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Atuação em parceria e em 
prol do desenvolvimento 
regional, com compromisso 
ambiental e social são marcas 

predominantes no DNA do Grupo Creluz, 
que tem constantemente se reinventado 
e inovado, principalmente em tempos 
marcados por tantos desafios, como 
este que estamos vivendo.

O ano de 2020 tem sido de 
muitos avanços para a Creluz, com 
a construção da sua subestação 
própria, denominada Pinhal Augusto 
Moro, sendo este o maior investimento 
da história da Cooperativa no 
segmento da distribuição de energia, 
ultrapassando 22,5 milhões de Reais, 
representando um divisor de águas 
no que diz respeito à melhora na 
qualidade da energia fornecida ao 
associado, garantindo mais eficiência 
e robustez ao nosso sistema de 
distribuição.

Em termos de gestão, este ano 
também marcou a entrada da 
Cooperativa no mercado livre, com a 
compra de energia através de leilão 
publico para os próximos 19 anos, até 
2040, justamente buscando benefícios 
para o nosso quadro social, como 
garantia de fornecimento e melhores 
preços. Mesmo antes de ingressar 
neste novo sistema, conseguimos em 
2020 baixar a tarifa para grande parte 
das nossas classes de consumo.

Em paralelo a todos estes avanços, 
ainda ampliamos a nossa atuação 
social não medindo esforços para 
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levar energia trifásica para inúmeros 
empreendimentos rurais e urbanos, 
através do nosso programa de reforço 
de rede. Estamos chegando a 200 
poços ligados através do Programa 
Água Limpa, atendendo uma grande 
demanda nos 36 municípios da nossa 
área de atuação.

Outra importantíssima contribuição 
social da Cooperativa, é a adesão ao 
Programa de Incentivo a Segurança 
Pública (Piseg), com o objetivo de 
contribuir para o aparelhamento da 
polícia civil e militar. Com o apoio dos 
nossos associados, colaboradores e 
conselhos de administração, ética e 
fiscal, seguimos também investindo 
em novas tecnologias, visando 
proporcionar um atendimento cada 
vez mais rápido e eficiente aos nossos 
consumidores.

O Grupo Creluz segue a sua 
trajetória, sendo uma Cooperativa 
que trabalha pelo crescimento 
e desenvolvimento da região, 
incentivando a inclusão de muitas 
famílias em atividades que garantem 
emprego, renda e dignidade, sem 
esquecer da missão de preservar o 
meio ambiente, contribuindo com a 
produção de mudas de árvores nativas 
em nosso horto florestal.

Aos nossos associados podemos 
garantir com muita segurança 
que a Creluz está preparada para 
o futuro e para estar ao lado da 
região, trabalhando em parceria para 
desenvolvimento sustentável.

Grupo Creluz - Uma ideia que ilumina
Elemar Battisti - Presidente
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Prêmio The Ashden Awards
Da história na região 
a um legado para o 
mundo: conquista do 
Oscar da Energia Verde 
completa 10 anos

O dia 1º de julho de 2010 foi históri-
co na trajetória dos 54 anos da 
Creluz. Representado pelo seu 

presidente, professor Elemar Battisti, o 
Grupo Creluz revelou-se para o mundo 
inteiro através do Prêmio Internacional 
The Ashden Awards for sustainable energy, 
em Londres, na Inglaterra.

Além do reconhecimento de todo o 
trabalho desenvolvido pela cooperati-
va até então, e uma premiação finan-
ceira de 20 mil libras esterlinas (que 
corresponde hoje a aproximadamente 
R$ 134 mil), o projeto da Creluz também 
serviu de inspiração para os países 
de todos os continentes. “Os finalistas 
de 2010 realçaram a importância das 
iniciativas locais de energia sustentá-
vel tanto na redução das emissões de 
carbono como no combate à pobreza 
e a falta de acesso a recursos vitais. 
Estes projetos inspiradores mostram 
que, com o tipo de apoio certo, sis-
temas de energia sustentável locais 

podem desempenhar um papel 
significativo nas metas de redução 
de pobreza e combate às alterações 
climáticas”, afirma Sarah Butler-Sloss, 
presidente-executiva do fundo e dire-
tora fundadora, que em 2001 estabele-
ceu o prêmio de Ashden Awards para 
energia sustentável.

De acordo com a Ashden, organi-
zação que promove o prêmio, os pre-
miados demonstram como é possível 
transformar vidas e reduzir significativa-
mente as emissões de carbono através 
da utilização de designs simples, mas 
inovadores, estratégias de marketing 
inteligentes e com um foco claro. Nos úl-
timos dez anos, os vencedores da Ash-
den Awards têm melhorado a vida de 23 
milhões de pessoas em todo o mundo 
e em conjunto poupam três milhões 
de toneladas de CO2 por ano. Apenas 
naquele ano de 2010, em 12 meses, os 
finalistas internacionais pouparam mais 
de 250 mil toneladas de CO2.

Reconhecimento
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A trajetória da Creluz começou em 
1966 e hoje são 23 mil associados 
que apoiam, desde 1999, a ideia de 

gerar energia própria. Atualmente, são 11 
usinas – sete Pequenas Centrais Hidrelé-
tricas (PCHs) e quatro solares –, gerando 
energia, que usam o poder da água cor-
rente e do sol para fornecer eletricidade 
às comunidades que vivem nos 36 mu-
nicípios da abrangência da cooperativa. 
As PCHs da Creluz são consideradas de 
baixo impacto ambiental, funcionando a 
partir da utilização da água dos rios, des-
viadas por uma pequena barragem até as 
turbinas. Esse tipo de usina não necessita 
de grandes áreas inundadas, preservando 
o meio ambiente. Além disso, duas delas 
possuem uma estrutura que auxilia os 
peixes a cruzarem as barragens e ainda 
tem as barragens basculantes, que não 
deixam o leito dos rios baixar muito nos 
períodos de seca. 

No total, são 4,5 mil km de linhas de 
energia sem agredir o meio ambiente, 
valorizando-o por meio de uma educação 
de conscientização desenvolvidos nas es-
colas, comunidades, assentamentos, por 
convênios com prefeituras e a Cooperati-
va de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai 
(Coogamai), para ações de reflorestamen-
to de áreas degradadas.

Além dos seus complexos de geração 
de energia, a Creluz, por meio de seus 
programas sociais, tem levado qualidade 
de vida a 85 mil habitantes locais. Através 
do Água Limpa, por exemplo, a cooperati-
va apoia associações comunitárias com 
toda a estrutura de rede para alimentar os 
poços artesianos; já o Programa Ligar tem 
o intuito de não deixar nenhuma família 
de sua área de abrangência sem acesso 
à energia elétrica; enquanto por meio do 
programa Creviva do Horto Florestal, a 
Creluz distribui gratuitamente milhares de 
mudas nativas para associados, entida-
des, empresas e instituições, com a finali-
dade de incentivar a preservação ambien-
tal. Também investe em programas de 
apoio a atividades rurais e extrativistas na 
região de abrangência com o objetivo de 
desenvolver as propriedades, possibilitan-
do alternativas de fonte de renda.

Todas essas ações são discutidas e 
votadas pelos membros da cooperativa, 
pois todo o indivíduo, quando se torna só-
cio, passa a ser convidado a participar das 
assembleias e ter voz ativa nas diversas 
atividades sociais e ambientais promovi-
das pela Creluz.

Por meio das ações sociais 
desenvolvidas junto às comunidades 
de sua abrangência e o compromisso 
de preservar o meio ambiente 
através da geração de energia limpa, 
renovável e sustentável.

A trajetória da Creluz
até o reconhecimento

A conquista 
pelo trabalho 
desenvolvido

Agosto 
2009

Outubro 
2009

A Ashden descobriu o trabalho 
da Creluz e inscreveu a 
cooperativa para concorrer a 
10ª edição prêmio de ecologia. 

No mês seguinte, a direção e equipe de 
colaboradores e técnicos preparou o rela-
tório com as informações solicitadas para 
concorrer a premiação, que foi enviado 
para Londres em 25 de outubro. No fim 
do mês, a cooperativa recebeu a resposta 
da ONG promotora do prêmio, que estava 
concorrendo entre 104 projetos de 49 
países. Além disso, técnicos e especialistas 
da Ashden já estariam fazendo avaliações e 
análises dos materiais enviados. 

Reconhecimento
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O que levou a Creluz ao prêmio? Critérios chaves da 
conquista do prêmio– Redução de emissões de 

carbono e luta por uma melhor 
qualidade de vida. 
– Redução das desigualdades;
– Contribuição justa para uma 
sociedade sustentável (Partici-
pação e democratização).
– Os princípios de participação e 
tratamento igualitário.
– Benefícios aos sócios e clien-

tes e as comunidades. Progra-
mas comunitários nascidos das 
bases são aplicados (Incorpora 
práticas de mudanças climá-
ticas na gestão e benefícios 
adicionais);
- Melhoria da saúde e bem-estar.
- Melhoria da qualidade do ar, 
geração de empregos e união 
das comunidades.

– Produtos e serviços disponíveis 
para associados e clientes.
– Abordagem inovadora a energia sustentável.
– Inovação com aspectos significativos que 
chegam ao povo (sócio).
– Mostram uma boa governança e gestão. 
–Uso eficiente de fundos e recursos 
apresentados e aprovados 
em assembleia.

Novembro 
2009

Janeiro 
2010

Março 
2010

Maio 
2010

Julho
2010

Fevereiro 
2010

Após o retorno a Londres, todos os oito 
juízes do prêmio se reuniram avaliaram 
cada projeto visitado para selecionar os 
seis que seriam premiados no mundo todo. 
No dia 26 de março, a Creluz é informada 
que está entre os seis finalistas e mais 
informações são solicitadas à cooperativa.

No dia 11 de novembro de 2009, a Creluz recebeu a resposta 
que estaria selecionada entre os 25 projetos do mundo. Então, foi 
solicitado um relatório completo da parte técnica da cooperativa, 
com todos os números e resultados dos últimos anos e dados 
técnicos e contábeis das usinas hidrelétricas. Na época, a direção 
da Creluz não estava crente de que essa conquista poderia se 
tornar uma realidade concreta. “Acreditávamos que ficaríamos 
colocados, mais ou menos, pelo meio da classificação, e foi uma 
surpresa saber que estávamos entre os 25 que passaram para a 
segunda fase”, revelou o presidente, Elemar Battisti. 

“Essa conquista representou o coroamento de um trabalho que foi feito passo a passo, no começo 
com a reestruturação da Creluz, com o foco que priorizamos. Para nós, um Oscar de energia verde 
representa um selo de qualidade internacional e sela as ações da cooperativa de energia limpa, a 

chamada energia verde. É uma honraria que representou muito pela sua seriedade. O retorno financeiro 
é pequeno perto do que representou a divulgação e a grandiosidade do prêmio. Ganhamos também em 
termos de marca, no institucional e de orgulho para os associados que apostaram em uma cooperativa 

que passou os benefícios ganhos com a produtividade aos associados”, destaca Elemar Battisti.

No dia 25 de janeiro de 
2010, a Creluz recebe o 
comunicado que estaria entre 
os nove melhores projetos 
de energia limpa, renovável e 
sustentável do mundo. Inicia-
se, então, a etapa de vistoria 
na empresa, com entrevistas 
aos associados. 

Do dia 7 a 10 de maio, 
a direção recebeu um 
especialista em documentário 
da BBC, de Londres, que veio 
exclusivamente para coletar 
imagens da Creluz e da região. 
As filmagens constituíram um 
documentário que foi exibido 
na noite de gala em Londres. 

No dia 1º de julho de 
2010, quando o presidente 
do Grupo Creluz, Elemar 
Battisti, recebeu o Oscar da 
Energia Verde, a premiação 
internacional mais importante 
do mundo na área da 
geração de energia limpa, 
renovável e sustentável. 

