástico”

“A suinocultura é o que vem 
viabilizando a região, mas ela 
só é viabilizada se há energia”“O ano de 2020 ficará 

marcado na história 
da Creluz”

Sady José 
Acadrolli

Empresário do 
ramo suinícola. 
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Compra de 
energia no 
mercado 
livre Inovação e adaptação 

em benefício dos 
associados

Dentre tantas decisões importantes 
tomadas pelo Grupo Creluz em 2020 
está aquela que beneficiará o “bolso” 
dos associados até 2040. A ousada 

iniciativa de ingressar no mercado livre de 
energia deu certo e, em agosto, a cooperativa 
garantiu a compra de eletricidade até 2040, 
com preços mais baixos, gerando segurança 
aos consumidores, que não verão a tarifa so-
frer reajustes bruscos pelos próximos 19 anos.

A aquisição ocorreu por meio de um leilão or-
ganizado pela cooperativa, que teve como em-
presa vencedora a Copel Comercializadora S.A, 
de Curitiba (PR). A partir de agosto deste ano, 
até agosto de 2040, a Creluz será abastecida 
com energia já comprada pela cooperativa, o 
que garante a manutenção do preço, permitin-
do que a tarifa de luz se mantenha estável. 

Até a decisão de ingressar no mercado livre de 
energia, a Creluz integrava o mercado cativo, 
adquirindo energia da supridora, a RGE. O funcio-
namento desse sistema garantia comodidade à 
Creluz, embora a cooperativa ficasse refém dos 
ajustes de preços da fornecedora, se vendo obri-
gada a repassar o reajuste aos associados.

Com o ingresso no mercado livre, e para garantir 
que as tarifas não aumentem inesperadamente, a 
Creluz teve de se adequar a uma série de normas 
exigidas para instituições que ingressam nesse 
modelo de negociação de energia. Agora, as equi-
pes administrativas têm mais atribuições, respon-
sabilidades e desafios, tudo em prol das tarifas 
baixas para os associados, como explica o diretor 
técnico do Grupo Creluz, Valdair Pedro Battisti. “Foi 
uma grande decisão estratégica da Creluz, um 
negócio muito vantajoso. Garante a energia a um 
valor mais baixo, o que beneficia diretamente o 
associado e dá mais garantia para ele”, relata.

Readequação para 
os novos tempos

“Garante a 
energia a um 
valor mais 
baixo, o que 
beneficia 
diretamente 
o associado”
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Estabilidade 
na tarifa 
para os 

associados

Economia 
para o 

associado 
e para a 

cooperativa

Compra de 
energia até 

(19 anos de 
contrato)

2040
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Daniel Luis 
Savoldi
Gerente de 

suprimento e 
faturamento

“É uma visão 
da cooperativa 

pensar em manter 
essa tarifa 

módica para o 
associado”

Fizemos a análise de quanta energia seria necessário com-
prar, projetando a demanda. Levamos em conta a expectativa 
do crescimento da região – que é vista com otimismo – e os 
registros históricos. Tomamos essa decisão em grupo, porque 
a coletividade é importante em todos os processos, para 
evitar equívocos. Pensamos em fazer esse leilão preocupados 
com o associado. Atualmente, comprando energia da supri-
dora, há um desconto nas tarifas, mas isso vai terminar em 
breve e, talvez a partir do ano que vem, a conta de luz iria subir 
em razão do fim da possibilidade de conceder descontos. 
Pensando nisso, ingressamos no mercado livre, compran-
do energia por 19 anos e tendo garantia na estabilidade de 
preço por esse período. Na verdade, seria mais cômodo para 
a Creluz continuar no mercado regular. Temos agora várias 
obrigações novas, mas é uma visão da cooperativa pensar 
em manter essa tarifa módica para o associado.

