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há alguns anos, o filósofo italiano 
giorgio agamben escreveu que a isto 
que chamamos contemporâneo é 
como algo intempestivo: aquilo que 
ocorre sem precedentes, de maneira 
inesperada.

conceito bastante sugestivo para  
o complexo cenário que temos  
experimentado desde o acender das 
primeiras luzes do século 21, no qual 
proliferam em velocidades altíssimas 
diferentes pesquisas, linguagens, 
procedimentos, intenções e  
entendimentos.

nós, do instituto cpfl, trabalhamos 
com o desafio de integrar de forma 
sustentável diferentes projetos nas 
seguintes áreas de atuação: ativida-
des sociais, culturais e esportivas nas 
comunidades onde o grupo cpfl 
energia atua.

a few years ago, the italian philosopher 
giorgio agamben wrote: what we usually 
call contemporary is most likely something 
timeless: something that happens without 
precedent, unexpectedly.

a very suggestive concept for the complex 
scenario that we have been experiencing 
since the first 21st century lights were 
turned on, with high velocity proliferation of 
research, languages, procedures, intentions 
and understandings.

we, at cpfl institute, face the challenge 
of integrating different projects in a 
sustainable manner, focusing in the 
following areas: social, cultural and sports 
activities in the communities where the cpfl 
energia group operates.
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nossos projetos permeiam desde  
o apoio e construção de políticas  
públicas, sessões itinerantes de  
cinema móvel, etapas de corridas  
de rua, que mobilizam milhares de 
pessoas, até o incentivo à leitura por 
meio de uma biblioteca – também 
móvel – que circula por pequenas 
cidades do interior do país.

ao longo dos anos, conseguimos 
consolidar nossa experiência em  
organizar e distribuir conhecimento 
sobre o mundo contemporâneo  
e, a partir de 2020, aprofundamos 
nossos programas de desenvolvi-
mento social, concentrando ainda 
mais investimentos em ações de 
transformação das realidades nas  
comunidades onde atuamos.

acreditamos que este modelo  
estimula ativamente a criação de 
protagonistas sociais e de seus  
trabalhos em rede, qualificando
e legitimando cada ator para  
o enfrentamento dos desafios 
sociais contemporâneos.

our projects range from supporting and 
constructing public policies, a travelling 
mobile cinema, and road races - which 
involve thousands of people, to encouraging 
reading in a mobile library that travels to 
small rural towns across the country.

over the years, we have consolidated our 
experience in organizing and spreading 
knowledge about the contemporary 
world, and, from 2020 we have enhanced 
our social development programs, 
concentrating even more investments 
in actions that transform realities in the 
communities where we operate.

we believe this model actively creates social 
protagonists and their work, qualifying 
and legitimizing each actor to face 
contemporary social challenges.
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conheça nossas 5 frentes de trabalho:
learn about our 5 efforts
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cpfl nos
hospitais
cpfl in hospitals

a frente cpfl nos hospitais integra 
nosso compromisso com o valor 
compartilhado, um dos pilares do 
plano de sustentabilidade do grupo 
cpfl, e tem dois eixos estruturantes, 
o de humanização hospitalar e o de 
apoio a infraestrutura e pesquisa.

o foco da frente é impulsionar a 
melhoria das instituições públicas
de saúde, um serviço essencial
à sociedade.

the cpfl effort in hospitals is part of our 
commitment to shared value, one of 
the pillars of cpfl group’s sustainability 
plan, and has two structuring 
axes: hospital humanization and 
infrastructure and research support.

the focus is to drive the improvement 
of public health institutions, an 
essential service to society.
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associação griots 
através da contação de história, os voluntários da associação 
trabalham os sentimentos e a criatividade nos pacientes, 
contribuindo para humanizar o ambiente hospitalar 
e acelerar os tratamentos médicos. 

through storytelling, the association’s volunteers work on patients’ 
feelings and creativity, helping to humanize the hospital environment 
and accelerate medical treatment.

médicos do sorriso
através da arte, músicos e artistas cênicos profissionais 
trazem leveza ao ambiente hospitalar e atuam na saúde física 
e mental dos pacientes de hospitais públicos.

through art, professional musicians and scenic artists bring lightness to 
the hospital environment, producing an impact on patients’ physical and 
mental health at public hospitals.

eixo 1: humanização
axis 1: humanization

cpfl nos hospitais
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este eixo visa integrar as iniciativas de investimento social com as de eficiência energética,  
a fim de beneficiar hospitais nas áreas de concessão e/ou interesse do grupo cpfl.

ele tem o objetivo de expandir a oferta e a prestação de serviços médico-assistenciais, 
promover melhorias na infraestrutura hospitalar (reparos em instalações, aquisição de 
equipamentos e ampliações dos espaços) e realizar pesquisas clínicas na área oncológica.

this axis aims to integrate social investment with energy efficiency initiatives, in order to support 
hospitals in the areas where we operate and/or where the cpfl group has an interest.

it aims to expand the supply and number of medical services, promote improvements in hospital 
infrastructure (repairing facilities, purchasing equipment and expansion) and conduct clinical 
research in oncology.

