ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO REALIZA MUTIRÕES DE
MANUTENÇÃO NAS ZONAS LESTE E NORTE
• Ao longo desta semana, serão feitas melhorias na rede elétrica dessas
regiões, como a instalação de equipamentos de automação;
• Clientes também contarão com ações de parcelamento dos débitos
São Paulo, 02 de setembro de 2020 - A Enel Distribuição São Paulo promove, entre
os dias 2 e 7 de setembro, mutirões de manutenções preventivas na rede elétrica das
Zonas Leste e Norte da Capital, beneficiando os bairros da Penha, Mooca, Aricanduva,
Vila Prudente, Itaquera e Ermelino Matarazzo e Perus, Santana, Vila Maria, Vila
Guilherme e Pirituba, respectivamente. Durante a iniciativa, serão instalados 06
equipamentos de telecontrole, que permitem religar os clientes mais rapidamente ou
reduzir o número de consumidores impactados em caso de falha no fornecimento.
Também serão trocados 2,6 km de rede convencional pela compacta, que é mais
resistente a interferências externas, como queda de galhos de árvores, substituídos
outro 1 km de cabos de Linha de Distribuição Aérea e realizadas mais de 3.200 podas
de árvores com galhos próximos à rede elétrica. O objetivo é preparar o sistema elétrico
para o próximo período chuvoso.
Devido ao atual cenário de pandemia, durante as atividades, todos os colaboradores
envolvidos usarão, além dos equipamentos de proteção individuais e coletivos
tradicionais, máscaras e álcool em gel, conforme recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
“O mutirão é um complemento às manutenções rotineiras, que realizamos diariamente.
Apenas nesta semana, serão cerca de 354 profissionais, divididos em mais de 100
equipes, trabalhando no fortalecimento e na automação da nossa rede na região”,
explica Rosario Zaccaria, Responsável por Infraestruturas e Redes da Enel Distribuição
São Paulo.
Ainda nesta semana, equipes da distribuidora vão retirar em algumas ruas dessas
regiões cabos irregulares de empresas de telecomunicações, que compartilham os
postes da companhia, contribuindo com a segurança da população e com o visual
urbano, apesar de o ordenamento desses fios ser de responsabilidade dessas
empresas. Todo o material recolhido será destinado a uma empresa parceira, que
transforma o resíduo em processo de fabricação de cimento.

Parcelamento dos débitos
No próximo sábado (05), a empresa também realizará na Zona Leste e na Zona Norte
duas ações de parcelamento dos débitos dos clientes, das 8h às 17h, no CEU Quinta
do Sol, localizado no Parque Císper, e no CEU Jaçanã, no Jardim Guapira. Os espaços
foram cedidos pela Prefeitura.
Os clientes poderão realizar a negociação em até 12 vezes sem juros no financiamento,
na própria conta de energia ou no cartão de crédito. Para serem atendidos, os
interessados devem fazer o agendamento do serviço pelo site da empresa
(https://www.eneldistribuicaosp.com.br/). Em seguida, o cliente receberá uma
mensagem via SMS com a confirmação do agendamento e senha que deverá ser
apresentada no local. Durante o evento, cada cliente poderá trocar até quatro lâmpadas
incandescentes por modelos LED, mais econômicas do que as convencionais.

Serviço:
Ações de Parcelamento
Quando: 05 de setembro
Horário: das 08h às 17h
Local: CEU Quinta do Sol
CEU Jaçanã
Endereços: Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Císper, Zona Leste da Capital
R. Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira, Zona Norte da Capital
Para agendar o horário de atendimento: entrar no site da empresa
(https://www.eneldistribuicaosp.com.br/), clicar em “Agende seu atendimento
presencial”, “Novo agendamento” e “Fique em dia Enel”.
Sobre a Enel Distribuição São Paulo
A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A
companhia é a maior distribuidora do país em número de clientes e atende 7,2 milhões
de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo,
incluindo a capital paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do Brasil e
do mundo. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade
e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda 2030 da ONU.