Entre os dias 16 e 20 
de fevereiro, um juiz do 
prêmio, o engenheiro David 
Fulford, visita a cooperativa 
e seus complexos de 
geração de energia, 
entrevistando associados, 
lideranças da região, 
colaboradores e a direção.

Reconhecimento
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Prêmio 
Arch of Europe 
Quality Award

3º Prêmio 
Mérito 
Ambiental

Grupo Creluz é certificada
ISO 9001 e 10002

Creluz volta à Europa para 
receber prêmio em Qualidade 
de Gestão e Liderança

Menos de dois anos depois da conquista do Oscar da 
Energia Verde, o Grupo Creluz retornou à Europa, em 
2012, no Ano Internacional do Cooperativismo, para 

receber sua segunda premiação internacional. O Prêmio 
Arch of Europe Quality Award, que reconhece as melhores 
empresas do mundo em qualidade de gestão e liderança, foi 

entregue à Creluz durante cerimônia 
realizada em Frankfurt, na Alemanha, 
no dia 30 de abril de 2012.

O Grupo Creluz foi a única empre-
sa do Brasil e a terceira do continente 
americano a ter recebido a distinção. 
As outras duas empresas que ha-
viam sido agraciadas com a honraria 
até então eram representantes da 
Colômbia e do México.

O prêmio, que já tem 30 anos de 
história e reconheceu empresas de mais de 100 países, é 
promovido pela Business Initiative Directions (BID).

Assim como o The Ashden Awards, em 2010, o prêmio 
de Qualidade em Gestão e Liderança também foi marcado, 
na época, por grande repercussão na mídia regional, do Es-
tado e país, sendo que a cooperativa esteve entre as 72 me-
lhores empresas do mundo em qualidade e gestão. “São 
duas grandes distinções europeias, reconhecidas mundial-
mente, que contemplam áreas diferentes. O Ashden premia 
ações ambientais de sustentabilidade principalmente na 
geração de energia, enquanto que o Arco Europa reconhe-
ce a gestão e a qualidade do trabalho desenvolvido pela 
cooperativa”, destaca Battisti. 

Com o case “Sustentabilidade e responsa-
bilidade socioambiental: uma questão de 
valores”, a Creluz alcançou, ainda em 2012, 

mais uma conquista importante, o 3º Prêmio Méri-
to Ambiental Henrique Luiz Roessler. 

Promovida pela Revista Ecologia & Meio Ambiente 
em conjunto com a Fundação Estadual de Prote-
ção Ambiental (Fepam) e Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente (Sema), a premiação homenageou 
21 empresas ou instituições que se destacaram por 
ações de sustentabilidade. A Cooperativa de Geração 
e Distribuição de Energia Elétrica do Norte Gaúcho 
(Creluz) foi a única instituição do ramo de infraestru-
tura e energia a receber a honraria.

A cerimônia de entrega do troféu ocorreu no dia 
29 de junho, no Clube Farrapos, em Porto Alegre. 

Buscando sempre melhorar cada vez mais a eficiência de 
sua gestão e, consequentemente, a qualidade do atendi-

mento ao associado e consumidor, o Grupo Creluz implantou, 
em 2012, a ISO 9001 e 10002.

A certificação ISO 9001 é um conjunto de normas de padro-
nização para um determinado serviço ou produto e tem como 
finalidade aperfeiçoar a gestão de uma empresa. Por sua vez, 
a ISO 10002 trabalha o gerenciamento das reclamações dos 
clientes de maneira eficaz e com o intuito de 
satisfazer às expectativas dos consumidores.

Reconhecimento

Divulgação

Divulgação
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Medalhas recebidas ao
longo de seus 55 anos

Nível de excelência 
no Índice Aneel de
Satisfação do 
Consumidor 

Nível de excelência
nos últimos anos 

A Creluz-D atingiu o grau de ex-
celência nos últimos três anos, 
em uma pesquisa de opinião, 

aplicada pela Aneel, para medir a qua-
lidade de energia e serviços prestados 
pela cooperativa. Segundo o IASC, 
existem cinco classificações; de 0 a 
20 quando o desempenho é péssimo 
20 a 40 muito ruim, de 40 a 60 regular, 
de 60 a 80 bom e acima de 80 até 100 
quando atinge a excelência.

O Grupo Creluz obteve mais uma vez um impor-
tante reconhecimento nacional, sendo finalis-
ta em Grau de Excelência do Prêmio Aneel de 

Qualidade do ano de 2019, com uma nota de 86,49 
pontos. A cooperativa ficou em quarto lugar entre 91 
distribuidoras de energia elétrica mais bem avaliadas 
pelos consumidores.

A metodologia científica empregada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em todo o Brasil, 
com todas as concessionárias e permissionárias do 
país, premia anualmente as melhores distribuidoras, 
que são chamadas a Brasília para participarem de so-
lenidade magna. “A direção da Creluz agradece a todos 
os funcionários, conselheiros e associados por ter sido 
finalista em Grau de Excelência nesta edição do prêmio. 
Agradecemos a todos e continuaremos a ter um com-
promisso cada vez maior com nosso associado. A pre-
miação é de todos. Obrigado a todos, especialmente os 
valorosos funcionários de cada setor da cooperativa”, 
enalteceu o presidente do Grupo Creluz, Elemar Battisti.

Ordem de 
Classificação Empresa Satisfação

1 Coopercocal 90,47
2 Coopermila 90,12
3 Ceriluz 89,26
4 Creluz-D 86,49
5 Cermissões 86,04
6 Coprel 85,97
7 Certel Energia 84,75
8 Coopera 84,60
9 Cergapa 83,96
10 Mux Energia 83,92

86,49%

82,66%

81,71%

IASC 2019

IASC 2018

IASC 2017

Reconhecimento

- Prêmio Qualidade RS
- Prêmio Destaque Empresarial
- Oito Prêmios de Responsabilidade Social
- Mérito Internacional de Meio Ambiente
- Prêmio Destaque Cooperativismo
- Comenda João de Barro
- Mérito Empreendedor e Medalha Pé no Chão
- Títulos, honraria e moções de aplauso nos mais 
diversos municípios de atuação
- Prêmio ADVB Top de Marketing
- Prêmio Faz a Diferença
- Prêmio Aneel de Qualidade

Ar
qu

ivo
 A

U

Arquivo AU/Divulgação
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há 55 anos 
iluminando 
o progresso 
da região

Creluz 
Em plena década de 1960, 

enquanto muitos municí-
pios da região conquista-
vam suas emancipações 

político-administrativas, um 
grupo de lideranças, com apoio 
de agricultores, comerciantes, 
industrialistas e autoridades, 
estava motivado a contribuir 
com o desenvolvimento re-
gional. Devido às dificuldades 
da eletrificação chegar até as 
localidades interioranas, este 
grupo foi buscar no cooperati-
vismo uma forma para resolver 
o problema da falta de energia 
elétrica e iluminar o progresso 
da região.

Assim, em 3 de abril de 1966, 
nascia a Cooperativa de Energia 
e Desenvolvimento Rural do 
Médio Alto Uruguai Ltda, Creluz. 
Com sede administrativa no 
então distrito de Pinhal, muni-

cípio de Palmeira das Missões, 
logo do imediato deu-se início 
ao processo da ampliação do 
quadro social, serviço realizado 
voluntariamente por muitas 
pessoas. No ano seguinte, 
começou o trabalho de cons-
trução das primeiras redes de 
distribuição, sendo que uma 
rede troncal, com 78 km de 
extensão saiu da subestação 
da Guarita, em Erval Seco, de 
propriedade da CEEE, passan-
do pelas localidades de Dois 
Irmãos das Missões, Boa Vista 
das Missões, Jaboticaba, Pinhal 
e Rodeio Bonito.

Em 1971, a partir de uma de-
cisão do Incra, a Creluz foi eleita 
a Regional das Cooperativas de 
Eletrificação, incorporando as 
cooperativas de eletrificação ru-
ral de Seberi, Castelinho, em Fre-
derico Westphalen, e Planalto.

História
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Por mais de duas décadas, entre 1976 e 1998, a 
cooperativa também atuou no segmento de lojas, 
com venda de eletrodomésticos e material elétrico. 
Contudo, por definição estratégica da nova diretoria 
eleita em 1991, com o professor Elemar Battisti na 
presidência do Conselho Administrativo, a Creluz 
abandonou a área concentrando seus esforços na 
geração de energia limpa, renovável e sustentável. 

A decisão, muito contestada na época e vista 
como algo impossível, foi uma espécie de divisor de 
águas na história do desenvolvimento da instituição, 
que com esse passo não apenas iniciou uma nova 
fase, mas também alçou voos mais altos em termos 
de projeção regional, estadual, nacional e até mundial.

Com essa estratégia, em 1999, a Creluz coloca 
em funcionamento a sua primeira usina de geração 
de energia, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 
Fortaleza, em Erval Seco. Hoje, já são sete PCHs em 
operação e quatro usinas solares, totalizando onze 
complexos de geração de energia, um para cada 
loja da cooperativa fechada.

Além da direção e conselhos, os associados da 
Creluz também são importantes em todas as deci-
sões da cooperativa. Durante o ano, inúmeras as-
sembleias são realizadas nos seus municípios de 
abrangência, onde são levadas informações sobre 
todas as atividades que movimentam o Grupo. 
Com transparência e ética, a instituição deixa seu 
quadro social a par de investimentos, números, 
projetos, dificuldades, enfim, todo o crescimento 
da cooperativa, ano a ano, é compartilhado com 
cada um dos mais de 23 mil associados.

Foco na geração de energia limpa, 
renovável e sustentável

Eficiência nos serviços em prol da 
qualidade e desenvolvimento

Com a mudança da diretoria, em 1991, e no foco da cooperativa, a Creluz também 
passou a oferecer serviços mais eficientes, tais como a fabricação de postes de concre-
to e a manutenção eficaz nas linhas para a diminuição de problemas. Assim, além das 
reduções de custos e da perda de energia, inicia uma reestruturação interna da Creluz, 
que começa a apresentar resultados positivos e a crescer em números e qualidade.

Nasce o 
Grupo Creluz

Com a finalidade de aten-
der às normas exigidas pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a Creluz foi 
dividida em duas cooperati-
vas: a Cooperativa de Distri-
buição de Energia (Creluz-D) 
e a Cooperativa de Geração 
de Energia e Desenvolvimen-
to (Creluz-G), constituindo, 
assim, o Grupo Creluz.

Transparência e participação 
ativa dos associados

História
Fotos: Divulgação
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Criado em 2002, o Progra-
ma Social Água Limpa 
surgiu com o objetivo de 

apoiar comunidades interio-
ranas, que sofriam com a falta 
de água potável, visando, as-
sim, melhorar a qualidade de 
vida da população da região.

Por meio da iniciativa, que 
surgiu a partir de sugestões 
dos associados nas assem-
bleias, a Creluz é responsável 
por colocar gratuitamente 
toda a estrutura de rede para 
alimentar os poços artesianos, 
fazendo com que a água po-
tável chegue até a residência 
dos associados. As primeiras 
famílias beneficiadas foram 
do interior de Cerro Grande e 
desde então o Água Limpa se 
expandiu rapidamente, atin-
gindo os 36 municípios da área 
de atuação do Grupo Creluz.

Desde a sua implantação, 
há 18 anos, já são mais de sete 
mil famílias beneficiadas com 

a ligação de 182 poços artesia-
nos e investimentos superiores 
a R$ 2,3 milhões, oriundos de 
verbas da própria cooperativa. 
“Percebemos a grande dificul-
dade enfrentada por associa-
dos onde o abastecimento de 
água é precário ou até mesmo 
inexistente e a situação se 
agrava no alto verão, com a 
escassez das chuvas, por isso, 
a importância deste programa, 
que acima de tudo leva saúde 
e bem-estar para as famílias”, 
destaca Battisti.