eficiência energética 
em prol da melhoria na saúde pública, o programa cpfl nos hospitais, através da eficiência 
energética, conta com um investimento de r$ 150 milhões em projetos de energia solar 
fotovoltaica.

além do benefício da redução nas contas dos hospitais, a iniciativa também gera ganhos 
ambientais: o menor consumo de energia elétrica evita, por exemplo, o acionamento de 
usinas térmicas, mais caras e poluentes.

energy efficiency 
the cpfl in hospitals program, focusing on energy efficiency, has invested r$ 150 million in solar 
energy photovoltaic projects to foster the improvement of public health. 

in addition to lowering bills in hospitals, the initiative also generates environmental gains:  
lower consumption of electricity prevents, for example, the use of thermal plants, which are 
more expensive and polluting.

eixo 2: infraestrutura, pesquisa e melhorias
axis 2: infrastructure, research and development

cpfl nos hospitais
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apoiamos projetos inspiradores para 
a construção de um futuro melhor 
para as próximas gerações. com 
música, cultura, literatura e esporte, 
visamos ao desenvolvimento do 
futuro de crianças e de adolescentes 
por meio de iniciativas que 
promovam a integração desses 
jovens à sociedade e que reduzam 
suas vulnerabilidades sociais.

we support inspiring projects to 
build a better future for the next 
generations. with music, culture, 
literature and sport, we envision the 
future development of children and 
adolescents through actions that 
promote the integration of these 
young people into society and that 
reduce their social vulnerabilities.
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criado em 1997, oferece aulas gratuitas de música na região noroeste de campinas/sp, 
com enfoque socioeducativo e cultural, contribuindo para o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes.

já passaram pelo instituto anelo cerca de 4000 alunos, muitos deles, hoje, professores e 
músicos profissionais.

created in 1997, it offers free music lessons in the northwest region of campinas/sp, with a 
socio-educational and cultural focus, contributing to the complete development of children and 
adolescents.

around 4000 students have already attended the anelo institute, many of them became teachers 
and professional musicians.

>>anelo

cpfl jovem geração
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com o objetivo de contribuir para a democratização do esporte através da prática do 
atletismo, o projeto oferece oportunidades de transformação social para crianças e 
adolescentes em situação de risco na cidade de campinas/sp.

ao proporcionar uma perspectiva de carreira no esporte, a iniciativa promove 
o exercício da cidadania, aumenta a qualidade de vida e desenvolve o talento desportivo 
dos beneficiários.

with the goal of contributing to sport democratization through the practice of athletics, the 
project offers opportunities for social transformation for children and adolescents at risk in the 
city of campinas/sp.

by providing career perspectives in sports, the initiative promotes the exercise of citizenship, 
increases the quality of life and develops sporting talents.

>>orcampi

cpfl jovem geração
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a carreta literária é uma biblioteca itinerante que conta com um acervo de 500 livros, que 
promovem a leitura e formação de leitores.

durante 1 ano, ela fica cerca de uma semana em escolas municipais da cidade, para que os 
professores tenham a oportunidade de desenvolver projetos voltados às práticas de leitura 
com os alunos.

conta também com jogos, marionetes e um catálogo sobre o acervo de livros. depois de um 
ano, a carreta e os livros são doados para o município, que fica responsável pela gestão e 
continuidade do projeto.

the literary cart is a traveling library with a collection of 500 books, to encourage reading and 
to develop new readers.

during 1 year, the cart visits municipal schools for about a week each, so that teachers have 
the opportunity to develop projects aimed at students’ reading skills.

the cart also offers games, puppets and the book collection catalog. after a year, the cart and 
the books are donated to the municipality, which becomes responsible for the management 
and continuity of the project.

>>carreta literária
         literary cart

cpfl jovem geração
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através dos fundos municipais da criança e do adolescente, apoiamos instituições que 
realizam projetos nas áreas de cultura e esporte.

promovendo a transformação social através de oficinas no contraturno escolar, contribui 
para a redução dos níveis de vulnerabilidade social.

donating to the child and adolescent municipal fund, we support institutions that carry out 
projects in the areas of culture and sport.

promoting social transformation through after school programs, we contribute to the reduction 
of social vulnerability levels.

>>ongs
         ngos

cpfl jovem geração
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o principal objetivo do semear é disseminar a cultura de voluntariado, criando um 
movimento participativo que engaje os colaboradores e parceiros em ações sociais, capazes 
de mudar a realidade e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde a cpfl 
atua.

o programa foi criado para facilitar a atuação dos voluntários, alinhar ações e promover 
desenvolvimento de todos os públicos envolvidos, interna e externamente.

anualmente, cerca de 10 ongs recebem um repasse de verbas.

semear’s main goal is to spread the culture of volunteering. creating an appealing movement 
that engages employees and partners in social actions, we are able to change realities, 
contributing to the development of the communities where cpfl operates.

the program was created to help manage our volunteers, to align our actions and to further
the development of all stakeholders, internally and externally.

annually, about 10 ngos receive funds.

