Enel Distribuição São Paulo realiza ação social no
bairro de Cidade Tiradentes

•
•

Ações diversas fazem parte de evento de Economia Criativa;
Distribuidora oferece atrações para todos os públicos, além de sorteios e
atendimento comercial

São Paulo, 05 de março de 2020 - A Enel Distribuição São Paulo marca presença no
Verão Interativo 2020, evento de Economia Criativa, que acontece neste sábado (7),
das 9h às 18h, no CEU Água Azul, na Cidade Tiradentes, zona leste da capital.
Durante o evento, a distribuidora realiza o Ação Social Enel, com atividades para
diferentes públicos e atendimentos comercial e jurídico.
Entre as atrações para a criançada, um espaço com escorregador inflável, pula-pula e
multibrinquedo com piscina de bolinhas. Para repor a energia, carrinho de algodão doce.
A distribuidora vai disponibilizar uma equipe de atendimento comercial para consulta,
pesquisa e negociação de dívidas, além de uma equipe para orientações jurídicas.
O público presente também poderá usufruir de serviços de beleza, como limpeza de
pele, manicure e design de sobrancelhas, e saúde, como aferição de pressão e
procedimento para avalição do nível de glicose. Haverá sorteio de 20 geladeiras. Para
participar, é preciso apresentar uma conta de energia paga. Os ganhadores devem levar
suas geladeiras antigas no local do evento, no mesmo dia e, na sequência, retirar os
novos equipamentos, mais eficientes energeticamente.
A Enel também realizará a dinâmica Trilha do Aprendizado, que consiste na participação
do público nas atrações promovidas pela distribuidora, necessária para o recebimento
de brindes e sorteio das geladeiras.
A ação também contempla a troca de 1.000 lâmpadas. Para participar, é necessário
fazer cadastro e participar da Trilha do Aprendizado. As trocas só podem ser realizadas
para aqueles que levarem lâmpadas antigas. Cada participante poderá trocar até quatro

lâmpadas fluorescentes ou incandescentes por modelos LEDs, que duram mais e são
mais eficientes.
Além disso, o Ação Social Enel vai oferecer também oficinas de aprendizado para
crianças, jovens, mulheres e empreendedores.
Crianças a partir de três anos, poderão participar da oficina “Ler é livre”, com o objetivo
de estimular a transformação social e econômica das comunidades, por meio do
desenvolvimento do hábito da leitura. Para os jovens, como parte do projeto Enel
Compartilha Oportunidade, a oficina vai desenvolver conceitos de empreendedorismo e
ajudará
na
qualificação
para
inserção
no
mercado
de
trabalho.
Já, para as mulheres, uma oficina especial visa estimular a autoestima, discutir o
relacionamento familiar e evidenciar oportunidades de trabalho e empreendedorismo.
A oficina voltada aos empreendedores, vai trabalhar a capacitação e estímulo de
qualidades mercadológicas dos profissionais e orientá-los sobre o uso eficiente de
energia, além de debater temas como Sustentabilidade e Economia Circular.
Serviço:
Ação Social Enel – Verão Interativo 2020
Data: 07 de março, das 9h às 18h
Local: CEU Água Azul (Av. dos Metalúrgicos, 1262 – Cidade Tiradentes – São
Paulo)
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.

