PROJETO INSPIRADO NO ECOENEL PERMITE A TROCA DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS POR BÔNUS NA CONTA DE ENERGIA EM CARAPICUÍBA

•
•

Ação será realizada em 10 escolas municipais de Carapicuíba
Alunos e responsáveis poderão trocar materiais recicláveis por bônus na
conta de energia

São Paulo, 16 de outubro de 2019 – A Enel Distribuição São Paulo, em parceria com
a Prefeitura de Carapicuíba lançam neste sábado (19), o projeto Recicla Carapicuíba,
vinculado ao programa Ecoenel da distribuidora, que tem como objetivo trocar materiais
recicláveis por bônus na conta de energia.
A ação será realizada em 10 escolas do município. Com o auxílio dos responsáveis, os
alunos poderão levar materiais recicláveis como papel, plástico, metal e vidro e, ao
apresentar o cartão de identificação, os itens serão pesados e convertidos em descontos
nas respectivas faturas de energia. A iniciativa também tem 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.
As escolas participantes vão contar com uma estrutura para a armazenagem dos
resíduos e com operadores capacitados para fazer a pesagem dos materiais
recebidos. As arrecadações nas escolas terão início no dia 21 de outubro e encerram
em dezembro deste ano. A ação também contribuirá para trabalhar a educação
ambiental com os alunos e ressaltar a importância da reciclagem de resíduos sólidos.
Durante esse período, para incentivar a participação e o engajamento dos alunos, será
realizada uma gincana para arrecadação entre as escolas. Participarão da gincana
cerca de 3 mil alunos de 05 a 11 anos, de 10 escolas municipais de Carapicuíba,
conforme relação abaixo:

A cerimônia de lançamento será neste sábado (19), às 10h, no Ginásio Poliesportivo
Ayrton Senna (Senninha), em Carapicuíba/SP, e contará com a presença de
representantes do poder público e da distribuidora.
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.