Nossa principal função foi simular a influência dessa 
compra na tarifa para o associado. Fizemos estudos, si-
mulações e análises para verificar a viabilidade de entrar 
no mercado livre de energia. O leilão foi muito importante 
para garantir a estabilidade da tarifa aos associados. Não 
podemos afirmar que o preço vai baixar, mas o valor vai 
permanecer estável pelos próximos 19 anos. Para ingres-
sar no mercado livre tivemos que fazer uma série de ade-
quações internas, atribuições que não tínhamos quando 
comprávamos energia da supridora, a RGE. Precisamos 
ter um grande controle do consumo, das cargas, por 
exemplo. Essa série de atribuições gerada foi pensando 
lá no final, na tarifa do associado.

Divu
lga

ção

Jamenson 
Guilherme 

Ozelame
Gerente de 

regulamentação

“O leilão foi 
muito importante 

para garantir a 
estabilidade 
da tarifa aos 
associados”
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Além da readequação administrativa, a Creluz teve 
de fazer um planejamento detalhado para efetuar a 

compra da energia. A cooperativa montou uma 
comissão, que estudou quanto de energia será 
necessário para abastecer a região até 2040, 
verificando a viabilidade financeira e operacio-

nal do negócio. Uma vez aprovados os critérios 
e efetuado o leilão, a Creluz agora trabalha pen-

sando em agosto deste ano, data em que começa a 
valer o contrato com a fornecedora paranaense. 



Apoio 
à região Energia que gera

movimentação 
econômica

Salvar vidas também é parte do trabalho do Grupo Creluz. Em 2019, a cooperativa foi 
parceria do Aeroporto de Frederico Westphalen no projeto de instalação do sistema 
de balizamento. A tecnologia implementada pela direção e sócios do aeroclube teve 
o apoio da Creluz, e permitiu que fossem realizados pousos e decolagens durante a 
noite. Além de ser um recurso importante para a mobilidade, o balizamento noturno 
permite que pacientes sejam levados de Frederico Westphalen para grandes centros 
de saúde com a agilidade necessária para salvar vidas, independente do horário. 

Vidas salvas pela cooperação

A comunidade de Cerro Grande foi uma das 
beneficiadas das ações do programa Pró-lumi, 
da Creluz, em 2020. No município, a cooperativa 
instalou 36 postes cônicos, três transforma-
dores e 41 conjuntos de iluminação completos, 
tudo sem custo para o Poder Público. A mesma 
estrutura de rede, que foi instalada na linha Sella, 
serviu para ligar uma unidade de produção de 
suínos, com capacidade para engorda de 1,3 mil 
animais, de propriedade de um associado da 
Creluz, gerando emprego e renda para a família. 
O investimento total da obra foi de R$ 214.456,68.

Edevaldo Stacke/Reprodução

Pró-lumi e os 
benefícios diretos

Ação em Cerro Grande

Custo  
para o Poder 

Público

postes 
cônicos

conjuntos de 
iluminação

Chaves
Aterramento

Cruzetas 
de fibraLuminárias, 

braços, bases 
e reatores Investimento 

total: R$
 214.456,68

zero
36

41
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Um investimento de R$ 1,1 milhão efetuado pelo 
Grupo Creluz garantiu o fornecimento de energia 

para as comunidades de Campo Santo, em 
Palmeira das Missões, e Campo Santo, em Coronel 
Bicaco. O recurso foi empregado na instalação de 
uma linha de transmissão de 10,2 quilômetros, e 

levou aos associados duas fontes de alimentação, 
o que garante o abastecimento regular e de 

emergência. A inauguração da linha 
ocorreu no início de 2020, e teve a 

participação de associados e 
lideranças dos municípios.

O aprimoramento da rede entre Palmitinho e Taquaruçu do Sul 
foi uma das preocupações da Creluz em 2020. No ano passado, 
a cooperativa trocou os cabos isoladores e alguns postes, que 
foram substituídos por estruturas mais reforçadas. A manuten-
ção preventiva ocorreu em função da crescente demanda por 
energia elétrica na região, pelas atividades leiteiras, suinocultura 
e aviários existentes na localidade. A melhoria reforçou a estru-
tura em sete quilômetros, entre a linha Santo Antônio, em Palmi-
tinho, até a linha Rincão, em Taquaruçu do Sul, pela ERS-472.

