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Brasilcap participa de projeto organizado pela 
Secretaria de Estado do Governo

Instituto Adelina realiza oficinas de patchwork para 
instituição apoiada pelo Instituto da Criança Realizada pela Associação 

dos Restaurantes da Boa 
Lembrança do Rio de 
Janeiro, a 10ª edição do 
Festival Gastronômico Rio 
Bom de Mesa, realizado 
entre os dias 31 de maio e 
9 de junho, no restaurante 
Casa da Suíça, na Glória, 
zona sul da cidade. Através do tema “Pará – o sabor do 
Brasil”, o evento favoreceu o Instituto da Criança através 
de um jantar beneficente para 120 pessoas realizado no 
dia 4.

A Associação existe desde 1994 quando foi fundada 
em Petrópolis, região serrana do Rio, e hoje conta com 
cerca de 100 restaurantes em todo o Brasil engajados 
na proposta de ventilar as potencialidades culinárias das 
cinco regiões do país.

A Brasilcap, cliente do 
Instituto da Criança no 
serviço de consultoria em 
voluntariado empresarial 
através do Programa 
Brasilcap Solidário, 
inovou suas ações 
voluntárias. A empresa 
participou, no dia 25 de 
maio, do projeto “Jacaré 

em Movimento”, organizado pela Secretaria de Estado 
do Governo – SEGOV - em parceria com a UPP, agitando 
a comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de 
Janeiro.

No sábado, 25 de maio, uma ação social foi promovida 
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do 
Jacarezinho com a participação da FIRJAN e diversas 
empresas. A Brasilcap realizou uma melhoria estrutural 
no Campo do Abóbora - principal ponto da comunidade - 
patrocinando um trabalho de grafitagem e engajando 33 
funcionários voluntários do Programa Brasilcap Solidário 
em atividades de pintura, contação de histórias com foco 
em conscientização ambiental e doação de mais de 1.500 
livros infanto-juvenis. No domingo, dia 26, o evento deu 
continuidade através de um Torneio Esportivo promovido 
pela UPP.

Festival Rio Bom de Mesa beneficia o Instituto da 
Criança

Entre os dias 14 
e 16 de maio, o 
Instituto Adelina, 
do grupo Dudalina, 
realizou oficinas 
de patchwork em 
máquinas de costura, 
na Associação Cultural 
Nascente Pequena, 
em Guapimirim, uma 
das instituições apoiadas pelo Instituto da Criança. Com 
carga horária total de 24 horas, as oficinas beneficiaram 30 
mulheres do Projeto Maquinetando.
O apoio do Instituto Adelina à Associação Cultural Nascente 
Pequena não é de agora. Desde 2008, a instituição vem 
recebendo retalhos, que são utilizados pra a confecção de 
bolsas, almofadas e edredons. Além disso, uma máquina 
reta e de overlock já foram doados para a instituição 
localizada na baixada do Rio de Janeiro.

Projeto Nosso Cuiabá realiza a entrega de 24 casas na 
região serrana do Rio 
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“O caminho para começar é parar de falar e começar a fazer.”

Walt Disney

A data de 7 de maio de 
2013 ficará marcada na 
história de todos e tornou-
se um grande marco para 
o Instituto da Criança. 
Através de muita emoção, 
foi celebrada a entrega das 
24 casas do Nosso Cuiabá, 
projeto desenvolvido pelo 

Instituto da Criança que teve o empresário Sr. Eduardo 
Eugenio Gouveia Vieira como seu idealizador. A entrega 
das chaves foi realizada no hotel Vale Real, em Itaipava/RJ.
Na ocasião, Pedro Werneck, presidente do Instituto 
da Criança, apresentou a instituição e deu dicas de 
convivência e preservação da área. Após isso, foi concluída 
a formalização da doação. Além das casas, houve também a 
entrega de kits compostos por camas, colchões, geladeiras, 
televisores e itens de cozinha.
No dia 11 de maio, os novos proprietários e familiares 
reuniram-se com a equipe do Instituto da Criança para 
celebrar a realização alcançada por todos aqueles que, de 
algum modo, contribuíram para que este sonho.


