ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO REALIZA OBRA PARA ENERGIZAR
FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN
•

Rede de distribuição de energia no local será subterrânea;
• Obra civis já começaram

São Paulo, 04 de maio de 2020 - A Enel Distribuição São Paulo deu início, após
liberação da Prefeitura, às obras para energizar as instalações do Novo Centro de
Ensino e Pesquisa Albert Einstein - Campus Cecília e Abram Szajman, com inauguração
prevista para 2021. No local, vão funcionar as atividades do Ensino Einstein e um centro
de pesquisa, voltado aos profissionais de saúde do hospital.
As obras terão a duração de até quatro meses. O método utilizado para a construção
da infraestrutura é o não destrutivo, com objetivo de minimizar ao máximo os ruídos e a
abertura de valas nas vias da região, já que o prédio está sendo construído próximo ao
hospital. As obras vão ocorrer das 9h às 16h e das 22h às 5h, evitando os horários de
maior fluxo de carros na região do Morumbi, entre o Palácio dos Bandeirantes, o hospital
e o Estádio do Morumbi.
Uma equipe de 25 pessoas, entre corpo técnico próprio da distribuidora e de terceiros,
estão alocados neste projeto. No total, serão 1410 metros de dutos instalados e cinco
poços de inspeção. Após a conclusão das obras civis, a distribuidora dará início às obras
elétricas, que incluem a instalação de 700 metros de cabos e uma chave de
transferência para atender aos dois circuitos primários em 34,5 kV que vão alimentar o
local.
Esta obra é uma extensão da rede subterrânea que se originou na Subestação
Bandeirantes, localizada na Marginal Pinheiros com a Avenida dos Bandeirantes, que
já atende ao complexo hospitalar e visa garantir mais confiabilidade ao sistema de
distribuição de energia para o centro de pesquisa na área de saúde.

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.

