Projeto Recicla Carapicuíba arrecadou 7,4 toneladas
de resíduos
•
Ação envolveu 10 escolas municipais de Carapicuíba e um total de 3 mil
alunos
•
Alunos e responsáveis trocaram materiais recicláveis por bônus na conta
de energia
São Paulo, 05 de março de 2020 – Lançado em outubro de 2019, o projeto Recicla
Carapicuíba, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e vinculado ao programa
Ecoenel da Enel Distribuição São Paulo, divulga o balanço das ações.
O projeto teve como objetivo a troca materiais recicláveis por bônus na conta de energia.
A ação contou com a participação de 3 mil alunos de 10 escolas municipais e arrecadou
7,4 toneladas de resíduos, trocados por descontos nas contas de energia.
Com o auxílio dos responsáveis, os alunos recolheram materiais recicláveis como papel,
plástico, metal e vidro. A iniciativa também teve como objetivo conscientizar os alunos,
docentes e pais sobre a importância da destinação correta dos materiais recicláveis e
dos impactos positivos dessas ações no meio ambiente e na sociedade.
Os bons resultados do projeto proporcionaram uma nova parceria entre a distribuidora
e a Prefeitura Municipal. Trata-se de um convênio firmado recentemente para a
implantação de um programa de educação ambiental na rede municipal de ensino, o
programa Enel Compartilha Energia na Escola.
A ação vai envolver alunos da 5ª série, com orientações sobre eficiência energética,
meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e ética, que vão contar com cadernos
didáticos com metodologia para capacitação, monitoramento e avaliação.
Sobre o Ecoenel
O programa Ecoenel, iniciado em 2007, permite a troca de resíduos recicláveis por
desconto na conta de energia elétrica dos clientes da distribuidora. Reconhecido
nacional e internacionalmente, o Ecoenel une inovação e sustentabilidade, alinhado à
missão da companhia que é a de abrir o acesso à energia. Além de facilitar o pagamento
dos clientes, o programa contribui para enfrentar um dos principais desafios globais: a
destinação adequada de resíduos sólidos.

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.

