Enel Distribuição São Paulo doa álcool em gel, máscaras
e cestas básicas para comunidades da Zona Sul
São Paulo, 18 de maio de 2020 – Durante esta semana, a Enel Distribuição São Paulo
fará a doação de seis mil frascos de 30 ml de álcool em gel, 4,2 mil máscaras de
proteção artesanais e 840 cestas básicas para comunidades da Zona Sul da Capital.
Dentre os beneficiados, estão famílias de Paraisópolis, Heliópolis, Jardim Umuarama,
Vila Prel e Boulevard da Paz.
Ao todo, foram confeccionadas 7.250 máscaras por 38 costureiras dos grupos
produtivos Charlote, Divina Criação, Costurando Sonhos e Nova Heliópolis, que
participam do projeto Enel Compartilha Empreendedorismo, desenvolvido pela
companhia para promover a geração de renda em comunidades. Das 7,2 mil máscaras,
800 foram entregues aos agentes voluntários de saúde e economia, que estão
trabalhando nas comunidades de Paraisópolis e Heliópolis; as demais unidades serão
destinadas às associações de bairro que participam de ações do Projeto Enel
Compartilha Liderança em Rede das Frentes Campo Limpo, Heliópolis e Paraisópolis,
e também a Associação São Joaquim, localizada no município de Carapicuíba e que
cuidam de idosos em situação de vulnerabilidade social.
Já as cestas básicas serão distribuídas para 840 famílias e, cada uma delas, receberá
um kit com 17 kg de alimento – arroz, feijão, açúcar, macarrão, sal, farinha, óleo de soja
e fubá – e 8,5 kg de produto de limpeza – água sanitária, desinfetante, detergente e
sabão em barra.
Sobre o Enel Compartilha Empreendedorismo
O Enel Compartilha Empreendedorismo incentiva a formação de redes e associações
produtivas comunitárias, por meio da abordagem da economia circular, apoiando os
participantes na qualificação de seus produtos, na criação de canais de venda, na
formação para gestão e desenvolvimento de mercado e no possível aporte de estrutura
e insumos.
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.