Importantes melhorias no atendimento ao asso-
ciado foram realizadas pelo Grupo Creluz em 2020. 
Uma delas foi a aplicação de uma inteligência 
artificial para solução de problemas dos coopera-
dos, a atendente virtual CRIS (Creluz Intelligence 
Systems), apresentada ao público 
no mês de junho. Associados que 
ligarem para o 0800 510 1818 em 
qualquer dia e horário irão receber o 
atendimento da CRIS.

Dois meses depois, a Creluz implementou ou-
tra melhoria, buscando facilitar as ligações dos 
associados que tenham demandas. O lançamen-
to do 0800 610 1818, número parecido com o da 
inteligência artificial para facilitar a memorização, 
representou a inauguração de outro canal de co-
municação, visando atender a demanda dos asso-
ciados em momentos de temporais, por exemplo, 
quando as ligações informando falta de energia 
são mais volumosas. Antes disso, no início do ano, 
a Creluz lançou o atendimento via WhatsApp, que 
também é operado pela CRIS.

Horizontes 
ampliados

Edevaldo Stacke/Reprodução

Atendimento fácil e práticoMelhorias preventivas para 
garantir o abastecimento

Canais de comunicação:

Reprodução

0800 510 1818
0800 610 1818
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Infraestrutura para o 
empreendedorismo

No fim de 2020, a Creluz assumiu o compro-
misso de efetuar um investimento de R$ 52 
mil em Ametista do Sul, instalando uma rede 
de energia no Parque Industrial. A infraes-
trutura foi uma solicitação da prefeitura, 
prontamente atendida pelo Grupo Creluz, 
permitindo que novas empresas se instalem 
no município, gerando renda e empregos.

Ede
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/Repr
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ção

Apoio à geração de 
renda e empregos

Longa parceria com 
as agroindústrias

Cooperativismo para 
o setor agropecuário

De geração em geração, a família de Uziel Winck, de Frederico 
Westphalen, se tornou conhecida pela produção de cuias. 
Há alguns anos, o jovem empreendedor decidiu seguir seu 
próprio negócio e fundou a empresa “Guri das Cuias”, situada 
na linha Brondani, quilômetro 17 da BR-386. Com o negócio 
em expansão, Winck precisou construir um galpão e solicitou 
à Creluz o pedido para ligação da energia, que foi prontamen-
te atendido.  Esses investimentos disponibilizados pelo Grupo 
Creluz, em favor dos seus associados, em toda sua área de 
atuação, proporcionando geração de emprego, renda e cres-
cimento econômico para a região, são aprovados em assem-
bleia, com a participação do quadro social.

A geração de renda no interior dos 
municípios da região tem o apoio do 
Grupo Creluz há muitos anos. Desde 
2004, a cooperativa é parceria da 
Agroindústria Bisolo, de Frederico 
Westphalen, que produz embutidos, 
como salames, linguiças, salsichão 
e lombo defumado. Quando a família 
decidiu iniciar os trabalhos no ramo, 
teve o apoio da Creluz, que instalou 
uma rede trifásica no local. Anos 
depois, em 2012 e 2014, a família fez 
ampliações importantes e sempre 
teve o amparo da Creluz para seguir 
aprimorando os serviços, gerando 
renda e empregos.

Em Vista Alegre, a atividade agropecuarista recebeu grandes incentivos 
da Creluz em 2020, por meio de diversas ações executadas em parce-
ria com a prefeitura e com produtores locais.  Na suinocultura, o apoio 
técnico da Creluz permitiu a instalação de uma granja com três pocilgas, 
cada uma com capacidade para 2,7 mil suínos. A cooperativa também 
forneceu todo o amparo para a implementação do setor de avicultura 
de corte e na atividade leiteira. Além das atividades no setor, a coopera-
tiva contribuiu com Vista Alegre por meio do programa Água Limpa, que 
beneficiou 400 famílias vista-alegrenses com uma ligação de poço, e 
com o Horto Florestal, que destina mudas de árvores para os trabalhos 
de reflorestação que o município efetuou junto às escolas.

