ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO INICIA AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVÍRUS
•
•

Iniciativas visam, principalmente, a população baixa renda, como a doação de
alimentos orgânicos, máscaras de proteção e álcool em gel
Sete hospitais serão beneficiados com obras de eficiência energética

São Paulo, 20 de abril de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo está realizando algumas

iniciativas para contribuir com a sociedade, durante a pandemia do Coronavírus. As
ações englobam a doação de alimentos orgânicos, cestas básicas, máscaras de proteção,
álcool em gel, além da troca de lâmpadas e geladeiras por equipamentos mais eficientes
e econômicos.
Neste mês, a empresa fará a doação de 7.250 máscaras artesanais de proteção para
instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social. O material está sendo
confeccionado 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. Dentre os locais beneficiados estão Campo Limpo, Paraisópolis e
Heliópolis, além da Associação São Joaquim, que cuida de idosos em situação de risco.
Também serão doados 700 kits de produtos orgânicos – verduras e legumes - em
algumas comunidades da Zona Sul de São Paulo, auxiliando as famílias em situação mais
vulnerável e mantendo a atividade econômica dos agricultores das hortas comunitárias,
algumas delas apoiadas pela Enel. São produtos produzidos nas hortas localizadas nos
terrenos da distribuidora na região de São Mateus, na Zona Leste da Capital. Ainda,
durante três meses, 840 cestas básicas serão distribuídas em comunidades da região do
Capão Redondo.
Ainda nas comunidades, cerca de sete mil clientes baixa renda receberão contato
telefônico de agentes comunitários para posterior troca de sete mil lâmpadas comuns
pelas de LED, e para a substituição de 400 geladeiras antigas por modelos novos e mais

eficientes. O objetivo é promover a eficiência energética e contribuir para a redução do
consumo de energia elétrica. Também serão distribuídas seis mil unidades de 30 ml de
álcool em gel, em parceria com o laboratório LAC-LAB, nos bairros Boulevard da Paz, Vila
Prel, Jardim Umuarama, Jardim Valquíria, Jardim Mitsutani e Nova Heliópolis.
Na área da saúde, a Enel Distribuição São Paulo está realizando ou iniciará em breve
obras de eficiência energética em sete hospitais da área de concessão da distribuidora.
A maioria envolve a troca de iluminação e de ar condicionado dos locais, trazendo mais
conforto e segurança para os profissionais da saúde e os pacientes.
#JuntosNaMesmaEnergia
No total, a Enel no Brasil destinará R$ 23,4 milhões a ações de prevenção e combate ao
coronavírus. As medidas incluem distribuição de itens de higiene a comunidades das
áreas de atuação da empresa, doação de equipamentos de proteção individual a
profissionais de saúde, apoio a pequenos grupos produtivos para confecção de máscaras
de proteção, desenvolvimento de cursos online para comunidades, entre outras
iniciativas. Recentemente, a empresa também destinou R$ 3 milhões para produção de
testes rápidos feitos pela Fiocruz, em parceria com outras empresas do setor elétrico
brasileiro.
Envolvimento de clientes e colaboradores
Além dessas iniciativas, a Enel realizará, por meio do seu portal de voluntariado, Rede
do Bem, campanhas internas para incentivar a participação dos colaboradores em
diversas ações, como: doação para a produção de testes rápidos pela Fiocruz; doação,
em sistema de vaquinha virtual, para instituições sociais em cinco estados brasileiros –
em São Paulo será apoiada a instituição ASSOCIAÇÃO DE MULHERES BOULEVARD DA
PAZ - ; divulgação das ações de empreendedores locais, entre outras ações. Clientes das
distribuidoras de energia da Enel no Ceará, no Rio de Janeiro, em Goiás e em São Paulo
também poderão contribuir com doações feitas pelas contas de luz que serão
direcionadas para unidades de saúde e instituições que apoiam grupos em situação de
vulnerabilidade social.
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