A comunidade da linha 
Cherobini, de Frederico Wes-
tphalen, foi uma das beneficia-
das do programa em 2020. Há 
mais de 23 anos, as famílias 
da localidade aguardavam a 
chegada da água potável em 
suas torneiras. “Precisávamos 
buscar água com garrafas pet 
em localidades vizinhas para o 
consumo humano”, lembra o 
associado, Adair Luis Avozani.

Água Limpa

Comunidade da linha Cherobini, de Frederico Westphalen, 
foi uma das beneficiadas do programa em 2020

Com o objetivo de levar energia elétrica 
para a população do meio rural, em 2004, 
a Creluz aderiu ao Programa de Univer-

salização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – 
Luz Para Todos. Coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia, com participação de recursos 
financeiros da cooperativa e da Eletrobrás, o 
programa foi encerrado em 2014.

Luz Para Todos

Programa luz Para Todos foi encerrado em 2014, em solenidade realizada no município de Vista Alegre

Gustavo Menegusso/Arquivo AU
Adriana Folle/Arquivo AU
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A travessia entre os municípios de 
Rodeio Bonito e Liberato Salza-
no, esperada pela comunidade 

regional há mais de 20 anos, tornou-se 
realidade no dia 6 de dezembro de 2019, 
dia em que ocorreu a inauguração da 
ponte sobre o rio da Várzea. Batizada de 
Ponte da Integração, a obra não apenas 
uniu duas regiões, encurtando a distân-
cia em torno de 50 quilômetros, como 
também moveu gestores de várias 
administrações, que esbarravam na 
questão financeira por não conseguirem 
recursos dos governos federal e estadu-
al. Com pensamento no futuro, visando o 
desenvolvimento regional, a Creluz ban-
cou todos os projetos e estudos iniciais 
da obra, com investimentos superiores 
a R$ 500 mil, dando o primeiro passo na 
realização desse sonho. 

A partir dos projetos, os prefeitos 
da Associação dos Municípios da 
Zona da Produção (Amzop), sabendo 
da necessidade da obra e também 
que havia disponibilidade de recurso 
para esta finalidade no Ministério da 
Integração Nacional, pediram à Creluz 
se a cooperativa não cederia toda a 
avaliação já feita para que pudesse ser 
encaminhada ao governo federal, assim 
a verba – de em torno de R$ 6 milhões – 
poderia ser destinada. O presidente da 
cooperativa, Elemar Battisti, recebeu os 
prefeitos em 2013 e, prontamente, doou 
os estudos já desenvolvidos. Porém, 

o dinheiro – que demorou cinco anos 
para ser repassado na totalidade – não 
foi suficiente para concluir também 
as cabeceiras. A Amzop entrou com 
recurso solicitando mais verbas, mas o 
pedido foi indeferido, então a partir de 
uma audiência pública, prefeitos envol-
vidos destinaram um aporte financeiro, 
sendo que a Creluz complementou a 
quantia, até o montante de R$ 522 mil, 
valor suficiente para terminar a obra. 
“A Creluz é dona das terras e do proje-
to, porque não adianta ter dinheiro se 
não tem projeto. Deu certo essa ponte 
porque a Creluz tinha o projeto pronto 
e o entregou na hora certa. Aí, com a 
ajuda dos prefeitos da Amzop, conse-
guimos fazer a execução e inauguração. 
Então, essa ponte já está melhorando 
o atendimento da saúde, facilitando a 
educação nos polos universitários e 
melhorando o escoamento das produ-
ções. Essa aproximação desse povo vai 
dar uma dinâmica nova na economia e 
todo mundo vai voltar a trabalhar com 
frango aqui, com fruta, com turismo. A 
infraestrutura é definidora do progresso 
de uma região”, destacou Battisti.

Além da Creluz, o prefeito de Liberato 
Salzano, Gilson de Carli, que encabeçou 
o projeto pela Amzop, com o apoio dos 
demais chefes do Executivos munici-
pais, também fez investimentos signi-
ficativos, alcançando R$ 500 mil, com 
contrapartidas e licenças ambientais.

Gustavo Menegusso/Arquivo AU

Ponte da Integração: 
unindo uma região em 
torno de um objetivo
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Com a finalidade de aumen-
tar a segurança das famílias 
associadas, melhorando as 

condições de trafegabilidade em 
vários locais e diminuindo, inclusi-
ve, de forma significativa, o núme-
ro de acidentes em muitos trevos, 
cruzamentos e pontes, o Grupo 
Creluz desenvolve o Programa 
de Modernização da Iluminação 
Pública (Pró-Lumi). 

O programa foi instituído em 
2011, ano em que a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica determi-
nou que as redes de iluminação 
pública passassem a ser respon-
sabilidade apenas dos municí-
pios. Diante disso, a Creluz, após 
efetuar todos os investimentos 
necessários na modernização do 
sistema de iluminação das cida-
des, na área urbana e nos distritos 
e povoados da sua abrangência, 
doa todos esses ativos para os 
municípios beneficiados em 
perfeito estado de conservação, 
sendo estes responsáveis apenas 

pela manutenção das instalações. 
Com isso, a Creluz cumpre a sua 
função social, garante um bom 
atendimento aos seus associados 
e ainda ajuda os municípios de 
sua área de atuação. 

Uma das obras mais importan-
tes entregues por meio do Pró-Lu-
mi foi a implantação de uma rede 
de iluminação pública no entron-
camento da BR-386 com a BR-158, 
Km 74, no trevo de Boa Vista das 
Missões. O ato inaugural ocorreu 
em julho de 2018 e a demanda era 
uma reivindicação da região, ten-
do em vista que muitos acidentes, 
inclusive com mortes, já haviam 
sido registrados no local. O inves-
timento total aplicado pelo Grupo 
Creluz no projeto de iluminação 
deste trevo foi de R$ 107.462,87, 
oriundo do Fundo de Apoio Social 
(FAS), conforme prevê o estatuto 
da cooperativa.

Somente em 2020, já foram 
investidos R$ 244.457,08 por meio 
do Pró-Lumi.

Buscando aproximar ainda mais os associados 
e a cooperativa, o Grupo Creluz disponibiliza 

acesso a linhas telefônicas com custos mais 
baixos e acessíveis. Os convênios firmados com 
as operadoras Vivo, Claro e Oi proporcionam 
a opção de escolha dos planos de pacotes de 
minutos e de dados móveis (internet) que melhor 
se enquadra nas necessidades do associado. 
Atualmente já são 6.390 linhas de telefones ce-
lulares móveis disponibilizadas, sendo que 6.013 
são da Vivo, 208 da Claro e 169 da Oi.

Além do compromisso de levar energia sustentá-
vel e com qualidade, a Creluz sempre teve uma 
preocupação com seus associados, buscando 

também a cobrança de tarifas menores. Por 10 anos 
(2003-2013), a cooperativa conseguiu gerenciar as tari-
fas cobradas, facilitando a vida de seus usuários.

Em 2003, por exemplo, a Creluz, optou por não co-
brar de seus associados a tarifa mínima como estipula-
va a Lei do Setor Elétrico Brasileiro, em que todo usuário 
de energia que não atingisse o consumo estipulado, 
previsto para cada tipo de medição, pagaria a chamada 
taxa mínima. Assim, pensando no associado, a Creluz 
definiu em assembleia que seriam cobrados os valores 
reais de utilização de energia.

No ano de 2005, o Grupo Creluz não repassou o au-
mento de 15% para 11,5 mil famílias rurais, além de uma 
redução de 9% do valor cobrado da energia para 5.556 
famílias da área urbana.

Em 2007, os conselhos de Administração e Fiscal 
decidiram que as tarifas de energia da Creluz não 
passariam por reajuste, mesmo o valor de compra do 
quilowatt/hora ter subido. Além disso, 373 garimpos 
nos oitos municípios atendidos, tiveram uma redução 
de 13,04% na tarifa de energia.

No ano de 2010, depois da conquista do “Oscar da 
Energia Limpa, Renovável e Sustentável, concedido 
pela ONG Ashden Awards, da Inglaterra, a cooperativa 
de geração e distribuição de energia reduziu as taxas 
para 72,86% de seus associados, ou seja, 14.243 famí-
lias foram beneficiadas pela medida estudada pelo 
setor financeiro da Creluz. 

Em 2013, a baixa na tarifa de energia elétrica para os 
associados da Creluz foi de 26,44% e atingiu todas as clas-
ses de consumo indistintamente, beneficiando o consu-
midor rural, urbano e industrial. Cerca de 22 mil associa-
dos, em 36 municípios gaúchos, foram beneficiados.

Dez anos 
sem aumento 
nas tarifas 
da Creluz

Modernização da 
Iluminação Pública 
(Pró-Lumi)

Programa de

Uma das obras mais 
importantes entregues 
por meio do Pró-Lumi 
foi a implantação de 
uma rede de iluminação 
pública no trevo de Boa 
Vista das Missões

Ascom
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Creviva

O futuro do planeta passa por 
iniciativas que amenizam o de-
sequilíbrio provocado pela ação 

do homem na natureza. Nesse senti-
do, buscando estimular as pessoas a 
desenvolverem práticas de recupera-
ção e preservação ambiental, a Creluz 
sempre está à frente de vários projetos. 
Em 2006, com a criação do Ecoluz, a 
cooperativa, em parceria com escolas, 
entidades, municípios e associados, co-
meçou a desenvolver ações de educa-
ção ambiental, com plantio de árvores 
nativas e recuperação de nascentes e 
áreas degradadas.

Para a viabilização do Ecoluz foi im-
plantado o Horto Florestal, na linha Três, 
em Pinhal, que hoje é um dos maiores 
complexos sustentáveis do Estado e 
um ponto turístico da região. “Inicial-
mente, o projeto se chamava Ecoluz, 
depois passou para Ecossistema e 
agora Creviva, que trabalha todas essas 
ações de sustentabilidade da coope-
rativa, especialmente aqui dentro do 
Horto. Então, tem o reaproveitamento de 
materiais (folhas e galhos retirados nos 
canais das nossas usinas hidrelétricas), 
onde nós fizemos o próprio composto 
orgânico para a produção das mudas. 
Tem também a captação da água das 
chuvas para a irrigação, bem como o 
telhado verde, que é uma bioconstru-
ção, que está presente no escritório, 
no meliponário e no pórtico do Horto 
Florestal. Estes locais foram construí-
dos com reaproveitamento de postes e 
as paredes com garrafa pet”, explica o 
gestor ambiental, Adriano Bossi.

Atualmente, uma das principais 
ações do Creviva é a distribuição gratui-
ta de mudas nativas para associados, 
entidades, empresas e associações. 

Programa Creviva 
trabalha as ações 
de sustentabilidade 
da cooperativa

Dentre as inúmeras 
atividades que incenti-
vam a sustentabilidade, o 
reaproveitamento da água 
da chuva é uma prática 
constante na cooperativa, 
que possui sistemas de 
coleta na matriz, em Pinhal, 
onde a água coletada é uti-
lizada para lavar calçadas 
e molhar plantas. No Horto 
Florestal, a água é reapro-
veitada para fazer a irriga-
ção das mudas, enquanto 
na sede da Fundaluz, toda 
a água da chuva armazena-
da é usada para encher as 
piscinas, molhar as plantas 
e abastecer as descargas 
dos banheiros.