Tradição que se perpetua
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Edevaldo Stacke/Reprodução

Reprodução
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Em Liberato Salzano, o Grupo Creluz realizou intensos tra-
balhos também em 2020. Ao longo do ano, a cooperativa 
trabalhou para contribuir com a suinocultura e, em determi-
nado momento chegou a fazer a ligação de energia elétrica a 
15 novas pocilgas de produção de suínos. Ao mesmo tempo, 
e com as mesmas redes, a Creluz trabalhou para efetuar a 
ligação de uma unidade produtora de leitões (UPL), na linha 
Bonita, interior de Rodeio Bonito, local com produção estima-
da de dois mil leitões a cada ciclo de 48 dias.

No interior de Rodeio Bonito, as agroindústrias de pro-
cessamento de mandioca e de filés de tilápia, na Cipran-
di Produtos Coloniais, tiveram amparo da Creluz ao longo 
de 2020. A empresa da família é abastecida por uma 
rede trifásica instalada pela cooperativa, permitindo que 
a execução do projeto agroindustrial. Além de contribuir 
com a geração de renda na família, a Creluz fornece 
mudas de árvores frutíferas para os produtores, que de-
monstram preocupação com o meio ambiente e encon-
tram na cooperativa uma grande parceria desse ideal.

A instalação das redes trifásicas pela Creluz permitiu 
que a família Wiechorek, da linha Encruzilhada, Frede-
rico Westphalen, permanecesse no campo produzindo 
cada vez mais. Na propriedade da família, a coopera-
tiva solucionou o problema da energia, que era fraca 
demais para a demanda do empreendimento, e im-
plementou a rede trifásica. Agora, a família implemen-
tou uma nova pocilga, perfurou um poço artesiano e 
ampliou a atividade na bovinocultura de leite.

O frigorífico Mais Frango, de Miraguaí, na região Celeiro, 
é um dos empreendimentos que recebem suporte do 
Grupo Creluz. Responsável por exportar frango para 26 
países, o frigorífico abate 80 mil aves por dia, empre-
gando mais de 1,2 mil pessoas. Em 2020, a empresa 
previa a instalação de dois aviários no município, totali-
zando mais de 80 mil frangos, projeto que só foi possível 
pela parceria entre Mais Frango e Creluz.

Um dos tantos exemplos de ações de apoio do Grupo Creluz aos 
produtores rurais da região foi registrado na comunidade Alto Pa-
raíso, em Pinhal. Na propriedade da família Delgado, a produção de 
leite era de 300 litros por dia, mas os agricultores decidiram ampliar 
o negócio e solicitaram apoio da Creluz, que instalou rede trifásica no 
local. Desde então, o número de vacas saltou de 15 para 22, aumen-
tando a produção para 500 litros de leite por dia, e permitindo à famí-
lia sonhar em registrar até mil litros de leite num futuro próximos.

Ao decidir ampliar a produção 
e construir o quarto aviário, um 
dos temores da família Meotti, no 
interior de Alpestre, era conseguir 
garantir energia elétrica para o 
empreendimento. Mas isso não foi 
problema para os produtores, que 
contaram com o apoio do Grupo 
Creluz nesse processo. A agilidade 
e o investimento da Creluz permiti-
ram que a família Meotti alcanças-
se os objetivos de produzir entre 
180 e 200 mil ovos por lote.

Reprodução

Mais renda familiar e 
preservação ambiental

Garantia da 
sucessão familiar

Cooperação 
para os sonhos

Amparo técnico para o desenvolvimento rural

Parceria para a 
industrialização 
na região Celeiro

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Energia de qualidade 
para atender novos 
empreendimentos 

Reprodução
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Grupo Creluz

Ao longo de quase duas décadas, milhares de famílias foram benefi-
ciadas pelo programa Água Limpa. No início de 2020, a comunidade 

da linha Cherobini recebeu o apoio do Grupo Creluz para ter acesso à 
água potável de qualidade. Com investimento de R$ 28 mil, a coope-

rativa beneficiou mais de 20 famílias da comunidade, que há 23 anos 
esperava pela chegada de água potável em suas torneiras. Muitos 

moradores tinham de ir até vizinhos de outras comunidades para 
conseguir água. Na linha, a obra levou duas semanas e solucionou 

uma dificuldade histórica, justamente em um momento de estiagem.

