Rod. Engº Miguel Noel Nascentes Burnier, Km 2,5
Parque São Quirino
Campinas . SP . 13088-900
www.cpfl.com.br

CPFL Piratininga investe R$ 182 mil em programa de Eficiência Energética
em residências de Sorocaba
Iniciativa contemplou 334 famílias no município com reforma das instalações
elétricas internas em suas residências
A CPFL Piratininga, por meio do programa CPFL na Comunidade, beneficiou 334
famílias do município de Sorocaba com a reforma das instalações elétricas internas
nas residências. Com um investimento de R$ 182 mil, a iniciativa visa promover a
segurança das famílias com a substituição de equipamentos ineficientes por
equipamentos mais novos. A reforma inclui também a instalação de um kit com
trocador de calor em substituição ao chuveiro, o que contribui para a economia de
energia elétrica.
O programa CPFL na Comunidade contempla também a regularização de ligações
de risco, substituição de geladeiras e lâmpadas por modelos mais eficientes, além
de promover ações de orientação para o uso consciente de energia elétrica para as
comunidades. A empresa segue um cronograma para atender as cidades de sua
área de concessão. Em conjunto com as prefeituras, são selecionados bairros
carentes a serem contemplados com as ações.
A empresa segue um cronograma para atender as cidades de sua área de
concessão. Em conjunto com as prefeituras, são selecionados bairros carentes a
serem contemplados com as ações. Para receber os benefícios, o cliente deve
possuir o documento NIS (Número de Identificação Social) ou NB (Número de
Benefício), ser cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) e estar com o
pagamento de contas de consumo de energia elétrica em dia.

Programa de Eficiência Energética da CPFL Energia
O programa de Eficiência Energética das distribuidoras do grupo CPFL Energia,
aprovado junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), contou com R$ 59,7
milhões, durante todo o ano de 2012, para o desenvolvimento de ações voltadas ao
consumo consciente de energia elétrica nos 569 municípios de suas áreas de
concessão. Consciente de que a energia é essencial ao bem-estar das pessoas e ao
desenvolvimento da sociedade, a CPFL Energia acredita que produzir e utilizar
energia de forma sustentável é vital para o futuro da humanidade.
Do montante total, foram aplicados mais de R$ 36 milhões em projetos para a
população de baixo poder aquisitivo, que se concretizaram em ações como
substituição de geladeiras e chuveiros por modelos novos, mais eficientes,
instalação de trocadores de calor nas residências, cursos de formação de
eletricistas, regularização de ligações clandestinas e doações de padrões internos
de energia, o chamado “postinho”. Outros R$ 13 milhões foram utilizados para
melhorar a eficiência energética de prédios públicos e empresas de serviço público,
com doação de lâmpadas e troca de luminárias. As iniciativas educacionais, que
ajudam a formar consumidores mais conscientes da importância de se economizar
energia, receberam verba de R$ 8,6 milhões; e as indústrias receberam R$ 1,3
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milhão de incentivo, em projetos e equipamentos, para se tornarem mais
eficientes.
A quantidade de energia elétrica poupada na aplicação dos programas de eficiência
energética da CPFL Energia, em 2012, foi de 33,3 mil MWh. A título de comparação,
essa mesma quantidade de energia seria suficiente para abastecer,
aproximadamente, 166 mil clientes residenciais, com consumo médio de 200 KWh
mensais, pelo período de um mês.
*Release produzido para a CPFL Energia em nome da Assessoria de Imprensa da
CPFL Energia.
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