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Referente: Distribuição São Paulo ‘Ocupação Douglas Rodrigues’ 
 
Fomos informados de uma situação muito urgente que surgiu em São Paulo na "Ocupação 
Douglas Rodrigues".  Esta situação vê cerca de 2000 famílias, muitas delas com sérios 
problemas sociais, sem fornecimento de energia elétrica. A distribuidora de eletricidade na área 
em questão é a ENEL Distribuição São Paulo. Estas famílias tinham uma conexão não 
autorizada com a rede elétrica. 
Entendemos que esta é uma ocupação com conexão e uso não autorizado de eletricidade, e 
que já foram realizadas várias reuniões entre a Distribuição São Paulo e representantes da 
comunidade local a fim de regularizar o fornecimento de energia elétrica; 
Sabemos que a Distribuição São Paulo desconectou o fornecimento de energia após o incêndio 
de um transformador, causado pela mesma conexão, bem como após tentativas posteriores e 
repetidas de novas conexões não autorizadas; 
Sabemos também que no dia 14 de julho deveria ter sido realizada uma reunião, para discutir o 
caso, entre o vereador da cidade de São Paulo Eduardo Matarazzo Suplicy (ex-senador da 
República Brasileira) e o presidente da ENEL Distribuição São Paulo, cujos resultados ainda 
não conhecemos. 
Com esta carta, solicitamos a sua intervenção para facilitar uma solução da situação, de modo 
que seja possível assegurar toda a área e prover o fornecimento regular de energia elétrica. Os 
moradores da Ocupação Douglas Rodrigues querem uma conexão segura e confiável à rede 
elétrica e querem pagar uma conta mensal, a mesma que milhões de outros brasileiros. 
Este nosso pedido é dirigido a você a fim de obter ajuda para estas 2000 famílias, que vivem 
em uma situação econômica / social desfavorecida e precária, que teria piorado ainda mais sem 
o fornecimento de energia elétrica. Além disso, o espectro de uma maior "pobreza energética" 
traria condições inviáveis em toda a região. 
Sabemos que nosso pedido não envolve soluções fáceis, mas também sabemos que a ENEL, 
em muitas outras situações, diretamente ou através da ENEL Cuore, tem demonstrado seu 
compromisso social, desenvolvendo soluções adequadas e consistentes com o compromisso 
assumido com a ONU de combater a "pobreza energética", para dar a muitas pessoas a 
possibilidade de ter um futuro digno. 
Confiantes em sua intervenção, aproveitamos esta oportunidade para lhe oferecer nossas mais 
cordiais saudações. 
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