Enel Distribuição São Paulo apoia distribuição de cestas básicas
•

Doação faz parte da campanha “Gratidão de mão em mão – um
sentimento em movimento”
• A primeira remessa aconteceu no mês de abril

São Paulo, 15 de maio de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo apoia a doação de
179 cestas básicas para as famílias de crianças matriculadas no Centro Educacional
Infantil Luz e Lápis, na zona sul de São Paulo. A segunda entrega das cestas será feita
hoje (15), a partir das 14h30, por prestadores de serviço – remunerados e voluntários –
diretamente na casa das crianças com a finalidade de reduzir o fluxo de pessoas na
retirada de cestas e kits presencialmente, além de ajudar as famílias com dificuldades
financeiras que não podem se locomover até a unidade Santo Amaro do centro
educacional.
Além das cestas, que contêm produtos como arroz, feijão, leite, macarrão, fubá, entre
outros, também serão entregues kits de limpeza e higiene e kits educativos culturais,
que já contemplam as determinações do Ministério da Educação para a primeira infância
nesse período de pandemia.
A entrega das cestas básicas é parte de um grande esforço para reduzir o impacto social
e econômico causado pelo novo Coronavírus.
A ação faz parte da campanha intitulada “Gratidão de mão em mão - um sentimento em
movimento” que está aberta a doações de empresas e pessoas físicas. Os interessados
em fazer doações ao projeto devem acessar benfeitoria.com/luzelapis2020.
A Enel apoia projetos voltados à educação de crianças e jovens, em linha com os
compromissos assumidos com a Agenda 2030 da ONU e o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade. A distribuidora é
mantenedora das duas unidades do Centro Educacional Infantil Luz e Lápis, que
atendem, gratuitamente, a crianças de 1 a 5 anos, pertencentes a famílias em situação
de vulnerabilidade social. Atualmente, 204 crianças são atendidas pela instituição. Ao
todo, o projeto beneficia 242 pessoas.
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