Epson envia equipamentos em apoio a UBS de Barueri
Nesta quarta-feira, dia 6, a Epson do Brasil disponibilizou equipamentos de impressão e loções de
álcool em gel para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Barueri. Com sede na cidade da Grande São
Paulo, a empresa líder mundial em impressão e imagem digital, por meio do programa Epson de
Responsabilidade Social, tem o compromisso de apoiar e desenvolver as comunidades das regiões
onde atua.
Ao todo, a empresa doou dez impressoras multifuncionais EcoTank M2170 (monocromática), que
serão utilizadas no apoio da rotina hospitalar na impressão de exames, protocolos e receitas. Além
disso, também foram doados mil frascos de 100ml de álcool em gel. As doações serão distribuídas
entre seis hospitais públicos região, as UBSs José De Souza, Hélio Berzaghi, Hermelino Liberato
Filho, José Francisco Caiaba, Maria De Lourdes Hernandez Matos e Maria Francisca De Melo.
Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao conectar
pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de precisão. A empresa
está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em jato de tinta, comunicações
visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições para a realização de uma sociedade
sustentável e seus esforços contínuos para cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o mundo vendas anuais
de mais de US$ 10 bilhões.
Para mais informações sobre a Epson, visite: epson.com.br. Você também pode se conectar com a Epson do
Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil), Twitter (twitter.com/EpsonDoBrasil), YouTube
(youtube.com/EpsonDoBrasil), e Instagram (instagram.com/EpsonDoBrasil).
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