
  

Cine Enercan leva cultura e diversão gratuita para a 

população de Anita Garibaldi 

 
Caminhão que se transforma em cinema, exibe filmes de forma gratuita à população do 

município  

São Paulo, Abril de 2019 –  

A Cepar Cultural com o patrocínio da Enercan vai levar mais cultura e 

entretenimento para os moradores de Anita Garibaldi com o Cine Enercan, 

cinema itinerante com exibição gratuita de grandes filmes nacionais e 

internacionais. 

 

O evento acontecerá nos próximos dias 11 e 12 de abril na Praça Gasparino 

Baby, localizada na Avenida Eduardo Salmori e os filmes serão exibidos em um 

total de cinco sessões diárias.  

Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas poderão conferir os 

filmes em sessões agendadas de acordo com a demanda escolar, e às 18h30 a 

população de Anita Garibaldi contará com uma sessão exclusiva aberta ao 

público. Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer ao 

local no dia do evento para retirar os ingressos.  

 

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel visa alcançar o público com pouco 

acesso à equipamentos culturais. Com uma infra- estrutura completa, ao chegar 

no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em 

uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para 

acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para 

refrigerante e banheiros. 

 

Os filmes a serem exibidos foram especialmente escolhidos e prometem 

diversão e entretenimento para a garotada da região. Além disso, nossas mídias 

são adaptadas para que portadores de deficiência visual ou auditiva também 

possam participar da programação. Em todas as sessões, os convidados 

ganham pipoca e refrigerante. 

 

As exibições agendadas para as turmas de alunos das escolas públicas 

ocorrerão durante o dia, de acordo com a demanda escolar e às 18h30, uma 



sessão especial será aberta para o público em geral. Como as vagas são 

limitadas, os interessados devem comparecer ao local no dia do evento para 

retirar os ingressos. 

 

Sobre a Cepar Cultural 

A Cepar Cultural é uma empresa de assessoria e desenvolvimento de 

marketing cultural que realiza projetos voltados à preservação e a valorização 

da cultura, agregando responsabilidade social e educação ambiental aos 

trabalhos. A equipe atua no desenvolvimento de projetos desde a sua 

elaboração, enquadramento nas leis de incentivo, captação e produção. As 

ações são direcionadas, sempre com foco sociocultural e funcionam também 

como ferramentas de marketing e comunicação para as empresas que apoiam 

os projetos.  

Sobre a Enercan 

Referência no setor energético pela qualidade de seus serviços, a Enercan é 

responsável pela operação, manutenção e administração da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos, situada entre Campos Novos e Celso Ramos - a 390 km de 

Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Com o compromisso e o 

comprometimento de promover a comunicação com os públicos de interesse e 

de contribuir para o desenvolvimento dos municípios, instituições e 

comunidades do entorno da Usina Hidrelétrica Campos Novos, a empresa 

conta com um Programa de Responsabilidade Social sólido e atuante, que visa 

o apoio à projetos que preservem o meio ambiente, fomentam a agregação de 

renda e que se beneficiam das leis de incentivo à cultura, ao esporte, à criança 

e adolescente e ao idoso. 
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