Cooperar pela qualidade de vida
Edevaldo Stacke/Creluz/Reprodução

Em um ano marcado por estiagens, o 
abastecimento de água desafiou os mo-
radores da região. Para ajudar a contornar 
essas dificuldades, o Grupo Creluz redobrou 
as atenções ao programa Água Limpa. Em 
atividade há 18 anos, a iniciativa é totalmente 
financiada pelas verbas sociais da coopera-
tiva, que entrega gratuitamente aos benefi-

ciários a estrutura da rede para alimentação 
dos poços artesianos. Essencial para a 
qualidade de vida das comunidades que não 
contam com abastecimento, o Água Limpa 
tem atuação em 36 municípios, nos quais 
contempla comunidades que são ligadas à 
Creluz. Ao todo, são mais de 180 poços liga-
dos pelo programa.

Comunidade de Frederico Westphalen 
foi uma das beneficiadas

Programa 
Água Limpa

Cuidado 
com o futuro 

do planeta

Mais de Ligação
de mais de Atuação em

Uma das iniciativas ligadas ao 
Horto Florestal é o Creviva, iniciativa 
voltada para a preservação dos rios 
onde estão localizadas as usinas de 
geração de energia da Creluz. Com 
uso das mudas do horto, o Creviva 
refloresta áreas degradadas na re-
gião, trabalho ecológico certificado 
com premiação internacional.

7 mil 180 36famílias 
beneficiadas poços 

artesianos
municípios

Em meio à maior estiagem desde 
2012, a Creluz investiu na compra 
de um caminhão-tanque, a fim de 
abastecer os reservatórios no Horto 
Florestal, em Pinhal, além de outras 
plantas da cooperativa de energia. 
Com isso, foi possível salvar as 
mudas de árvores nativas e ervas 
medicinais produzidas pelo Grupo 
Creluz no horto.

Localizado na linha Três, no interior 
do município, o horto produz mudas 
de árvores nativas, ervas medicinais 
e erva-mate, com distribuição gra-
tuita aos associados e entidades. 

Também em seu Horto Florestal, 
o Grupo Creluz possui uma trilha 
ecológica e um meliponário com 
abelhas nativas sem ferrão, telhado 
verde, aproveitamento da água da 
chuva e dos rejeitos orgânicos cole-
tados nas usinas, além do relógio do 
corpo humano.

No encerramento do ano de 2019, 
os colaboradores do Grupo Creluz 
plantaram uma floresta colaborativa 
na Fundaluz, em Pinhal, mais uma 
ação diferenciada da cooperativa, 
que pensa no planeta para as futu-
ras gerações.

Creluz/Divulgação

Programa Creviva e a 
preservação de rios
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Com o objetivo de embelezar o local e 
gerar sombra, mas principalmente para 
evitar a erosão de barrancos, o Grupo 
Creluz realizou o plantio de diversas mu-
das de árvores nativas às margens do rio 
da Várzea, na ponte da Integração, entre 
Rodeio Bonito e Libertado Salzano.

Há mais de cinco anos, o 
Grupo Creluz é parceiro de um 
inovador projeto de proteção 
climática, com dimensões 
internacionais entre Brasil e 
Alemanha. Em 2020, o empre-
sário alemão, Stefan Voelkel, 
esteve na região para conhe-
cer mais sobre o projeto e 
visitou uma propriedade rural 
em São Martinho, onde foram 
plantadas centenas de mudas 
de árvores nativas produzidas 
no Horto Florestal da Creluz. 
Ele também esteve em Seberi, 
na família Ghem, a primeira 
do país a produzir erva-mate 
artesanal no método barba-
quá, com alvará sanitário e 
com exportação para a Alema-
nha, onde a empresa Voelkel 
produz sucos e refrigerantes 
orgânicos utilizando a erva-
-mate como matéria-prima.

