
 
 

 

 

 

Solidariedade com os moradores e as moradoras da Ocupação Douglas Rodrigues 
 
 
Declaramos nossa solidariedade com os moradores e as moradoras da Ocupação Douglas 
Rodrigues. Fomos informados de uma situação muito urgente que surgiu em São Paulo na 
"Ocupação Douglas Rodrigues". A situação vê cerca de 2000 famílias sem fornecimento de 
energia elétrica. A distribuidora de eletricidade na área em questão é a ENEL Distribuição 
São Paulo.  
 
O corte abrupto de energia está fazendo com que mães, idosos, crianças e o conjunto da 
população que lá reside percam medicamentos (por exemplo insulina) e alimentos e fiquem 
sem água quente para banhos e demais necessidades em meio ao rigoroso inverno 
paulistano e à pandemia de Covid-19 que até o momento já matou mais de 520 mil pessoas 
no Brasil! 
 
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 um incêndio de um 
transformador, causado pela mesma conexão. 
 
Ao tomarmos conhecimento desta situação, entramos em contato com à gerência global de 
ENEL solicitando que esta questão fosse resolvida através do diálogo com os membros da 
comunidade, o mais rápido possível. Destacamos que 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. 
 
Entendemos que esta situação não tem soluções fáceis, mas ao mesmo tempo, 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. 
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