Luz Solidária Enel recebe inscrições de instituições sociais
São Paulo, 04 de junho de 2019 - O programa Luz Solidária Enel abre
inscrições, durante o mês de junho, para entidades, associações ou
organizações não governamentais (ONGs) submeterem projetos e concorrerem
ao apoio financeiro do programa. Nesse período, projetos dos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Ceará e Goiás poderão se inscrever para participar da
iniciativa. Ao todo, a Enel vai disponibilizar cerca de R$ 4 milhões para os
projetos selecionados, com execução a partir de janeiro de 2020.
O Luz Solidária faz parte do Programa de Eficiência Energética da Aneel, e
permite aos clientes das distribuidoras da Enel a troca de eletrodomésticos
antigos por modelos novos e mais eficientes com 50% de desconto.
Além disso, contribui com o desenvolvimento de projetos socioambientais
voltados à capacitação e geração de renda, meio ambiente e direitos humanos,
por meio de incentivos financeiros aos clientes participantes e parcerias com
redes varejistas.
Desde a sua criação, o programa já trocou 62 mil eletrodomésticos, concedeu
mais de R$ 59 milhões de bônus aos clientes e destinou mais de R$ 7 milhões
a 224 projetos sociais nos estados do Ceará, em Goiás e no Rio de Janeiro.
Ao assumir um compromisso público com as Nações Unidas com seis dos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Enel, por meio
do programa, incentiva a geração de renda e iniciativas empreendedoras,
colaborando com o ODS 8, que consiste em promover o crescimento econômico
inclusivo e sustentável, e o trabalho decente para todos.

Pela primeira vez, o Luz Solidária será realizado no estado de São Paulo. O
programa existe há 10 anos, no estado do Ceará.
Para
saber
como
participar,
os
clientes
podem
acessar
o
site www.luzsolidaria.com.br ou baixar o aplicativo disponível nos sistemas
Android e iOS.
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.