Além de fazer a dife-
rença dentro da área da 
cooperativa, a Creluz tam-
bém apoia iniciativas das 
escolas como, por exemplo, 
do Colégio Estadual Doutor 
Dorvalino Luciano de Souza, 
de Cerro Grande. Desde 
2011, o educandário implan-
tou, com a ajuda da Creluz, 
um sistema de coleta, onde 
a água da chuva também é 
utilizada para lavar o pátio 
da escola, abastecer os 
banheiros e servir de incen-
tivo aos estudantes para a 
continuidade de ações de 
preservação ambiental.

Reaproveitamento 
da água da chuva

Distribuímos uma média de 120 mil 
mudas por ano, que são destinadas 
com o intuito de recuperar áreas 
degradadas e também incentivar a 
preservação ambiental. Parte destas 
mudas é entregue em feiras e eventos, 
onde os municípios solicitam essa 
parceria com a Creluz”
Adriano Bossi

Reflorestamento dos garimpos
Parceira do setor garimpeiro e da Cooperativa dos 

Garimpeiros do Médio Alto Uruguai (Coogamai), o Grupo 
Creluz busca incentivar um desenvolvimento sustentável 
da atividade. Há mais de 10 anos, a Creluz disponibiliza mu-
das para a recuperação de áreas degradadas em função 
da extração das pedras preciosas. 

Horto Florestal distribui cerca de 120 mil mudas nativas por ano

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/ Divulgação
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Desde 2013, o complexo também se tornou um ponto turístico, com 
intensa visitação das escolas, universidades e entidades, que vão até 
o local para conhecerem o processo ecológico e sustentável de pro-
dução das mudas, com o uso da água da chuva e dos rejeitos orgâni-
cos recolhidos nos canais das usinas hidrelétricas do Grupo Creluz.

Horto Florestal 
Além da sustentabilidade 

na geração de energia, 
onde a cooperativa aposta 

em complexos de baixo impacto 
ambiental e nas energias renová-
veis, a Creluz também tem uma 
preocupação com o refloresta-
mento e, consequentemente, com 
o futuro da vida no planeta. Desde 
2006, após a aquisição de uma 
área de 22 hectares, localizada 
na linha Tres, em Pinhal, o grupo 
iniciou uma grande caminhada, 
construindo um dos maiores 
complexos sustentáveis da região 
e do Estado, o Horto Florestal. “No 
início, nós comprávamos e até 
mesmo ganhávamos as mudas e 
o objetivo era plantar nas áreas da 
Creluz. Aí surgiu a ideia de criar um 
viveiro para não necessitar mais 
comprar mudas, mas também 
visando atender a demanda só 
da cooperativa. Com o tempo, os 
associados começaram a pedir 
algumas mudas e foi estudando 

a ideia de ampliar e instalar uma 
estufa. Em 2010, com um prêmio 
conquistado em Londres, a Creluz 
investiu este valor na estrutura do 
Horto”, explica o gestor ambiental, 
Adriano Bossi.

Com capacidade para pro-
duzir cerca de 400 mil mudas 
ao ano, de aproximadamente 40 
espécies nativas, o espaço tem 
o objetivo de atender a deman-
da da área de atuação do Grupo 
Creluz, nos 36 municípios. Essas 
mudas são doadas para associa-
dos, entidades, empresas, asso-
ciações, escolas e universidades, 
para ações de sustentabilidade e 
trabalhos de compensação e re-
cuperação de áreas degradadas. 
Entre as espécies produzidas 
está a erva-mate, que além de fa-
zer a sua função ambiental tam-
bém gera renda para as famílias. 
A produção de mudas se estende 
durante todo o ano, diferente dos 
viveiros comercias.

Desde 2019, Horto Florestal 
conta com uma trilha 

ecológica com mais de 500 
metros de extensão

Em 2019, o local começou a contar com mais uma novida-
de, uma trilha ecológica com mais de 500 metros de exten-
são, que percorre uma mata nativa a beira de um riacho, e 
uma agrofloresta. “Não é um acesso no meio do mato, é uma 
trilha com pontos de áreas de recuperação, então é possível 
se fazer uma comparação com a mata nativa que tem abaixo 
para as pessoas verem quanto tempo leva para se recompor 
uma floresta”, detalha Bossi. 

Além da trilha ecológica, o Horto conta também com um 
canteiro de chás, em forma de relógio do corpo humano e um 
meliponário com dezoito espécies de abelhas nativas sem 
ferrão. O espaço está ligado à trilha ecológica e serve para di-
vulgar a importância da atividade da meliponicultura e o papel 
fundamental desenvolvido pelas abelhas na natureza atuando 
na polinização das plantas. “A Creluz é a primeira empresa de 
energia que eu vejo estar preocupada com está questão, este 
meliponário é excelente o melhor que eu já vi”, destaca o meli-
ponicultor Orlando Morschel, de Nova Petrópolis. 

Trilha ecológica, 
agrofloresta e meliponário

Processo de produção das mudas é ecológico

Ligado à trilha ecológica, meliponário serve para divulgar o 
papel fundamental desenvolvido pelas abelhas na natureza

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/ Divulgação
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A intercooperação é um dos princípios do Coope-
rativismo, que trata não somente da ajuda mútua 
entre associados, mas também da parceria entre 

as cooperativas, sejam elas do mesmo ramo ou não, 
locais ou regionais. É um princípio muito presente no 
DNA da Creluz desde a sua fundação, em 1966, tendo em 
vista que a cooperativa foi criada justamente a partir da 
cooperação entre a comunidade. 

Intercooperação

Ao longo da história são inúmeros os exemplos de interco-
operação vivenciados na Creluz, que transcendem a parceria 
entre cooperativa e associados. Em abril de 2015, para lembrar 
do seu aniversário de 49 anos, os cinco anos da conquista do 
prêmio internacional de ecologia e o dia internacional do coo-
perativismo, a Creluz promoveu um evento histórico na sede da 
Fundaluz em Pinhal. Intitulada de Encontro de Intercooperação, 
a programação reuniu presidentes de várias cooperativas, que 
no dia a dia fazem a sua parte na contribuição para o desenvol-
vimento regional, e puderam, na ocasião, trocar experiências 
e conhecimento. Em setembro do mesmo ano, a Creluz voltou 
a sediar mais um evento caracterizado pela intercooperação, 
a 10ª edição do Fórum Regional do Cooperativismo, que reuniu 
lideranças cooperativistas regionais de diversos segmentos.

Além de parceira dos associados e de suas comunidades, 
a Creluz também mantém um relacionamento com as coope-
rativas da região. Em outubro de 2019, por exemplo, contribuiu 
para a realização da Feira em Campo, da Cotrifred de Frede-
rico Westphalen. Na oportunidade, a Creluz fez a doação de 
toda rede elétrica para a feira, incluindo postes, estruturas, 
condutores, transformadores e mão de obra.

Além de ser uma ação social de relevante 
apoio ao desenvolimento, outro exemplo de 
intercooperação foi a construção da Ponte da 
Integração, que ligou os municípios de Rodeio 
Bonito e Liberato Salzano. O projeto, que nasceu 
no Grupo Creluz, só se tornou realidade graças 
à colaboração de prefeitos da região, que se 
uniram em prol de um objetivo. A travessia foi 
inaugurada em dezembro de 2019.

Divulgação Cotrifred

Parceria com demais cooperativas

Ponte sobre o rio da Várzea, 
um exemplo de intercooperação

Encontro de Intercooperação
Dia do Meio Ambiente 
e do Cooperativismo

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/ Divulgação
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Por meio de um trabalho de intercooperação, o Grupo 
Creluz, todos os anos, é parceiro de várias ações que 
marcam o Dia Mundial da Ecologia, a Semana Internacio-
nal do Meio Ambiente e o Dia Internacional do Coopera-
tivismo. Realizadas em conjunto com as administrações 
municipais e entidades, as ações da Creluz consistem 
em trabalhar a educação ambiental, incentivando atra-
vés da distribuição de mudas nativas, produzidas no 
Horto Florestal da cooperativa, a preservação do meio 
ambiente e o futuro do planeta.

Em julho de 2020, para marcar o Dia Internacional 
do Cooperativismo, o Grupo Creluz, em parceria com os 
municípios de Rodeio Bonito e Liberato Salzano, e com 
apoio da Emater/RS-Ascar e dos moradores próximos, 
executou mais uma importante ação ambiental. Foram 
plantadas inúmeras árvores nativas nas proximidades 
da Ponte da Integração, construída sobre o rio da Várzea, 
ligando os dois municípios. As plantas protegerão da 
erosão um barranco originado pela obra junto com uma 
espécie de contenção implantada no local, além de em-
belezar e proporcionar sombra para os usuários.
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Com o objetivo de estimular 
o consumo consciente de 
energia elétrica, trabalhando 

também a preservação do meio 
ambiente e a sustentabilidade, o 
Grupo Creluz promove, desde 2016, 
o programa institucional “Ligado nas 
Escolas”. Por meio da iniciativa, edu-
cadores das escolas municipais e 
estaduais são capacitados em agen-
tes multiplicadores dos conceitos 
de uso eficiente e seguro da energia 
elétrica, bem como outros conceitos 
ligados à temática ambiental. Os 
educandários também são estimu-
lados a promoverem ações peda-
gógicas, envolvendo professores e 
alunos da educação básica, além 
das suas famílias e comunidades 
do entorno, promovendo, assim, a 
eficiência energética, a sustentabi-
lidade ambiental e a melhoria das 
condições de vida dos associados 
atendidos pela Creluz.

Segundo Jamenson Guilherme 

Ozelame, um dos coordenadores 
do “Ligado nas Escolas”, o programa 
abrange aproximadamente sete mil 
alunos de 42 escolas localizadas na 
área de concessão do Grupo Creluz 
e que utilizam a energia da coopera-
tiva. “A atividade base é desenvolver 
um campeonato interescolar, onde 
são propostos uma série de desafios 
para as escolas dentro da temática do 
programa. Cada escola seleciona dois 
professores que recebem capacita-
ção e são os gestores do programa 
dentro da instituição. As atividades 
desenvolvidas pelos participantes 
são avaliadas por uma comissão 
julgadora e ocorre uma premiação 
para os vencedores. Esses valores 
recebidos como premiação devem 
ser revertidos em atividades com foco 
na redução do consumo de energia e/
ou relacionadas à temática ambiental. 
Os professores gestores das escolas 
vencedoras também recebem pre-
miação”, destaca.

“Ligado nas Escolas”

Além do campeonato interescolar, 
diversas outras atividades são desenvolvi-
das, com destaque para a distribuição de 
material didático e de apoio aos alunos e 
professores (2016); Palestras educativas 
nas escolas com a temática do programa, 
entrega de jogos didáticos e livros para os 
alunos, disponibilização de veículo exclu-
sivo para o programa, apresentações tea-
trais e mostra pedagógica (2017); Olimpíada 

de Matemática e teatros (2018); Entrega de 
livros para os alunos, ações sobre separa-
ção e destinação correta de resíduos e a 
Feira Extensão em Ação (2019). 

Ao longo dos anos também foram reali-
zadas doações de lâmpadas e refrigerado-
res eficientes para as escolas, doações de 
mudas nativas e promovidas diversas visi-
tas das escolas às usinas da cooperativa e 
ao Horto Florestal. “Em 2020, completamos 

cinco anos do programa. Chegamos a ini-
ciar as atividades neste ano, mas tivemos 
que cancelar devido à pandemia. No fim 
do ano vamos avaliar sobre a continuidade 
nos próximos anos”, comenta Ozelame.

O programa contou com o apoio das 
secretarias de educação municipais e 
estadual, dos professores e dos alunos 
e também teve a participação de vários 
parceiros.