Plantio de 
árvores às 

margens do rio 
da Várzea

Parceria 
internacional 

em prol 
do meio 

ambiente

Uma iniciativa realizada pela paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, de Três de Maio, junto 
com o projeto Acampamento, recebeu o apoio do 
Grupo Creluz em 2020. Em acordo com a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que 
orientou as comunidades católicas a celebrarem 
o Dia de Finados realizando o plantio de árvores, 
a paróquia decidiu fazer o plantio de mil mudas.

Parceira da iniciativa, a Creluz doou as mudas, 
que foram distribuídas aos fiéis pela parceria 
com o projeto Acampamento, que há dois anos 
incentiva o cuidado com a natureza. 

Apoio ao 
plantio de mil 

mudas

Edevaldo Stacke/Ascom Creluz/Divulgação

A ação, que teve o apoio das prefeituras de ambos os 
municípios, da Emater e de moradores das proximida-
des, marcou a celebração do Dia Internacional do Coo-
perativismo, celebrado em 4 de julho. Foram plantadas 
diversas mudas de araucárias, árvore-símbolo do coo-
perativismo. Todas as árvores plantadas no local foram 
disponibilizadas pelo Horto Florestal do Grupo Creluz.

Edevaldo Stacke/Ascom-Creluz/Reprodução

O projeto internacional incen-
tiva resgatar a produção da 
erva-mate de forma orgânica 
e artesanal, além da produ-
ção de outros alimentos de 
forma sustentável, por meio 
do sistema agroflorestal. 
Além do fornecimento de 
mudas para implantação do 
sistema de agroflorestal, a 
Creluz apoiou a família Ghem 
levando energia trifásica e 
proporcionando melhores 
condições para a produção.

Reprodução

Ligado nas 
Escolas
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Presente em 42 educandários de 15 municípios da região, o 
programa Ligado nas Escolas também desenvolveu impor-
tantes ações em 2020. No início do ano, por meio da inicia-
tiva, o Grupo Creluz entregou dezenas de kits de material 
escolar para os filhos dos colaboradores da cooperativa. 

O compromisso com a educação é uma das bandeiras 
do Grupo Creluz, que historicamente incentiva o aperfei-
çoamento do quadro funcional, por meio de graduações 
ou cursos técnicos dentro da própria empresa, formando 
engenheiros eletricistas, em parceria com a Unijuí, por 
exemplo, e eletrotécnicos, em conjunto com o Colégio 
Evangélico de Panambi.

Apoiar iniciativas so-
ciais que beneficiem o 

meio ambiente é tradição 
no Grupo Creluz. Em 2020, o 

motoclube Jaques Pich, de Frede-
rico Westphalen, recebeu o incentivo 

da cooperativa por meio da instalação de 
energia na sede da entidade, na linha Boa 
Esperança. A organização, por meio de 
uma parceria com a Creluz, fez o plantio de 
mudas de árvores e desenvolveu projetos 
sociais. Mais uma vez, a parceria mostrou 
os bons resultados que podem surgir 
quando o cooperativismo permeia as rela-
ções, como em ações envolvendo esporte, 
aventura, meio ambiente e trabalho social.

Gr
up

o C
re

lu
z/

Di
vu

lga
çã

o

Ações em prol da educação 

Mais de Cerca de Atuação em
4 anos 7 mil 42
de execução alunos educandários

Grupo Creluz/Divulgação
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Ligado nas 
Escolas
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Combate 
à Covid-19

União renovada em  
meio às dificuldades

Estar junto dos associados e colabora-
dores é uma premissa histórica do Gru-
po Creluz, que estimula a integração e a 
coletividade como forças para a promo-

ção do desenvolvimento. Mas 2020 impediu 
que as reuniões, cursos, seminários, palestras 
e demais eventos sociais, como a Assembleia 
Geral Ordinária, ocorressem presencialmente, 
em função da pandemia da Covid-19.

Nem por isso, contudo, a cooperativa ficou 
longe dos associados e, nesse período, de-
senvolveu estratégias para contornar os 
encontros presenciais, prezando tanto pela 
qualidade no serviço, quanto pela saúde dos 
cooperados. Confira algumas das ações reali-
zadas para combater a Covid-19 em 2020.

