
Grande mutirão de
manutenção da Enel - 2ª edição 
Goiânia e região Metropolitana 

A Enel Distribuição Goiás trabalha para ampliar, cada vez mais,
a qualidade do fornecimento de energia para os clientes goianos.

Por isso, está promovendo, de 11 a 16 de agosto, a segunda edição
do grande mutirão de manutenção preventiva, que, desta vez, vai
contemplar Goiânia e região Metropolitana, totalizando 6 cidades.
O objetivo é preparar a rede, prevenindo contra a ocorrência de
queimadas, e também para as chuvas de verão.

Cumprindo o compromisso de estar cada vez mais perto dos
clientes, a Enel também vai oferecer atendimento à população em
algumas cidades, por meio de unidades móveis.

Confira o cronograma:

Ações de manutenção preventiva nas redes (podas,
correção de defeitos, substituição de cruzetas e isoladores
e instalação de espaçadores): 

11 a 13/8 • Nerópolis e Aparecida de Goiânia
14 e 15/8 • Trindade, Posselândia e Goiânia (Jardim Floresta e Setor Maysa) 
16/8 • Inhumas e Goiânia Centro 

Eventos: 

11/8 • Ato de abertura do mutirão em Nerópolis
           (às 9h, na Praça São Benedito, Centro)

11/8 • Ato de abertura do mutirão em Aparecida de Goiânia
           (às 9h, na Rodovia GO-040, em frente ao Jardim Alto Paraiso)

12/8 • Inauguração da regularização do Residencial JK (Goiânia) e
              lançamento do projeto de instalação de chuveiros eficientes, que
              garantem economia de energia (às 10h). Na ocasião, também serão
              feitos atendimentos aos clientes por meio de unidade móvel da Enel.   
14/8 • Ato de abertura do mutirão em Trindade
            (às 9h, na Praça do Santuário), com atendimento
            aos clientes por meio de unidade móvel da Enel. 

14/8 • Ato de abertura do mutirão em Posselândia
            (às 9h, BR-060, ao lado do Colégio Estadual, no Centro)

16/8 • Ato de abertura do mutirão em Inhumas
            (às 9h, na Praça Belarmino Essado, Centro)

16/8 • Fechamento do mutirão Centro em Goiânia
            (às 9h, na Praça Cívica)
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