Primeira edição 
do Ligado nas 
Escolas foi realizada 
em 2016

Programa Educacional

Em 2017 e 2018, programa contou apresentações teatrais para a comunidade

Objetivo do programa é estimular o consumo consciente de energia elétrica

Atividades incentivam práticas sustentáveis

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/ Divulgação
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7 mil
alunos

Cerca de 42
escolas
da área de 

concessão do 
Grupo Creluz

4 anos
de execução

Ações sociais

Ed
ev

ald
o S

ta
ck

e/
As

co
m

 Cr
elu

z/
 D

ivu
lga

çã
o



20

Reforçando o seu compromisso e a 
sua atuação social na região, o Grupo 
Creluz desenvolve, desde 2013, o 

Programa de Eficiência Energética (PEE). 
A iniciativa tem como finalidade reduzir o 
consumo das famílias carentes ao desti-
nar geladeiras econômicas e recolher as 
geladeiras velhas, que são levadas para o 
fabricante como descarte na política reversa. 

As famílias em situação de vulnerabi-
lidade social beneficiadas pelo programa 
são apontadas após um levantamento de 
dados levando em consideração o histó-
rico do Cadastro Único do governo federal 
para os programas sociais. Antes de rece-
ber a geladeira, os técnicos da cooperativa 
também fazem um estudo com a medição do consumo de ener-
gia das famílias. Após a análise de todos estes dados e critérios, 
acontece a definição das famílias contempladas.

Uma das famílias beneficiadas pelo PEE foi a da Letícia Euzé-
bio Sodré, de Ametista do Sul, que enviou uma carta para o presi-
dente da Creluz, Elemar Battisti, relatando que a geladeira antiga 
não conservava mais nem o leite destinado à alimentação da 
sua filha, Kétlin Vitória. “Agradecemos a Creluz por estar nos aju-
dando, jamais esqueceremos”, relata Letícia, emocionada.

Até o momento, o programa já entregou mais de 700 geladeiras 
a famílias carentes, entidades e escolas, um número significativo de 
ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas e revelam o 
compromisso social que a Creluz tem em sua área de atuação.

Após a constatação de que muitas 
famílias em situação de carência, 
residentes nos municípios de atua-

ção do Grupo Creluz, não tinham acesso à 
energia elétrica, mesmo estando próximas 
aos sistemas de distribuição, foi criado, em 
2005, o Programa Ligar. 

Por meio do projeto começaram a ser 
destinados recursos da cooperativa para 
levar energia elétrica a comunidades 
carentes e assim proporcionar desenvol-
vimento social e econômico e conectar as 
pessoas com o mundo.

Pelo programa, a Creluz realiza a instala-
ção elétrica completa da residência, coloca 
ramal de ligação e, inclusive, custeando a 
mão de obra e materiais. Este trabalho se 
somou ao projeto “Luz Para Todos”, que não 
contemplava famílias da zona urbana. Assim, 
a cooperativa cumpre o objetivo de não dei-
xar nenhuma família de sua área de abran-

Eficiência 
Energética 

Ligar

Programa de

Programa

Família de Letícia Euzébio Sodré, de Ametista do Sul, foi uma das beneficiadas

Até o momento, programa já entregou mais de 700 geladeiras a famílias carentes

Arquivo AU/Divulgação

gência sem acesso à energia elétrica.
Ao longo dos últimos 15 anos, o Programa 

Ligar já beneficiou mais de 1.830 consumi-
dores, com investimentos de R$ 2.295.226,11. 
Em Boa Vista das Missões, por exemplo, 21 
famílias de um loteamento popular do bairro 

Santa Rosa receberam, em 2011, a doação 
da rede de energia. Além disso, a coopera-
tiva também instalou a rede de iluminação 
pública do bairro. 

Por serem carentes, essas famílias teriam 
muitas dificuldades para pagar pelas insta-
lações, por isso ficaram muito felizes com 
a doação, como afirmou, na época, o asso-
ciado Pedro Garcia. “Ficamos muito felizes 
porque nunca teríamos condições de tirar o 
dinheiro do bolso para investir nesse projeto. 
Para nós representa uma coisa muito impor-
tante. Não é possível entrar em uma casa 
sem luz elétrica. Só temos que agradecer”, 
comentou o associado.

Por meio desse investimento, além de 
representar economia para as famílias, a 
Creluz também oportunizou que elas pudes-
sem adquirir outros bens para suas casas, 
como contou a beneficiada Lucia da Silva 
Vieira, que sonhava em adquirir uma geladei-
ra e uma centrífuga para a família.

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/ Divulgação

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/ Divulgação

Ações sociais

7 anos
de execução

15 anos
de execução

1.830
consumidores

R$ 2,3
milhões 

investidos

700
geladeiras
entregues
a famílias 
carentes
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A sustentabilidade é uma marca da 
Creluz, que aposta na geração limpa 
de energia e apoia inúmeros pro-

jetos e iniciativas de proteção ambiental, 
até mesmo fora de sua área de atuação, 
principalmente, através da produção de 
mudas de forma orgânica em seu Horto 
Florestal.

Neste sentido, há mais de cinco anos, 
o Grupo Creluz é parceiro de um projeto de 
proteção climática inovador, com dimen-
sões internacionais entre Brasil e Alema-

nha. A iniciativa busca resgatar a produção 
da erva-mate de forma orgânica e artesa-
nal, além da produção de outros alimentos 
de forma sustentável, por meio do sistema 
agroflorestal. Por meio da iniciativa, a coo-
perativa fornece uma grande biodiversida-
de em mudas de árvores nativas e de erva-
-mate para o plantio em São Martinho e 
também na propriedade da família Ghem, 
no interior de Seberi, a primeira do Brasil a 
produzir erva-mate artesanal no método 
barbaquá. A família tem alvará sanitário e 

com exportação para a Alemanha, onde a 
empresa Voelkel produz sucos e refrige-
rantes orgânicos utilizando a erva-mate 
como matéria-prima. 

De propriedade da família do empre-
sário, Stefan Voelkel, a empresa alemã 
produz sucos e refrigerantes orgânicos 
há mais de 100 anos, passando por várias 
gerações, sempre procurando conhecer a 
origem da matéria-prima, com o objetivo 
também de incentivar os produtores, ofe-
recendo melhores condições de produção. 

Sustentabilidade: projeto de proteção 
climática integra Brasil e Alemanha

Associados têm 
participação ativa 
nas decisões 
da cooperativa

Ações sociais

Além da direção e conselhos, os associados da Creluz também são impor-
tantes em todas as decisões da cooperativa. Durante o ano, inúmeras as-
sembleias são realizadas nos seus municípios de abrangência, onde são 

levadas informações sobre todas as atividades que movimentam o Grupo. Com 
transparência e ética, a instituição deixa seu quadro social a par de investimen-
tos, números, projetos, dificuldades, enfim, todo o crescimento da cooperativa, 
ano a ano, é compartilhado com cada um dos mais de 23 mil associados.

Cintia Henker
Cintia Henker

Edevaldo Stacke/Ascom
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Buscando ampliar a sua produ-
ção de energia limpa, renovável 
e sustentável, o Grupo Creluz 

marcou o ano do seu cinquentenário 
com mais um projeto inovador. Com 
tempo recorde de construção – me-
nos de sete meses –, a cooperativa 
inaugurou, em dezembro de 2016, 
a primeira usina solar do Estado, a 
Usina Solar Boa Vista.

Localizada às margens da BR-386, 
no entroncamento com a BR-158, em 
Boa Vista das Missões, a primeira eta-
pa contou com um investimento de 
R$ 4 milhões, sendo instalados 1008 
painéis para captação da luz solar 
com sete inversores e subestação 
blindada. Além da sustentabilidade, o 
projeto se destacou pela viabilidade 
financeira à medida que usou como 
abatimento, todo o ICMS gerado pelo 
Grupo, se enquadrando na lei da mi-
crogeração de energia. 

Após dois anos e meio da inaugu-
ração da primeira etapa, em julho de 
2019, a “fase B” do empreendimento 
foi concluída, totalizando um mon-
tante de investimentos, com recursos 
próprios, de R$ 6.334.000,00; a insta-
lação de 2.448 painéis; uma potência 
total de 730 quilowatts pico (KWp) e 
uma geração de energia de aproxi-
madamente 1,2 milhão de quilowatt-
-hora/ano (KWh/ano).

Antes mesmo de inaugurar a primeira 
Usina Solar do Estado, em 2016, a Creluz 
foi escolhida, em 1995, dentre mais de 
100 cooperativas do país, para sediar um 
projeto piloto para estudo e implantação 
de energia solar. Na época, a energia fo-
tovoltaica não era nem regulamentada no 
Brasil. O projeto foi voltado para famílias 
de baixa renda e contou com a participa-
ção de técnicos americanos. 

Pioneirismo: 
Creluz inaugura primeira 
usina solar do Estado

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/Divulgação

Energia solar já era novidade 
na Creluz em 1995

Geração de energia
Edevaldo Stacke/Ascom

 Creluz/ Divulgação
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Cooperativa investe R$ 12 milhões
em três usinas solares em Ametista do Sul
Após concluir a Usina 

Solar Boa Vista, em julho 
de 2019, a Creluz deu 

mais um passo na geração de 
energia limpa e sustentável, 
a construção de três usinas 
solares em Ametista do Sul. O 
principal objetivo do projeto 
é reforçar o sistema de distri-
buição, além de fomentar o 
desenvolvimento econômico 
do município e região.

Com investimentos de apro-
ximadamente R$ 12 milhões, o 
Complexo Três Arcanjos conta 

com um total de 4.308 placas 
e a geração total anual está 
prevista em 2.400.000 Kwh, 
energia suficiente para abaste-
cer duas mil casas.

O prefeito de Ametista do 
Sul, Gilmar da Silva, destacou a 
importância do investimento para 
o município, que irá gerar não 
apenas energia, mas também 
condições de infraestrutura para 
Ametista do Sul crescer, atraindo 
empresas para a geração de 
emprego e renda. “Esse é um dos 
investimentos que a Creluz tem 

Thaís Jacom
elli

feito em nosso município. Isso nos 
engrandece, pois todos sabem da 
importância desse aporte, dessa 
parceria da cooperativa de energia 
para o desenvolvimento de todos 
os setores. Além de estar trazendo 
um projeto inovador, a Creluz está 
nos dando a garantia de que Ame-
tista do Sul pode oferecer suporte 
aos empresários que querem 
investir na nossa cidade, pois ter 
a energia como garantia é funda-
mental”, destaca Silva.

Com mais esses três empre-
endimentos, que foram inaugu-
rados no dia 15 de outubro de 
2020, a cooperativa passou a 
contar com um total de 11 usinas, 
substituindo as 11 lojas fechadas 
quando a gestão da empre-
sa decidiu por mudar o foco e 
investir na geração de energia 
limpa, renovável e sustentá-
vel, ainda na década de 1990, 
ficando na época marcada pelo 
pioneirismo na geração hídrica.
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Usina São Rafael

Fica localizada na rua 
Tomas Ligoski, saída para 
a linha Fruteira. Conta com 
7.035,50 m² de área total e 
ocupa 5.600m². A capaci-
dade é de 718,41 KWp, com 
1.866 placas instaladas. 
Entrou em operação no dia 
31 de janeiro de 2020.

Usina São Gabriel

Está localizada na Avenida Bento Gonçalves, bairro Floresta, 
ao lado do Shopping das Pedras. Tem uma área total de 
5.496,02m² de área ocupada e capacidade de geração de 
378.84 KWp, com 984 placas instaladas. O início da geração 
ocorreu no dia 18 de novembro de 2019.

Reprodução AU
Reprodução AU

Usina São Miguel

A rua Vereador Jorge Luiz Bassi, bairro Aparecida, via que 
conduz ao Museu das Pedras, é o endereço em que está 
localizada a Usina São Miguel. Tem área total de 11.845,92m², 
com área ocupada de 5.600m², e 1.458 placas. Entrou em 
operação em 20 de novembro de 2019.