Logo no início da pandemia na região, o Grupo 
Creluz decidiu interromper o atendimento pre-
sencial aos associados. Ainda que o setor de 
fornecimento de energia tenha sido autorizado 
a funcionar presencialmente – pelo fato de ser 
considerado serviço essencial – a Creluz, preocu-
pada em evitar a proliferação da Covid-19, optou 
pela cautela em um momento de tanto risco para 
os associados. Todos os cooperados foram dire-
cionados para as plataformas digitais da Creluz, 
como o Creluz Mobi e o 0800 da cooperativa. Para 
quem precisava ser atendido presencialmente, a 
cooperativa adotou o sistema de agendamento.

Atendimento a distância

Creluz/Reprodução
Creluz/Divulgação

Distribuição 
de máscaras

Assim que a pandemia passou a 
ameaçar a região, o Grupo Creluz equipou 

os colaboradores com máscaras e reforçou 
orientações sobre comportamentos a serem evitados 

durante os atendimentos ao público. Além disso, as 
equipes foram instruídas sobre o descarte correto 

do equipamento de proteção individual.

Em junho, a cooperativa produziu 
um vídeo institucional voltado 
para informar os associados 

sobre os cuidados preventivos à 
Covid-19. Na mensagem, o Grupo 
Creluz demonstrou solidariedade 

diante da situação, e reforçou a 
necessidade do uso de máscaras, 

da higienização frequente das mãos 
e do uso de álcool em gel.

Conscientização 
da população
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A qualidade do serviço prestado pelo 
Grupo Creluz é resultado do com-
promisso da cooperativa em investir 
na capacitação dos colaboradores. 

Por isso, ao longo de 2020, foram promovidos 
diversos cursos internos, além de atualizações 
e adequações à normas internacionais.

No início do ano passado, a cooperativa iniciou 
os trabalhos para implementar a certificação 
internacional ISO 45001: sistema de gestão de 
saúde e segurança ocupacional. Na ocasião, 
foram identificadas as demandas e estabele-
cido um cronograma de trabalho para atendi-
mento de todos os requisitos.

Embora a certificação não seja obrigatória, a 
cooperativa assumiu tal compromisso pen-
sando em minimizar riscos aos colaboradores, 
em função do alto grau de periculosidade.

Capacitações

Planejamento e rigor 
em busca da excelência 

Reprodução

Aperfeiçoamento constante
A diversidade de funções exercidas pelos 
colaboradores da Creluz demanda que a coo-
perativa esteja atenta aos mínimos detalhes, 
para garantir a segurança de todos e todas. 
Em 2020, o Grupo Creluz promoveu uma série 
de treinamentos e capacitações às normas 
regulamentadoras (NRs). Entre elas, estava a 
formação voltada para a operação de equipa-
mentos de guindar, usados para elevação de 
pessoas e trabalho em altura. 
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o Edevaldo Stacke/Divulgação

Também foram desenvolvidos os cursos de NR 12 e anexo 12 para a 
operação de cestos aéreos, curso de ponte rolante, operação de em-
pilhadeira, curso de NR 11 e NR 12 para operação de guindaste, curso de 
solda MIG/MAG e treinamento sobre operação de caminhões linha viva.

Além de ser referência na distribuição de energia no seu modelo de 
geração de energia limpa renovável e sustentável, a Creluz tem tra-
dição em zelar pela saúde e integridade física de seus trabalhado-
res, aprimorando muito os métodos e as tecnologias da segurança 
no trabalho.
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Não é cobrado deslocamento de área para receber e nem para efetuar ligações e SMS são gratuitos.
Taxa de adesão R$ 15,00 (apenas no 1º mês)

Taxa administrativa R$ 7,90 (por linha mensalmente)
Os valores são cobrados na fatura de energia.

Aproveite essa Super Condição que a Creluz
em parceria com a Vivo preparou para você.

PLANOS DE 
TELEFONIA