>>semear

cpfl jovem geração
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ação educativa realizada em escolas públicas e privadas do estado de são paulo, que 
difunde uma cultura de eficiência energética e desenvolvimento sustentável.

ela promove a mudança de hábitos de consumo de energia de alunos, educadores e 
famílias.

educational initiative carried out in public and private schools in the state of são paulo, which 
disseminates a culture of energy efficiency and sustainable development.

it promotes habits change in energy consumption of students, educators and their families. 

>>cpfl nas escolas
         cpfl in schools

cpfl jovem geração
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frente voltada para o intercâmbio 
cultural entre brasil e china, com 
concertos, filmes e palestras, etc.

as fronteiras entre brasil e china 
estão cada vez mais próximas com o 
compartilhamento de tecnologia, 
ciência e comércio.

mas, quem é a china contemporânea 
que está tão presente em nossos 
dias e da qual ainda pouco 
conhecemos? ao explorar essas 
questão, a frente pretende construir 
cooperações, diálogos e mediações 
entre as culturas chinesa e brasileira.

this initiative targets the cultural 
exchange between brazil and china, 
with concerts, films and lectures, etc.

brazil and china borders are getting 
narrower with the sharing of 
technology, science and trade.

but who is this contemporary china 
so present in our lives yet we know 
so little about it? by exploring these 
issues, the initiative seeks to build 
cooperation, dialogue and mediation 
between chinese and brazilian 
cultures.
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no mês da cultura chinesa, que acontece sempre em setembro 
na sede do instituto cpfl, são oferecidas sessões de filmes, 
concertos de músicas chinesas e brasileiras, além de encontros 
do café filosófico cpfl, com temas que aproximam o pensamento 
ocidental e oriental no mundo contemporâneo. 

during chinese culture month, which always takes place in september at the 
headquarters of the cpfl institute, we offer films, chinese and brazilian music 
concerts, as well as cpfl philosophical cafe sessions, with themes that 
approximate contemporary western and eastern lines of thought.

cpfl intercâmbio brasil china
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#circuitocpfl
a frente #circuitocpfl promove ativi-
dades culturais e esportivas itineran-
tes em todo o país, contribuindo 
para a democratização do acesso à 
cultura e ao esporte.

the initiative #circuitocpfl promotes 
travelling cultural and sporting events 
across the country, contributing to the 
democratization of access to culture 
and sports.



instituto cpfl | 2021

cine solar 
cinema móvel que funciona a partir de energia solar. 

mobile cinema that works with solar energy.

correr e caminhar 
corridas e caminhadas de 3 a 10 quilômetros, que estimulam 
a prática esportiva e a qualidade de vida.

runs and walks from 3 to 10 kilometers, encouraging the practice of sports 
and enhancing quality of life.

#circuitocpfl

#circuitocpfl
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café
filosófico

o programa café filosófico cpfl é uma 
das iniciativas mais reconhecidas do 
nosso trabalho.

criado em 2003, o projeto promove 
uma série de debates sobre temas 
contemporâneos relevantes e insti-
gantes, com a participação de espe-
cialistas e nomes de referência do 
pensamento no brasil e no mundo.  
o programa é apresentado em dois 
horários semanais na tv cultura e em 
suas emissoras afiliadas.

café filosófico is one of the most 
recognized initiatives we have.

created in 2003, the project promotes 
a series of debates on relevant and 
thought-provoking contemporary 
themes, with the participation of 
experts and prominent individuals 
representing brazil’s and the 
world’s best thinkers. the program 
is broadcasted twice a week on tv 
cultura and its affiliated stations.
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30 milhões 
30 million
de pessoas impactadas por ano com 
a programação digital
people impacted by our digital 
production yearly

1,1 milhão 
1.1 million 
de pessoas em nossa comunidade 
digital (facebook, instagram, twitter, 
linkedin e youtube)
people belong to our digital community  
(facebook, instagram, twitter, linkedin 
and youtube)

canal do instituto cpfl
instituto cpfl channel

canal do café filosófico
café filosófico channel

FACEBOOK /institutocpfl

TWITTER /institutocpfl

TWITTER /cafe_filosofico

Linkedin-In /company/institutocpfl

https://www.youtube.com/user/videoscpflcultura
https://www.youtube.com/channel/UCEgITwyUyDiMVBpmDibjP3g
https://www.facebook.com/institutocpfl/
https://twitter.com/institutocpfl
https://twitter.com/cafe_filosofico
https://www.linkedin.com/company/institutocpfl/
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cine cpfl
cpfl cinema

música contemporânea 
contemporary music

exposição na galeria de artes 
art gallery exhibition

atividades extras
extra activities



rua jorge figueiredo corrêa, 1632
chácara primavera, campinas

cep 13087-490
telefone: (19) 3756-8000

e-mail: institutocpfl@institutocpfl.org.br

FACEBOOK YOUTUBE TWITTER

energy transforming realities

http://institutocpfl@institutocpfl.org.br
https://www.facebook.com/institutocpfl/
https://www.youtube.com/user/videoscpflculturahttps://www.youtube.com/user/videoscpflcultura
https://twitter.com/institutocpfl
https://institutocpfl.org.br/