Reprodução AU

O complexo
A obra do Complexo Solar 3 Arcanjos foi lançada oficialmente no dia 1º de outu-

bro de 2019. Os empreendimentos seguem o padrão de engenharia da Creluz 
e a operação será toda telecomandada a distância, por meio do centro de 

distribuição-COD, 24 horas, assim como já acontece com as demais centrais gera-
doras do grupo. O complexo terá um total de 4.308 placas e a geração total anual 
está prevista em 2.400.000 Kwh, energia suficiente para abastecer duas mil casas.

Geração de energia
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As sete usinas 
hidrelétricas
do Grupo Creluz

A PCH Granja Velha foi inaugurada em 2002, 
e é o segundo complexo de geração de energia 
do Grupo Creluz. Construída às margens do rio 
Fortaleza, na linha Granja Velha, em Taquaruçu 
do Sul, tem potência instalada de 1000 kVA, 
sendo responsável pela produção anual de oito 
milhões de quilowatts (KWh). 

A usina possui uma barragem basculante, 
um dos primeiros experimentos feitos no Brasil 
para evitar o alagamento de áreas próximas à 
represa, minimizando, assim, os danos cau-
sados à natureza. A beleza natural do local e 
a estrutura para a produção de energia têm 
atraído a visitação de associados da cooperativa 
e turistas de várias partes do país, além de estu-
dantes, que vão até o local para fazer pesquisas.

Junto à usina, os visitantes também podem 
conhecer o Museu da Geração, onde estão 
expostas peças antigas que fazem parte da his-
tória da geração de energia na região, inclusive 
com equipamentos importados de outras partes 
do mundo, principalmente da Europa.

Inaugurada em 1999, na linha Capivara, em Erval 
Seco, a PCH Fortaleza foi a primeira experiência da 
cooperativa no campo da geração de energia. No 
local, funcionou por várias décadas, uma pequena 
usina das famílias Zanchette/Bertinatto, com capaci-
dade instalada de 125 kVA.

A barragem e o canal já existentes foram me-
lhorados por meio de revestimentos em concreto e 
pedras. Os equipamentos antigos estão em exposi-
ção no Museu da Geração, em anexo à Usina Granja 
Velha, em Taquaruçu do Sul.

A Usina Fortaleza tem potência instalada de 800 kVA.

1ª

3ª

2ª

4ª

Usina Fortaleza

Usina do Braga

Usina Granja Velha

Usina Cascata do Barreiro

Divulgação
Gustavo Menegusso/Arquivo jornal AU

Divulgação

Geração de energia
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Em 2016, a Creluz adquiriu 
a Usina Caa-Yari, que estava 
em operação desde julho 
de 2013 e era propriedade 
da empresa JHM Geração 
Elétrica. Após a aquisição, 
o empreendimento passou 
por uma completa reforma 
recebendo o padrão das usi-
nas da Creluz, sendo inaugu-
rada em agosto de 2017.

A sétima hidrelétrica tem 
uma potência de 1,2 MW/h e 
uma vazão de 13m³/s e está 
localizada no rio Lajeado 
Grande, interior do município 
de Crissiumal.

No final da década de 1990, a direção do Grupo Creluz tomou uma 
decisão que mudaria o futuro da cooperativa e influenciaria di-
retamente no desenvolvimento regional: o início da geração pró-

pria de energia elétrica. A partir de 1999, quando entrou em operação a 
primeira Pequena Central Hidrelétrica (PCH), construída em Erval Seco, 
a qualidade da energia distribuída ao associado começou a melhorar 
significativamente. A geração própria também permitiu várias reduções 
na tarifa paga pelo associado, beneficiando agricultores, garimpeiros, 
comerciantes e industriários nos 36 municípios da área de atuação. 

O que na época era visto com desconfiança tornou-se uma reali-
dade na região e hoje a Creluz já conta com sete usinas hidrelétricas. 
Por serem PCHs, as usinas não alagam grandes áreas de terra e não 
exigem a remoção de famílias de suas propriedades, reduzindo os 
impactos ambientais e contribuindo para que se produza energia de 
forma limpa, renovável e sustentável. Além disso, por sua forma de 
gestão, os complexos de geração de energia são estruturados para 
receber visitantes, sendo que possuem placas de localização, calça-
mento, guias e, algumas áreas de lazer. 

A Hidrelétrica do Braga foi inaugura-
da em 2004, em Cristal do Sul, e é o ter-
ceiro complexo de geração de energia 
da Creluz. Movida pelas águas do rio do 
Braga, além de gerar energia, esta Cen-
tral Hidrelétrica desenvolve uma função 
estratégica fundamental que é auxiliar 
na estabilidade da energia em Cristal 
do Sul e microrregião, combatendo 
as oscilações de tensão. Essa usina 
também é uma referência turística e 
oferece uma área de lazer para asso-
ciados e comunidade, com quiosques, 
churrasqueiras, uma capela constru-
ída com pedras retiradas do canal de 
adução e um museu de equipamentos 
antigos que resgata a história local.

Em funcionamento desde 
2005, no rio Lajeado Grande, 
a Hidrelétrica Cascata do Bar-
reiro é o quarto complexo de 
geração de energia. Está loca-
lizada na linha Passo Grande, 
em Novo Barreiro, com potên-
cia instalada de 280 kVA. 

O nome da usina é alusivo a 
uma bela cascata natural que 
existe no local, complementa-
da pela natureza abundante. 

O quinto complexo de geração de energia da Creluz foi a Hidrelétrica Tereza 
Bortolini, instalada no rio Jaboticaba, na área urbana de Novo Tiradentes, em 
2007. A Central de Geração Hidrelétrica (CGH) tem capacidade para abastecer 
em torno de 650 famílias. Segundo o prefeito de Novo Tiradentes, Adenilson 
Della Pascoa, a construção da usina foi o maior investimento de uma empresa 
na história do município, que contribuí para o retorno de ICMS. 

Dois anos após a instalação da Usina Tereza Bortolini 
de Novo Tiradentes, a Creluz inaugurou, em novembro de 
2009, o seu sexto complexo de geração de energia, a Hi-
drelétrica Carlos Bevilacqua. Instalada no rio Fortaleza, na 
linha Galvão, em Seberi, a CGH tem uma potência instalada 
de 800 KW e a energia média gerada de 292 mil kWh/mês.

5ª

6ª

7ª

Usina Tereza Bortolini

Usina Carlos Bevilacqua

Usina Caa-Yari
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Creluz-D
Distribuição de energia com eficiência 
e qualidade para 36 municípios
O Grupo Creluz gera e distribui energia elétri-

ca com qualidade para 36 municípios da 
região Norte do Rio Grande do Sul, com o 

foco promover de forma sustentável o desenvolvi-
mento social e econômico da região, preservando 
o meio ambiente e proporcionando qualidade de 
vida aos associados, clientes e colaboradores. 

No total são 4.640 quilômetros de rede entre 
baixa e média tensão para levar energia a mais 
de 22 famílias. Para isso, a Creluz-D vem investido 
em constantes melhorias no sistema de distri-
buição de energia elétrica. Somente em 2019, os 
investimentos em linhas e redes da cooperativa 
foram de R$ 11.959.762,41. Se somar os recursos 
aplicados nos três últimos anos, o montante 
investido chega a quase R$ 26 milhões. 

Divulgação

Com a expansão no consumo de 
energia elétrica, a Creluz também 
precisou inovar para atender esta de-
manda. Além de quantidade, a região 
também necessitava de qualidade e foi 
nesta máxima que a cooperativa fez a 
diferença. Uma das medidas adotadas 
foi a instalação de bancas de regulado-
res de tensão. Trata-se de um conjunto 
de transformadores instalados em sé-
rie ao longo das redes. Os equipamen-
tos melhoram a qualidade da energia, 

Mais investimentos para 
atender a demanda

Buscando garantir sempre a qualidade na 
energia distribuída, a Creluz-D investiu fortemen-
te, nos últimos anos, na substituição de postes de 
madeira por estruturas de concreto. Parte deste 
material resultante das substituições foi reapro-
veitável na construção do CTG da Creluz, localiza-
do na sede social da cooperativa, em Pinhal. 

A necessidade de investimentos e melhorias 
no setor de distribuição também aconteceu em 
virtude da demanda. No início, a Creluz atendia 
pequenos vilarejos e a áreas rurais, porém, com o 
passar dos anos e a emancipação de alguns mu-
nicípios, a cooperativa também começou a levar 
energia para a sede destas cidades. Aliado a isso, 
o desenvolvimento da região fortaleceu o setor 
industrial, comercial e agropecuário, aumentando 
a demanda e o consumo por energia. 

Pioneirismo em 
tecnologia para qualificar 
a facilitar os serviços

Infraestrutura

4.640
quilômetros 

de rede
22 

famílias

Energia 
a mais
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e redes

26 
milhões

Três 
últimos anos

investidos

pois a deixa na tensão padrão durante 
todo o percurso da rede. Eles têm ca-
pacidade para alterar a tensão em 10% 
para mais ou para menos, conforme a 
rede necessitar. Além disso, existe um 
Compensador Automático de Energia 
Reativa em fase de testes, instalado 
em Ametista do Sul. O equipamento 
entra em funcionamento somente 
quando necessário e tem o objetivo de 
diminuir as oscilações de tensão. 

Outra medida adotada para melho-
ria na qualidade da energia e também 
no atendimento foi o investimento 
em tecnologias de última geração. 
Atualmente, as equipes de campo da 
Creluz possuem um tablet iPad, com 
os quais são enviadas informações em 
tempo real para o centro de operação 
e vice-versa, agilizando o atendimento 
ao consumidor.  

A Creluz também é pioneira na 
testagem e aprovação de tecnologias 
no Estado, dentre elas, uma tecnologia 
desenvolvida na Austrália e apresen-
tada à Creluz pela empresa Siemens. 
Chamada Fusesaver, a tecnologia 
consiste em um sistema inteligente 
que evita a queima do fusível durante 
uma falta transitória de energia elétri-
ca. Além de evitar a queima da peça, 
o Fusesaver também não deixa cair a 
energia. Em um ano foram economi-
zados mais de R$ 20 mil com a tecno-
logia, que está em funcionamento nas 
redes da Creluz em Jaboticaba.
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Infraestrutura

O maior investimento da história do Gru-
po Creluz em um projeto de distribuição é 
a Subestação Pinhal Augusto Moro, que foi 
construída na linha Pitol, próximo à cidade 
de Pinhal. O valor total do investimento é 
de R$ 22,5 milhões e foi financiado pelo 
Badesul. 

A construção da Subestação é a obra 
mais importante da história da Creluz 
porque aumentará a capacidade de distri-
buição de energia e irá melhorar a con-
fiabilidade do sistema, com redução nas 
quantidades de faltas de energia. “Estamos 
nos preparando para suprir a demanda de 

energia na região pelos próximos 20 anos, 
atendendo com tranquilidade e segurança 
o crescimento de atividades como suino-
cultura, tambo de leite, avicultura, garim-
pos, indústrias entre outros”, destaca o 
presidente da Creluz, Elemar Battisti. 

Assim que entrar em operação, a 
Subestação irá beneficiar mais de 16 
mil consumidores de 17 municípios da 
região: Dois Irmãos das Missões, Erval 
Seco, Boa Vista das Missões, Jaboticaba, 
Cerro Grande, Lajeado do Bugre, Sagrada 
Família, São Pedro das Missões, Novo 
Tiradentes, Pinhal, Rodeio Bonito, Seberi, 

Liberato Salzano, Cristal do Sul, Palmeira 
das Missões, Frederico Westphalen e 
Ametista do Sul.

