Comunicado de Imprensa

TVCABO oferece bens às crianças da ADPP - Cidadela das Crianças
A cantora Neyma esteve presente e animou os mais pequenos.
A TVCABO voltou a assinalar o Dia da Criança Africana, que se comemora a 16 de
Junho, com uma actividade de responsabilidade social.
Desta vez, a instituição escolhida foi a Escola ADPP – Cidadela das Crianças, situada na
Costa do Sol, no Bairro dos Pescadores, em Maputo. Um projecto que, para além de
integrar crianças que vivem nos arredores da Escola Primária, realiza campanhas de
sensibilização da comunidade sobre doenças como a Malária, Cólera, Tuberculose e
HIV- SIDA.
O Dr. Carlos Melo - Director Geral da TVCABO – juntamente com alguns colaboradores
da empresa, ofereceu bens de primeira necessidade a cerca de cem crianças e assistiu
a diversas actividades, como dança e declamação de poesia. No final, após realizar
uma visita guiada às instalações fez questão de frisar que “esta acção encontra-se
integrada na estratégia de Responsabilidade Social da empresa. Assim, e sendo as
necessidades sociais uma preocupação constante da TVCABO, esta data que celebra
o Dia da Criança Africana e que relembra a importância do bem-estar dos mais
pequenos, não poderia passar despercebida.”
Por fim, para tornar o dia ainda mais especial, a cantora Neyma esteve presente no
evento e fez as delícias dos mais pequenos.
A TVCABO tem vindo a apostar cada vez mais em acções solidárias com o objectivo de
contribuir activamente para o bem-estar e desenvolvimento da comunidade
moçambicana. O objectivo para 2016 passa, assim, por continuar a ser uma marca
socialmente responsável e activa, caminhando lado a lado com os moçambicanos para
um futuro melhor.

Sobre a TVCABO.
Único operador triple play de TV+NET+VOZ do país que aposta em tecnologias e infra-estruturas
inovadoras para fornecer serviços multimédia, internet de banda larga e televisão por cabo em fibra
óptica. Presente em Maputo, Beira, Tete, Pemba e Nampula, disponibiliza mais de 200 canais de
informação e entretenimento e uma velocidade de navegação de internet até aos 20 Mbps.
Para mais informações, por favor contactar:
www.tvcabo.mz
21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz

