
Enel Distribuição Ceará inicia entrega de cestas básicas em comunidades 

da Grande Fortaleza 

  

Em parceria com a Legião da Boa Vontade, as cestas serão distribuídas em 

comunidades em situação de vulnerabilidade social, beneficiando mais de 800 

famílias. 

  

A partir desta semana, a Enel Distribuição Ceará dá início à entrega de 800 

cestas básicas em comunidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e 

Maranguape. Ao todo, serão 840 famílias beneficiadas com a entrega de 

mantimentos. A ação faz parte de um conjunto de medidas adotado pela 

empresa como forma de combate ao novo coronavírus, o 

#JuntosNaMesmaEnergia. 

  

Nesta semana, em Fortaleza, haverá distribuição das cestas básicas nos 

bairros Siqueira, Mondubim, Jardim União e Messejana. Em Caucaia, a entrega 

será no Parque Leblon e no Genipabu. Já em Maracanaú, as cestas serão 

levadas ao Jaçanaú e, em Maranguape, ao Novo Maranguape. Os 

mantimentos serão entregues a associações comunitárias locais. 

  

A entrega irá acontecer em parceria com a Legião da Boa Vontade junto a 

comunidades em situação de vulnerabilidade social identificadas pelo programa 

Enel Compartilha Liderança em Rede, que acontece desde 2005 e está 

presente em quatro estados brasileiros, incluindo o Ceará. Por meio do diálogo 

constante, 560 líderes comunitários criam um canal direto de comunicação 

com a Enel a fim de identificar as principais demandas da localidade e 

criar uma relação de confiança entre empresa, líderes e comunidade.  

  

#JuntosnaMesmaEnergia 

  

Com foco no enfrentamento e na minimização de danos causados pela Covid-

19 no Brasil, a Enel Brasil lançou o #JuntosNaMesmaEnergia, um pacote de 

iniciativas que destina R$ 23,4 milhões a ações em diversas frentes. Aqui no 

Ceará, o conjunto de medidas incluiu a produção e doação de 3 mil máscaras 



de tecido e de 800 cestas básicas, obras de eficiência energética em unidades 

de saúde, além de campanhas internas 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; divulgação das ações de empreendedores locais, entre 

outras ações. 

  

Serviço: 

Entrega de 800 cestas básicas na Grande Fortaleza 

-16/06 Mondubim (manhã) e Jardim União (tarde) 

-17/06 Messejana (manhã) e Jaçanaú (tarde) 

-18/06 Novo Maranguape (manhã) e Parque Leblon (tarde) 

-19/06 Genipabu (tarde) 