Na atualidade, a subestação Pinhal 
Augusto Moro é uma das maiores do 
interior do Estado do Rio Grande do Sul, 
sendo totalmente preparada para operar à 
distância, via telecomando com câmeras 
de monitoramento e sensores de última 
geração. O complexo terá uma capacida-
de máxima de 50 MW receberá energia 
em alta tensão da Usina Fóz do Chapecó, 
através de um Linhão que já está sendo 
construído ligando Planalto a Constantina.

Rede Ecológica 
em Rodeio Bonito

Subestação Pinhal Augusto Moro: 
mais robustez e confiabilidade ao sistema de distribuição de energia

A Creluz investe em redes compactadas, 
que consiste em um isolamento maior dos 
cabos de energia. A medida torna a rede 
elétrica mais resistente ao contato com a ve-
getação. Com a rede compacta foi possível 
criar, em 2012, a Rede Ecológica no acesso 
a Rodeio Bonito, que preserva o túnel verde, 
formado por árvores às margens da rodovia.

A rede, que mede 2,1 km, possui 45 postes 
cônicos, dois transformadores trifásicos de 
30 e 75 KVA, projetados para operar sem o 
uso de óleo ascarel, os chamados transfor-
madores verdes. As cruzetas são fabricadas 
a partir do uso de reciclado como resíduos de 
plástico moído e fibra de vidro.

A estrutura também conta com ilumina-
ção, através de lâmpadas LED, proporcionan-
do economia de energia em cerca de 62%, 
com longa durabilidade e alta luminosida-
de, sem o uso de metais pesados, além de 
proporcionar o uso consciente da energia e 
promovendo a sustentabilidade.

Ascom
 Creluz/Divulgação
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Baixa tensão: 1.709 quilômetros
Média tensão: 2.931 quilômetros
Total: 4.640 quilômetros

Investimentos em melhorias 
de rede nos últimos três anos

2017

Números da Creluz-D

2018

2019

R$ 7.385.404,08

R$ 6.651.207,34

R$ 11.959.762,41

Energia distribuída 

14,40%15,70%

9,58%

5,28%

55,04%

ResidencialOutros

Rural

Comercial

Industrial

Monofásico: 3.111
Bifásico: 327
Trifásico: 1.881
Total: 5.319

Redes de distribuição
Transformadores 
em serviço 

Infraestrutura
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Além de ações sociais e ambientais, o Grupo Creluz também investe em programas de apoio a atividades rurais e extrativistas 
na região de abrangência da cooperativa, tais como, suinocultura, avicultura, bovinocultura de leite, irrigação pastagens, fru-
ticultura irrigada, extração de pedras semipreciosas nos garimpos da região, dentre várias outras. Por meio de um programa 

de reforço de rede de energia elétrica, a cooperativa vem se destacando em levar energia trifásica a várias localidades interiora-
nas, com o objetivo de desenvolver as propriedades rurais, possibilitando um aumento na fonte de renda através da diversificação 
da agricultura. Assim, a Creluz não desenvolve somente a agricultura familiar, como promove também desenvolvimento econômi-
co e o empreendedorismo rural, além de contribuir com a permanência dos jovens no campo.

A bovinocultura leiteira é uma atividade que tem cres-
cido muito na região com o apoio da Creluz. No interior de 
Pinhal, na comunidade do Alto Paraíso, a família Delgado 
está expandindo a sua produção com energia trifásica da 
cooperativa. “A Creluz foi muito importante para a nossa 
propriedade, quando necessitamos aumentar a produção. 
Com a demanda maior, a luz também precisava ser mais 
potente, então prontamente a Creluz nos atendeu com a 
energia trifásica. Como optei por ficar na propriedade tra-
balhando, fizemos algumas melhorias para poder manter 
as duas famílias e cada vez trabalhar mais, aumentar a 
nossa produção e, consequentemente, nossa renda”, des-
taca o produtor Éverton Bueno Delgado.

Antes da energia trifásica, a família Delgado trabalhava 
com 15 animais, agora a produção passou a contar com 22 
vacas e a intenção é aumentar ainda mais. “Antes tiráva-
mos 300 litros de leite por dia, agora possibilita chegar a 
até 500 litros/dia, mas queremos ir até os mil por dia. Por 
mês, estamos registrando a marca de 15 mil litros”, afirma 
Janice Bueno Delgado.

Ametista do Sul é o município da região que con-
ta com três usinas de geração solar do Grupo Creluz 
– as usinas São Miguel, São Rafael e São Gabriel. 
São de empreendimentos como este que sai a ener-
gia para fortalecer projetos de geração de emprego 
e renda das agroindústrias, como os da JD Vieira, 
da linha Três Coqueiros. “Para a comercialização 
da nossa mandioca nós conseguimos fazer toda a 
legalização que é necessária. Temos o selo do Sabor 
Gaúcho, a rastreabilidade para o consumidor saber 
de onde vem, qual a procedência. Então, a nossa 
agroindústria é a primeira legalizada aqui da região, 
com todos os padrões. Entregamos o nosso produto 
em Ametista do Sul e Iraí, quase todos os supermer-
cados têm. Agora com a câmara fria, vamos ter a 
mandioca no padrão de cozimento do ano inteiro – 
informa o proprietário da agroindústria, Joel Vieira.

Na agroindústria JD Vieira trabalha Joel e um 
de seus filhos, que vai dar segmento ao empre-
endimento familiar, com a sucessão no campo. 
“Trabalhamos pensando no bem-estar na da 
nossa família e é muito gratificante ver o interes-
se do meu filho na empresa. Então, só temos que 
agradecer à Creluz pela instalação da rede de 
energia mais forte. A cooperativa pensa no peque-
no produtor, incentiva a permanência dos jovens e 
famílias no meio rural, e isso é de extrema impor-
tância para nós”, finaliza Vieira. 

empreendedorismo rural
Reforço de rede ajuda a desenvolver

Energia para o desenvolvimento 
social e econômico da região

Incentivo às agroindústrias 
e à geração de emprego

Infraestrutura
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Na linha Encruzilhada, em Frederico Westphalen, a 
família Wiechorek está promovendo a sucessão fami-
liar, além de estar ampliando sua produção, tanto na 
bovinocultura leiteira como na suinocultura, com in-
centivo e apoio da Creluz, uma parceria de cooperação, 
fazendo com que a propriedade continue progredindo. 
“Estávamos com a energia um pouco fraca, então 
procuramos o pessoal da Creluz, que aí fez toda a mo-
vimentação para que conseguíssemos trazer uma luz 
trifásica aqui para a nossa propriedade. Depois disso, 
melhorou muito e alavancou a construção de uma nova 
pocilga, que sem a trifasiação não teria como colocar-
mos em prática”, explica o produtor Jair Wiechorek.

Além da nova pocilga, a família Wiechorek também 
aproveitou para perfurar um poço artesiano, o que facili-
tou a instalação graças à parceria com a Creluz. “Isso 
veio para somar, beneficiando toda a nossa proprie-
dade. Ampliamos muito a capacidade da suinocultura, 
resolvemos o problema com a falta de água. Além 
disso, com a melhoria da energia elétrica, facilitou o 
nosso trabalho com as vacas de leite. Temos hoje dois 
mil animais e futuramente pensamos em ampliar a 
suinocultura e a produção de leite. Agradecemos muito 
à Creluz por esse apoio e incentivo que tanto precisáva-
mos”, destacam Jair e Bazilio Wiechorek.

Rede trifásica permite 
ampliação de produção 
de suínos e garante a 
sucessão familiar Oportunidade para jovens 

rurais empreenderem

Infraestrutura

A energia elétrica está presente em praticamente 
todos os produtos que consumimos no dia a dia, não 
sendo diferente na produção da cuia, indispensável 
para o nosso chimarrão. No interior de Frederico 
Westphalen, um jovem associado e empreendedor 
está colocando em prática a produção de cuias junto 
com a sua família, contando com o apoio da Creluz. 
“Nós somos aqui da linha Brondani, no km 17 da BR-
386, onde temos uma fábrica de cuias, uma atividade 
que vem passando de geração, de pai para filho. Eu 
trabalhava com meu pai e aí chegou um determi-
nado momento que achei que deveria seguir o meu 
caminho e começar meu próprio negócio, então faz 
uns quatro anos, mais ou menos, que eu comecei a 
trabalhar separado, fazer os meus produtos”, conta 
Uziel Winck, proprietário do Guri das Cuias.

Hoje, Winck não faz o plantio da lavoura, ele com-
pra o porongo bruto do pessoal que produz na região, 
e faz todo o processo de fabricação. “Aqui nós com-
pramos o terreno e começamos construir um galpão, 
então fizemos o pedido para a Creluz para a energia, 
que nos atendeu prontamente, com muita agilidade 
e com qualidade de sempre. A Creluz é um parceiro 
forte para os empreendedores e nós só temos que 
agradecer, mais uma vez”, frisa Winck.

Esses investimentos disponibilizados pelo Grupo 
Creluz, em favor dos seus associados, em toda sua 
área de atuação, proporcionando geração de empre-
go, renda e crescimento econômico para a região, 
são aprovados em assembleia, com a participação 
do quadro social.

Cooperativa vem se 
destacando em levar 
energia trifásica a várias 
localidades interioranas”
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Desde 1991, a Creluz não coloca 
mais postes de madeira em suas 
redes, apenas postes de concre-

to, substituindo gradativamente todo o 
posteamento. Para dar continuidade a 
esse trabalho, garantindo eficiência nos 
serviços e mais economia aos cofres 
da cooperativa, em 2016, foi inaugurada 
a Fábrica de Artefatos de Cimento, que 
está localizada às margens da ERS-587, 
em Rodeio Bonito. A inauguração mar-
cou os 50 anos da Creluz e foi marcada 
pela visitação dos colaboradores da 
cooperativa ao empreendimento.

A Fábrica de Artefatos conta com 
tecnologia de ponta para a fabricação 
inclusive de postes cônicos de concreto, 
para atender a demanda de implantação 
nas redes do Grupo Creluz, além de ge-
rar empregos em Rodeio Bonito, tendo 
em vista que está localizado no distrito 
industrial do município.

Com o objetivo de atender o associado sempre com agilidade, qualidade e segurança, o 
Grupo Creluz sempre buscou investir na qualificação de seus profissionais, bem como 
do aperfeiçoamento de equipamentos e veículos. Atualmente, a cooperativa conta com 

65 veículos na sua frota, dentre automóveis e caminhões, que permitem às equipes da Creluz 
efetuar trabalhos de manutenção e melhorias nas redes e demais serviços.

Artefatos de CimentoFábrica de

Frota de veículos
65 

veículos

Conta com

na sua frota

1991
Desde

sem postes
de madeira

2016
inaugurada 
fábrica de 
artefatos

Divulgação
Divulgação

Infraestrutura

Jardel da Costa/Divulgação
Divulgação
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Tecnologia 
e inovação
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Call Center: mais agilidade e 
comodidade nos atendimentos

Tecnologia e inovação

Nos últimos anos, a Creluz vem modernizando, ampliando e 
diversificando os canais de comunicação para ficar mais 
próxima dos associados. Além de oferecer dois contatos de 

atendimentos gratuitamente pelo 0800, a cooperativa disponibi-
liza ainda a ferramenta Agência Virtual, aplicativo Creluz Mobi e o 
atendimento pelo WhatsApp que possibilitam agilidade, comodi-
dade e independência de onde e quando o associado quiser.

No site da Creluz, o associado, após fazer um 
cadastro, pode consultar suas faturas, verificar 
débitos pendentes e emitir segunda via para 
pagamento por meio da Agência Virtual.

