Comunicado de Imprensa

TVCABO e Os Rodinhas levam diversão às crianças da
OPA
 Meninos da Organização dos Pioneiros Angolanos foram brindados
com sessão de cinema infantil no dia dedicado ao sorriso

Luanda, 09 de Outubro de 2017 – Fortemente comprometida em apoiar actividades que
envolvam a comunidade, a TVCABO - único operador triple play a actuar no mercado
angolano - em parceria com Os Rodinhas, empresa angolana vocacionada para o
transporte escolar de alunos, promoveu a 7 de Outubro uma sessão de cinema infantil
dedicada aos pioneiros da Organização dos Pioneiros Angolanos (OPA).

Alusiva ao Dia Internacional do Sorriso, a actividade teve início às 15 horas nas
instalações da Escola 2046 no Bairro Cassequel do Lourenço e seguiu para o Xyami
Shopping Nova Vida onde foi exibida a divertida sessão de cinema com direito a pipocas
e sumos. Além dos pioneiros, estiveram presentes responsáveis das três instituições
parceiras que fizeram questão de assinalar esta celebração ao lado dos meninos.

Maria Lundoloca, Directora da Escola, parabenizou as duas empresas pela iniciativa e
incentivou-as a apostar na promoção de eventos de integração social. Por seu turno,
Isabel Costa da Direcção de Os Rodinhas, classificou a acção como um importante
contributo de empresas que claramente não se limitam à actividade comercial e
participam activamente em acções de ligação às comunidades. Para o Director-Geral da
TVCABO, Francisco Ferreira, “a empresa tem uma importante missão, que passa pelo
envolvimento em actividades que proporcionem experiências impactantes e duradouras
às pessoas.”
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De facto, a empresa mantém-se engajada com vários projectos de responsabilidade
social junto da comunidade. Em Junho, a TVCABO juntou-se às crianças da Escola 2025
localizada no Bairro da Tourada para lhes proporcionar um dia com vários momentos de
entretenimento em celebração do Dia Internacional da Criança.

Sobre a TVCABO

Operador por cabo em fibra óptica e triple play de TV+NET+VOZ, a TVCABO aposta em
tecnologias e infraestruturas inovadoras para fornecer serviços de internet de banda
larga, televisão digital e telefone. A TVCABO disponibiliza actualmente mais de 200
canais de televisão, uma velocidade de navegação de Internet até 50 Mbps com tráfego
ilimitado para o segmento residencial, e um serviço de voz fixa com chamadas gratuitas
na rede TVCABO.
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