
 
SEMP TCL PARTICIPA DE VISITA AO HOSPITAL DE AMOR, EM BARRETOS (SP) 

 
 
O Hospital de Amor – antigo Hospital do Câncer de Barretos – reuniu, na segunda-feira (2), seus parceiros oficiais em 

um encontro anual. Representantes de empresas que fazem doações voluntárias ou por meio de incentivos fiscais, 

entre elas, a SEMP TCL, assistiram, na parte da manhã, a diversas apresentações sobre novos projetos e desafios do 

hospital, o impacto das doações incentivadas no município de Barretos, os objetivos de desenvolvimento sustentável 

e a arte de humanizar relações. À tarde, os convidados visitaram as unidades que compõem o complexo do Hospital 

de Amor. “É muito gratificante e emocionante acompanhar os resultados do trabalho do Hospital de Amor, uma 

referência nacional no tratamento e prevenção de câncer”, diz Patricia Vital, head de Marketing da SEMP TCL. 

“Temos muito orgulho de fazer parte desse importante time de apoiadores. É nossa responsabilidade como empresa 

retribuir para a sociedade e nada melhor que colaborar para que esse lindo trabalho que eles fazem pela população 

continue em plena evolução”, completa. 

 
Sobre a SEMP TCL 
A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma 
trajetória de 77 anos de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de 
rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation. 
Inicia-se uma nova Joint Venture, agora com o gigante chinês, que é o segundo maior fabricante de televisores do 
mundo e o quinto maior fabricante mundial de painéis de LCD, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a 
oferecer ao mercado brasileiro três grandes marcas: SEMP, TCL e TOSHIBA. No início de 2018, a empresa anuncia a 
compra da TCL Communication Technology, com as marcas Alcatel e Blackberry. Já em 2019, consolida sua parceria 
de maior relevância no âmbito esportivo, após a união com a CBF para patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol. 
Sua ousadia e solidez fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre 
apresentando alta tecnologia e proporcionando a melhor experiência aos consumidores. Para mais informações, 
acesse www.semptcl.com.br. 
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