Em janeiro de 2020, a Creluz lançou o atendimento via platafor-
ma WhatsApp. Os serviços, com foco específico na área comercial, 
foram habilitados para 29 processos da cooperativa e funcionam 
via mensagens de texto, sete dias por semana, das 6 horas até as 
23h59min continuamente por meio do Call Center. Neste serviço, os 
clientes podem fazer solicitação de fornecimento, troca de titulari-
dade, religação de unidade consumidora, desligamento a pedido e 
cadastro de consumidor, dentro outros. Outra novidade que está dis-
ponível no site da cooperativa www.creluz.com.br é a possibilidade de 
efetuar o cadastro ou fazer a atualização cadastral, uma garantia de 
mais eficiência, agilidade e segurança no atendimento ao associado.

Buscando ampliar os canais de comunicação com os 
associados, diminuindo problemas em dias atípicos (tem-
porais), além de gerar maior comodidade e independência 
no acesso a serviços comerciais em dias normais, o Grupo 
Creluz lançou, em junho de 2020, uma nova tecnologia de 
comunicação. A plataforma de voz e dados é voltada para o 
atendimento através do 0800 510 1818, que agora também 
passa a contar com o atendimento automático pela assis-
tente virtual da cooperativa.

A CRIS (Creluz Intelligence Systems), nome dado à Assis-
tente Virtual do Grupo Creluz, é resultado de um projeto com 
aplicação de inteligência artificial denominado “Plataforma 
Bot”, desenvolvido com trabalho a quatro mãos por colabo-
radores do Comitê de Inovação e Tecnologia com apoio da 
Área Comercial da Cooperativa.

Os associados que historicamente ligam para buscar 
atendimento no 0800 510 1818, passaram a contar com aten-
dimento por comunicação escrita através do chatbot canal 
WhatsApp, como também por comunicação em voz pelo 
voicebot, quando efetuam chamadas convencionais.

A CRIS atende com comunicação inteligente pelo chatbot 
WhatsApp e oferece aos consumidores de energia elétrica 
serviços, tais comoc emissão de 2ª via de fatura; informação 
de falta de energia; consulta de débitos; entre outros. Como 
solução voicebot o atendimento será exclusivo para faltas de 
energia. Em ambas as plataformas o associado poderá optar 
por falar com um atendente humano.

Com a Plataforma Bot a Creluz terá mais agilidade nos 
atendimentos que serão simultâneos, padronizados e 
em maior número. As informações dos atendimentos são 
convertidas em relatórios estatísticos confiáveis de forma 
automática indo ao encontro do que preconiza a NBR ISO 
9001 implantada na Cooperativa desde 2012.Depois de lançar o projeto com aplicação de inteligência artifi-

cial para atendimento automático através do 0800 510 1818, com a 
atendente virtual CRIS, o Grupo Creluz trouxe, em agosto de 2020, 
mais uma novidade, adicionando um novo canal de comunicação 
para atendimento aos associados. Trata-se do 0800 610 1818, um 
novo número que muda apenas um dígito em relação ao tradicio-
nal, escolhido e pensado para facilitar a compreensão e memori-
zação dos associados, que agora podem fazer contatos telefôni-
cos através de duas opções e de forma gratuita.

Tanto a atendente virtual CRIS como os demais atendentes do 
Call Center atendem ligações convencionais gratuitas através dos 
dois números, 24 horas por dia, 7 dias da semana.

CRIS – A inteligência artificial 
do Grupo Creluz

Atendimento via WhatsApp

Ascom
 Creluz/Divulgação

Agência Virtual

Novo serviço 0800 gratuito

Edevaldo Stacke/Ascom
 Creluz/Divulgação

Ascom
 Creluz/Divulgação
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Desde setembro de 2018, os 
associados da Creluz contam 
com o Creluz Mobi, um aplica-
tivo de tecnologia móvel, cujos 
serviços e informações podem 
ser acessados de qualquer 
lugar a qualquer hora. Den-
tre as funções do aplicativo, 
o associado pode informar 
sobre faltas de energia, verificar 
desligamentos programados, 
histórico de consumo, débitos, 
iluminação pública, além de 
acesso rápido à ultima fatura.  

O Creluz Mobi está à disposi-
ção para download no site www.
creluz.com.br/app ou nas lojas 
de aplicativos mobile Google 
Play ou Apple Store, oferecendo 
uma gama completa de servi-
ços e informações que podem 
ser acessados de qualquer 
lugar a qualquer hora.

Após 54 anos atuando com geração 
própria, ou seja, no mercado cativo, 

a Creluz inovou e, no mês de julho de 
2020, realizou um leilão de compra de 
energia elétrica no Mercado Livre de 
Energia. A compra realizada benefi-
ciará, pelos próximos 19 anos, todos 
os associados da área de atuação da 
cooperativa, com tarifas mais baixas, 
e o benefício se estenderá até o fim da 
contratação, pois as tarifas não devem 
sofrer grandes variações em relação à 
inflação a partir do próximo ano.

A energia contratada terá início de 
fornecimento em 1º de agosto de 2021 

e o término só no ano de 2040. O longo 
período foi definido de forma estraté-
gica para reduzir o valor que será pago 
por megawatt hora e também assegu-
rar o fornecimento por um bom tempo. 
“A previsão para os próximos anos é de 
grande aumento na conta da energia 
para todo o país, principalmente, pela 
redução de carga por conta da pande-
mia, e a Creluz está com ótimas pers-
pectivas a partir de agosto de 2021 na 
questão de tarifas para os associados”, 
frisa o presidente Elemar Battisti.

Todo o processo do leilão foi reali-
zado de forma pública e transparente, 

com a contratação de uma plataforma 
eletrônica chamada Paradigma WBC, 
que é especialista em negociação ele-
trônica no Brasil. O montante contrata-
do foi de 11 megawatts médios (MWm).

Para aumentar a segurança do 
negócio, a Creluz exigiu das empre-
sas que participaram do leilão vários 
critérios para habilitação, que foram 
analisados por uma comissão eleita 
pelo Conselho de Administração. A 
empresa vencedora do leilão para 
fornecimento à Creluz nos próximos 19 
anos foi a Copel Comercializadora S.A, 
de Curitiba (PR).

Ascom
 Creluz/Divulgação

Creluz Mobi

Divulgação Creluz

Compra de energia no Mercado 
Livre beneficiará quadro social

Tecnologia e inovação
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Denilse Romitti, encarregada do Setor de Projetos Elétricos

Além de estar sempre investindo 
em tecnologia, há vários anos, 
o Grupo Creluz vem qualifi-

cando seu quadro de colaboradores 
com treinamentos, palestras e cursos 
profissionalizantes, buscando, assim, 
melhor atender seus associados.

Desde 2011, a Creluz possui convê-
nios com a Universidade de Ijuí e com 
o Colégio Evangélico Panambi, que, 
respectivamente, aceitaram o desafio 
de oferecer os cursos de Engenharia 
Elétrica e Técnico em Eletrotécnica 
dentro das dependências da coope-
rativa. A iniciativa foi inédita na região, 
pois trouxe a universidade até a coo-
perativa, evitando o deslocamento dos 
colaboradores para outros municípios.

Arquivo Creluz/Divulgação

“Ao longo dos 14 anos que estou na cooperativa, muitas foram as experiências e 
oportunidades vividas, sendo que todas possibilitaram um grande crescimento 

pessoal e profissional. Uma delas que marcou bastante minha trajetória foi a opor-
tunidade de realizar o curso de Eletrotécnica, visto que a região não oferecia esse 
curso, além disso, a cooperativa nos forneceu de forma gratuita. As aulas teóricas 

foram realizadas aqui mesmo na Creluz e as práticas no laboratório do Colégio 
Evangélico de Panambi. É gratificante saber da confiança creditada pela Creluz na 

formação de seus colaboradores, formação essa, que faz com que o nosso trabalho 
seja cada vez mais aprimorado e voltado para qualidade dos serviços prestados aos 

associados. O crescimento profissional foi notório nas atividades desenvolvidas devido 
ao conhecimento adquirido. Atualmente sou encarregada do Setor de Projetos Elétricos 

onde anteriormente eu estava como auxiliar do departamento, hoje, realizo atividades inter-
nas e de campo. Sou grata por trabalhar em uma cooperativa onde a direção está sempre preo-

cupada com as pessoas, envolvida com ações voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento regional”.

Profissionalização dos colaboradores
para melhor atender associados

Curso em Eletrotécnica
A primeira turma de técnicos em Ele-

trotécnica foi formada em julho de 2014. O 
curso, que iniciou em 2011, teve suas aulas 
teóricas sendo ministradas em Pinhal e 
aulas práticas nos laboratórios do Colégio 
Evangélico Panambi, além da utilização da 
própria estrutura da cooperativa para algu-
mas experiências. As aulas foram financia-
das com recursos do Fundo de Assistência 
Técnica Educacional e Social (Fates). Para 
serem selecionados para os cursos, os 12 
colaboradores da cooperativa passaram 
por uma série de testes psicológicos para 
indicar a aptidão à profissão. 

Arquivo Creluz/Divulgação

Tecnologia e inovação
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Leonardo Strapasson, engenheiro elétrico

Diante da dificuldade de conseguir 
mão de obra qualificada, ainda, em 
2011, a cooperativa, em parceria com a 
Unijuí, oportunizou um curso de Enge-
nharia Elétrica dentro da entidade. O 
projeto foi desenvolvido nos mesmos 
padrões do curso em Eletrotécnica, 
com aulas descentralizadas.

Na época, não havia ainda na região 
faculdade de Engenharia Elétrica, 
sendo que essa foi a primeira do Médio 
Uruguai e ganhou destaque a nível de 
Estado. As aulas começaram aconte-
cendo em Rodeio Bonito, depois passa-
ram para Pinhal, com as experiências 
de laboratório acontecendo em Ijuí, no 
Campus da Unijuí.

A formatura ocorreu em 2018, na sede 
da Fundaluz em Pinhal, sendo que foram 
formados nove funcionários do Grupo 
Creluz e nove filhos de associados.

“Sou funcionário colaborador do Grupo Creluz há sete anos e um dos 18 formandos da 
turma de Engenharia Elétrica que a cooperativa trouxe até nossa região. Eu me formei no 
ensino médio em 2009, nessa época engenharia era só um sonho, uma pela condição 
financeira, pois se trata de um curso de um valor elevado, e o outro era que as universida-
des da nossa região não ofereciam este curso, tornando assim impossível para eu cursar 
na época. Então, a Creluz trouxe o curso de Engenharia Elétrica até nossa cidade. 

Trazer o curso para cá foi genial, pois nos permitia trabalhar e estudar estando ao 
mesmo tempo em casa, além de poder utilizar das experiências de dificuldades do tra-

balho para achar soluções em aula, ou aplicar as teorias na prática. O curso contribuiu 
muito, trazendo conhecimentos sobre novas tecnologias e métodos, os quais hoje estão 

sendo aplicados para a melhoria dos serviços prestados pela cooperativa. Isso faz com que se 
diminuam custos e se aumente a confiabilidade nos sistemas, proporcionando para o associado 

uma energia de maior qualidade e com menor preço.
A Creluz sempre foi pioneira em novas tecnologias, eu como filho de associado e colaborador fico 

muito feliz de poder contribuir junto com a cooperativa para o desenvolvimento da região e agradecer a direção 
pela oportunidade, por acreditar no potencial dos jovens da região quando trouxe o curso de Engenharia até nós. 
Com certeza, hoje, a região está ganhando com os investimentos em educação da cooperativa”.

Arquivo AU/Divulgação

Curso superior em Engenharia Elétrica
Divulgação

Arquivo AU/Divulgação

Tecnologia e inovação
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Olá, eu 
sou a

Assistente 
Virtual da Creluz. 
Estarei com você em 
jornadas de muita energia.
Posso te ajudar?

Faltou energia?
Precisa de outros serviços?

Cris!

0800 510 1818
0800 610 1818

creluz.com.br

grupocreluz


