
ve
nd

a 
pr

oi
bi

da
 -

 d
is

tr
ib

ui
çã

o 
gr

at
ui

ta

apresenta:



Tenha mais comodidade e agilidade ao 
registrar suas solicitações com o novo 
app do grupo CPFL Energia. São mais de 
20 serviços disponíveis!

Ledinha é um bichinho virtual que mora 
no aplicativo CPFL – Energia em Jogo e 
precisa de alguém para cuidá-la! 

CPFL ENERGIA

CPFL - ENERGIA EM JOGO

BAIXE OS APLICATIVOS DA CPFL



pelos 
poderes de 
glayson...

ué, A energia 
acabou?

ai, será que o 
meu pai esqueceu 

de pagar a conta?

manu, será que algum herói, 
como o “superforça”, vai 

trazer a energia de volta?

olha, gabriel, 
não sei se eles tem 

superaudição...

mas parece que 
supervelocidade 

sim!
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EPA!

...eu 
gero

a força!



moço, é você
quem traz a energia 

de volta?

e é demorado?
eu tenho
desenhos 

importantes
pra ver!

Olá, crianças!
eu sou o tio Watts! 
Trabalho Na CPFL, 
a responsável por 
trazer a energia 
para a sua casa!

e por que você está com 
essa roupa diferente, 

óculos e capacete? precisa 
mesmo disso tudo?

a energia elétrica 
não tem cor e não 

tem cheiro,

por isso temos que 
tomar muito cuidado 
quando trabalhamos 
com a rede elétrica!

mas quando
“acaba a energia” 
ela acaba mesmo?

de onde
ela vem?

a gente 
planta 

energia?

Ela surfa 
pelo fio?

um galho de uma 
árvore quebrou 
e caiu na rede, 

rompendo o cabo, 
mas já estamos 
resolvendo isso!
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hehe! a gente produz 
energia de várias 

formas!

A energia pode ser 
produzida a partir 

da água...

gás natural...

a partir 
do sol...

até a partir
do vento!

depois a energia segue um longo 
caminho até a sua casa!

olha, tio watts, 
acho que estou vendo 
a energia chegando 

naquela casa!

ai, não é isso não!
Esse parece ser um 

desperdicius, uma praga de 
energia!

nesse caso
vamos precisar de 

ajuda!

chamando os economix!
chamando os economix!
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os desperdicius vagam devorando 
energia. eles aparecem nas casas de 

pessoas que desperdiçam luz.
Eles se alimentam do mal uso

da energia.



crianças, conheçam os economix:

oi, eu sou
a manu!

e eu sou o 
gabriel!

e eu sou muito 
eficiente! Ledinha é 

meu nome! me digam, 
o que aconteceu?

fica fria, ledinha!
 aposto que só chamaram 

a gente pra fazer
uma visita!

hum... odeio te 
dar um banho de 

água fria, geladex, 
mas acho que
já sei porque
estamos aqui!

geladex

ledinha

chuvisco
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se pelo menos a gente
tivesse a espada do 

“Superforça”, a gente 
conseguiria acabar com 

esses ladrões de
energia!

DESPERDICIUS

e parece que estão 
se espalhando!
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já sei! podemos ir para
o nosso mundo e conseguir 

as Ferramentas que
vocês precisam!

é sério? Nós 
podemos 

visitar lá?

sim!
Mas vocês talvez 
sintam algumas

pequenas
diferenças!

Tio Watts, vamos 
usar o seu

tablet express!

chegamos!

nossa, 
estamos 
mesmo 

diferentes!manu,
olha isso!

é, vai ser muito legal!
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uau! que 
demais esse 

lugar!

mas nem sempre 
foi assim...

antigamente 
havia aqui uma 
infestação de 
desperdicius!

bom, desperdicius se alimentam 
do mal uso da energia e por 

isso criamos ferramentas para 
combatê-los.

Essas foram
as ferramentas

que criamos!

é mesmo?
como vocês 

fizeram isso?

mas conseguimos 
exterminá-los e 

hoje vivemos aqui 
de maneira muito 

sustentável!
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em casa com 
crianças, 
cubram as 

tomadas com 
protetores!

não deixe o ferro ligado 
se não estiver

passando roupas!
não faça 

consertos 
elétricos 

com objetos 
improvisados ou 

ligados.

não mude a 
temperatura do 

chuveiro durante 
o banho!

prevenir é 
importante pra sua 
segurança e evita 

desperdícios!

mas tem outras
coisas que simplesmente 
roubam a sua energia e 

que precisamos
combater!

nem pense em empinar pipa 
perto de redes elétricas!

Não use “T”
ou “benjamin” !
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Ferramenta 1:
PREVENÇÃO DE ACIDENTES



“gato” é quando 
alguém furta 
energia direto 
dos postes!

gatos?
ai, adoro! onde?

não só isso: quem 
faz o “gato” pode 
parar na cadeia...

e também é muito 
perigoso, pois pode 
causar incêndios,...

o “gato” pode levar
à queima de

transformadores....

