ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO PROMOVE CAMPANHA PARA INCENTIVAR A
DOAÇÃO DE LATAS DE ALUMÍNIO
● Latinhas entregues nos ecopontos do Ecoenel irão gerar 30% a mais de
bônus na conta de energia dos clientes e poderão ser trocados por brindes;
● Campanha Ecoenel Mais Lata vai até o final do ano;
● Nove postos de coleta do projeto participam da campanha
São Paulo, 27 de novembro de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo, maior
concessionária de energia elétrica do Brasil, lança a campanha “Ecoenel Mais Lata” para
incentivar a doação de latas de alumínio nos postos de coleta de materiais recicláveis do
programa Ecoenel, que oferece bônus na conta de luz em troca de resíduos. Até 31 de
dezembro deste ano, o valor das latinhas de alumínio e aço entregues nos ecopontos será
30% mais alto, o que promoverá maior bônus para os clientes residenciais que fizerem suas
doações.
Ao todo, nove ecopontos estão participando da campanha. Os postos ficam situados na
capital paulista e nos municípios de Barueri, Santo André e Diadema. Além do bônus, a
cada 20 quilos de latinhas doadas, o cliente ganha uma bolsa térmica desenvolvida com
materiais reciclados por meio da economia circular. A cada 35 quilos, o consumidor ganha
uma régua “No Stand-by”, que gera até 20% de economia na conta de luz.
Os brindes podem ser retirados no próprio ecoponto em que a doação for feita até o dia 19
de dezembro. Para facilitar o transporte e destino adequado dos resíduos, os consumidores
não precisam levar todo o volume de uma vez. Os clientes podem realizar várias transações
de descarte, e quanto tiver os comprovantes somando a quantidade necessária para troca
do brinde, basta comparecer ao posto de coleta e retirar o produto.
A campanha ainda vai promover a troca de lâmpadas. A cada 8 quilos de quaisquer
resíduos doados no ecoponto, exceto vidro, o cliente poderá trocar até quatro lâmpadas
fluorescentes ou incandescentes por LED. Para receber suas lâmpadas, os participantes
devem comparecer nos ecopontos indicados nas datas definidas pelo projeto.
Os postos de coleta permaneceram quase sete meses fechados devido a pandemia do
Covid-19, o que afetou na arrecadação e descarte correto de resíduos recicláveis. “Essa

campanha é uma maneira de incentivarmos os clientes a voltarem a destinar
adequadamente os materiais, o que é tão importante para o meio ambiente. Além disso, a
campanha vai contribuir ainda mais para a redução das contas de energia dos
consumidores”, afirma a gerente de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo,
Solange Mello.
Todas as unidades do Ecoenel estão seguindo os protocolos de higiene e segurança para a
Covid-19, como o uso de máscara, luvas e álcool em gel pelos colaboradores, e orientações
sobre o distanciamento mínimo. Confira abaixo os endereços e os horários de
funcionamento dos ecopontos participantes da iniciativa:
Heliópolis (São Paulo capital): Rua Coronel Silva Castro, altura do n° 202
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h.
São João Clímaco (São Paulo capital): Rua São João Clímaco esquina com a Rua Luís
Abodanza
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 16h.
Mackenzie (São Paulo capital): Rua da Consolação, 968, na Universidade Mackenzie
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Jaguaré (São Paulo capital): Rua Floresto Bandecchi, 128, na Sociedade Benfeitora
Jaguaré
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12hs e das 13h00 às 17hs.
Assaí Águia de Haia (São Paulo capital): Av. Águia de Haia, 2636
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 17h.
Assaí Guaianases (São Paulo capital): Estrada Dom João Nery, 4.031
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 17h.
Assaí Santo André (SP): Rua Giovanni Battista Pirelli, nº 1221
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 17h.
Assaí Diadema (SP): Av. Piraporinha, 1144
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 17h.
Barueri (SP): Av. Marginal Direita (s/n), no Jardim Paulista, ao lado da UBS
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h.
Sobre o Ecoenel
O programa que oferece bônus na conta de luz em troca de materiais recicláveis (papel,
plástico, metal e vidro) é reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como uma prática
de referência para enfrentar os desafios da implantação da Política Nacional de Resíduos.
Para aderir ao programa, basta apresentar a conta de energia em um dos pontos de coleta
e receber o cartão Ecoenel.

Após o cadastro, o cliente poderá levar os resíduos pré-separados por tipo até o ponto de
sua preferência. Lá, eles serão pesados e o valor do bônus creditado automaticamente na
conta de energia. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro e, caso o valor da
bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na
fatura seguinte.
Além de facilitar o pagamento dos clientes, o programa contribui diretamente para a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda (ODS) 2030 da ONU, especialmente com o ODS 7 – Energia Acessível e Limpa, o
ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, e o ODS 13 – Combate às Mudanças
Climáticas.
Nos últimos dois anos, o programa Ecoenel beneficiou cerca de 20 mil clientes, arrecadou
mais de 2,2 mil de toneladas de resíduos e concedeu bônus de mais de R$ 450 mil nas
faturas de energia dos clientes atendidos pela distribuidora em São Paulo, além de
colaborar para evitar a emissão de 5,6 mil toneladas de CO2 na atmosfera.
Os pontos de coleta e mais informações sobre o programa em São Paulo podem ser
visualizados no link: https://www.eneldistribuicaosp.com.br/sustentabilidade/Ecoenel.
Os clientes também podem baixar gratuitamente o aplicativo do Ecoenel, disponível nas
plataformas Android e iOS.
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.
Relações com a Mídia
Tel: (11) 3330-3815/3823
e-mail: imprensasp@enel.com
Horário de expediente: 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.
Para demandas fora deste horário, favor encaminhar por e-mail

