ENEL APRESENTA A “LIGA DE NATAL – UMA AVENTURA NO RIO”
• Série será exibida na Internet e levará a magia do Natal às famílias, reforçando

conceitos de diversidade, inclusão digital e sustentabilidade
São Paulo, 30 de novembro de 2020 – Quando o Papai Noel e sua equipe decidem
viajar para o Rio de Janeiro para combater a liga “anti Natal”, uma aventura se
inicia. Neste fim de ano, a Enel apresenta a “Liga de Natal – Uma Aventura no Rio”,
uma série educativa e de entretenimento que será exibida a partir do dia 5 de dezembro
(sábado) no YouTube (YouTube.com/ligadonatal). A série tem classificação livre e é
totalmente acessível, com audiodescrição, legendagem e libras.
Repleta de humor com um toque de suspense, cada episódio contém uma narrativa
ficcional entremeada por quadros educativos apresentados pelos personagens, que
abordam: inclusão digital, diversidade, curiosidades científicas, culinária, construção de
brinquedos e enfeites sustentáveis no estilo “faça você mesmo”, além de quadros
musicais com uma trilha sonora original. Com a realização da Universus, a Liga de Natal
– Uma Aventura no Rio, tem uma a narrativa transmídia, com desdobramentos da TV
para a Internet.
“Para a Enel é motivo de orgulho proporcionar que mensagens de esperança e valores
que são prioritários para a empresa, como a Sustentabilidade, cheguem às casas das
famílias neste Natal. Em um ano tão atípico, a Liga do Natal nos lembra dos bons
sentimentos que nos unem e reforça nosso papel de construtores de uma sociedade
melhor”, afirma Janaina Villela, Diretora de Comunicação da Enel no Brasil.
A Liga do Natal, é um projeto proveniente da plataforma Vila Encantada de Natal que
estreou no Rio de Janeiro em 2017, no formato itinerante pelo interior do estado e
circulou por mais de 20 municípios, compartilhando arte, cultura e educação com as
famílias fluminenses, com patrocínio da Enel e Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Com o cenário da pandemia, a produção
buscou criar oportunidades para a continuidade do projeto, mas em um formato que
pudesse alcançar um número maior de famílias.

A série é patrocinada pela Enel Distribuição Rio e pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
SINOPSE:
O Natal está chegando. Papai Noel, Mamãe Noel, Estrela, Árvore, Boneco de Neve e
Duende estão preocupados com notícias que chegam pelas mídias sociais. Eles
descobrem que tem uma "Liga Anti Natal" que quer invadir a residência deles no Polo
Norte e provar que Papai Noel não existe. Decidem então se refugiar no Rio de Janeiro
para trabalhar em paz e garantir a festa. Mas as coisas começam a ficar estranhas na
casa da Liga do Natal e a família passa por grandes aventuras. E agora? Será que
teremos Natal esse ano?
ESTREIA - Exibição Episódio 1
05/12 (sábado)
YouTube.com/ligadonatal: às 18 horas.
Exibição Episódio 2
12/12 (sábado)
YouTube.com/ligadonatal: às 18 horas.
Exibição Episódio 3
19/12 (sábado)
YouTube.com/ligadonatal: às 18 horas.
CONTEÚDO TRANSMÍDIA NO AMBIENTE DIGITAL
LIGA DO NATAL – UMA AVENTURA NO RIO
Site: www.ligadonatal.com.br
YouTube: /ligadonatal
Instagram: @ligadonatal
Facebook: @ligadonatal
TikTok: @ligadonatal
Spotify: @ligadonatal
ELENCO?
PAPAI NOEL (Beto Vandesteen)
MAMÃE NOEL (Verônica Bonfim)
ÁRVORE DE NATAL (Paula Frascari)
DUENDE BOM (Marcos Camelo)
ESTRELA GUIA (Nady Oliveira)
BONECO DE NEVE (Luiz Borges)
NATA (Cecilia Viegas)
LINO (Kelson Succi)

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.
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