Além disso, “gatos” podem causar problemas na 
rede elétrica que acabam estragando aparelhos 

ligados na tomada.

e quem é honesto acaba
pagando pelos que se acham espertos!

nossa, minha conta 
subiu tanto! aonde foi 

esse gasto?

por que será que 
o som nem está 
ligando mais?

11

Ferramenta 2:
COMBATER OS GATOS



nossa! Não acredito 
que tem gente que faça 

esse tipo de coisa!

São poucos que fazem 
“Gato”, manuela, mas eles 
prejudicam muita gente!

papai nunca faria isso! Só às 
vezes ele esquece de pagar 
a conta e tem que ir à CPFL 

pegar a tal da “segunda via”!

gostei dessa ideia!
Tem outras coisas que 
a gente pode fazer pra 

economizar?

boa! depois que 
minha tia e minha 

prima vieram morar 
com a gente, a conta 

subiu bastante!

É verdade! 
quanto mais 

pessoas em casa, 
maior o gasto de 

energia!

Ei! eu tenho algumas 
sugestões que podem 

ajudar vocês a economizar 
energia na sua casa!

não abrir a porta da 
geladeira a todo o 

momento! 

A geladeira precisa 
de mais energia 
pra se esfriar 

novamente!

Ferramenta 3:
economia de energia

nem precisa mais ir lá, 
gabriel! A segunda via
você consegue retirar

no site.

 Que legal! Então 
seu pai já consegue 
economizar tempo e 

dinheiro!
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apague as luzes em 
lugares que ninguém 

está usando!

durante o dia, use a luz do sol, 
ao invés de lâmpadas!

ao pintar as paredes internas 
da sua casa, dê preferência à 

cores claras.
junte as 
roupas 

para usar 
a máquina 
de lavar 

de uma só 
vez!

deixe pra usar o ferro de passar 
quando houver muitas roupas!

aff...

não tome 
banhos 

demorados!

Ei, menino, 10 
minutos de banho 

já tá bom, né?

desligue TVs e 
eletrônicos que 
ninguém estiver 

usando!

fantasma
não vê 

televisão,
viu, gente!
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mas o que gasta mais 
energia, uma lâmpada ou 

uma geladeira?

eu sou uma lâmpada 
de led, sou super 

econômica!
ha! então você é 

um gastão, não é, 
geladex?

pera lá, não é bem assim! você 
sabe meu consumo em watts?

pode ser! me ajuda aí, tio watts! “watts” 
é a medida de energia de quanto cada 

equipamento gasta! vejamos...

tv:
100 watts

geladeira:
100 watts

computador:
300 watts

ferro
elétrico:

1000 watts

lavadora
de roupas:
1500 watts

microondas:
2000 watts

secadora de 
roupas:

3500 watts

chuveiro 
elétrico:

5500 watts
(média de gasto por equipamento)

chamou?
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ha! então o 
chuvisco é o que 

gasta mais!

por isso, nada de 
banhos demorados!

e não se 
esqueçam de que 
os equipamentos 
variam o quanto 

consomem!

e tem uma 
Ferramenta que 

nos ajuda a 
identificar quem 

gasta mais! 

o selo procel dá 
uma nota  para os 
equipamentos pelo 
seu consumo de 

energia!

fique atento ao 
comprar, pois o selo 
procel vai te dizer 

qual equipamento vai 
custar mais na sua 

conta mensal!

Agora, vocês crianças, já podem fazer
do seu mundo um lugar sem desperdícios!

acho que já temos 
as Ferramentas 
que precisamos!

tchau, amigos!

agora é a nossa vez
de salvar mundo!
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Ferramenta 4:
selo procel



essa não! 
os desperdicius 
estão pra todos 

os lados! mas já
temos nossas 
ferramentas, 

Tio Watts!

TODOS JUNTOS!
ATACAR!!!
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eba!!!
vencemos os
desperdicius!

e aprendemos como 
fazer pra eles nunca 

mais voltarem!

Obrigado, 
tio watts!

hoje foi um dia 
muito legal!

eu também gostei, crianças! e 
quando vocês chegarem em casa, 

a energia já vai ter voltado!

é isso aí, amigos!
usar a energia de forma 

consciente e segura melhora
a sua vida e faz muito bem

pro seu bolso! 

Quer encontrar a 
gente? Acesse o nosso 

site ou baixe o app
CPFL ENERGIA !

Agora vão para casa
e ajudem seus amigos e 
famílias a combaterem

os desperdicius!

eba!!! 
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Pinte nossos amigos!
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Junte os pontos e forme uma personagem 
muito divertida de nossa história!
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Qual equipamento de cada dupla que 
GASTA MENOS?

(Veja quanto cada equipamento gasta na página 14!)

TELEVISÃO

FERRO DE
PASSAR

GELADEIRA

MICROONDAS

COMPUTADOR

LAVADORA
DE ROUPAS

SECADORA
DE ROUPAS

CHUVEIRO
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ache os 3 erros
no uso da rede elétrica em casa!
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ajude gabriel e manuela a voltarem do 
mundo dos economix!
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