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Brookfied realiza ações de voluntariado em três 
cidades através da consultoria do Instituto

Cardápio Solidário conquista novos restaurantes
Vem aí a 11ª edição do 
Rio Bom de Mesa 2014, 
festival que reúne chefs 
estrelados da Associação 
dos Restaurantes da 
Boa Lembrança e que 
desembarcam no Rio 
de Janeiro trazendo a 
cultura e ingredientes de 
Alagoas. E pelo segundo 
ano consecutivo, o evento 
beneficiará projetos 
patrocinados pelo Instituto da Criança.
 
O festival será realizado entre os dias 16 e 25 de maio, 
no qual o dia 21 será a vez do jantar beneficente no 
restaurante Emporium Pax, no Jockey Club, zona sul do 
Rio.
 
O ingresso custa R$ 250,00 e pode ser obtido através do 
e-mail tvasconcellos@institutodacrianca.org.br. Garanta já 
o seu e bom evento!

Uma Páscoa recheada 
de solidariedade! A 
Brookfield Energia 
Renovável realizou 
ações de voluntariado 
em comemoração à 
data no Rio de Janeiro, 
em Curitiba e em Juiz 
de Fora. A iniciativa 
faz parte da assessoria 

em Responsabilidade Social Corporativa oferecida pelo 
Instituto da Criança.

Ao total, 25 voluntários da empresa participaram das 
ações que ocorreram entre os dias 03 e 16 de abril 
nas seguintes instituições: Creche Municipal Criança do 
Futuro, no Rio; Centro Municipal de Educação Infantil 
Olga Benário Prestes, em Curitiba/PR e Associação 
Assistencial Criança Feliz, em Juiz de Fora/MG. Com 
a iniciativa, os voluntários doaram ainda 310 itens de 
material pedagógico, como guache, massa de modelar, 
giz de cera, entre outros.

Por meio das três ações, os colaboradores da empresa 
computaram 148 horas de voluntariado, beneficiando 
352 crianças.Festival Rio Bom de Mesa beneficiará projetos 

patrocinados pelo Instituto da Criança

A campanha Cardápio 
Solidário, em 
parceria com redes 
de restaurantes, 
possibilita que o 
e s t a be l e c imen t o 
ofereça ao seu cliente 
a oportunidade 
de realizar uma 
doação ao Instituto. 
A operação é bem 
simples, de forma a 
não alterar a rotina do restaurante. A iniciativa já conta 
com a participação de 14 restaurantes: Giuseppe Grill 
Leblon, Giuseppe, Giuseppe Grill Centro, Clube Gourmet, 
Laguiole, Giuseppe Grill Mar, Dri (Ipanema), Dri (Gávea), 
Bar do Lado, Bar d’Hôtel, Iraja Gastro, Guimas, Jardineto 
e BemDito.

Além de fortalecer a imagem do restaurante perante 
investidores, parceiros e clientes, acreditamos que o 
Cardápio Solidário representa uma oportunidade do 
estabelecimento demonstrar que está atento à prática da 
Responsabilidade Social.

Confira os resultados da nossa Campanha de Páscoa

Expediente
Presidente: Pedro Werneck
Comunicação & Marketing: Leandro Nascimento, Adeilton L. Júnior e Heloá Bento.
Sugestões e Comentários: comunicacao@institutodacrianca.org.br

“Permita que sua felicidade seja ampliada por meio da doação. Afinal, um 
pouco é muito para quem nada possui.”

Pedro Werneck

A Campanha de Páscoa 
do Instituto da Criança 
foi um sucesso! Com a 
contribuição de empresas 
e pessoas físicas que 
fizeram doações de 
bombons e ovos de 
chocolate, beneficiamos 
1.127 crianças e 
adolescentes de 22 
instituições da rede, no 

Rio de Janeiro e em São Paulo.
De acordo com Cristiane Tavares, coordenadora de projetos 
sociais do Instituto da Criança, ações como essa reforçam 
o compromisso das empresas com a responsabilidade 
social: “A iniciativa promoveu ainda a alegria e o brilho 
nos olhos das crianças que foram presenteadas com as 
doações”, ressalta.
Agradecemos as empresas 4 BTS, Barreto Advogados, 
BrasilBrokers, BRQ, Café Comunicação, Norsul, Frog, 
Banco Modal, Pinheiro Guimarães Advogados, Grupo Trigo, 
XP Investimentos e Wollner, além de pessoas físicas que 
participaram da campanha!
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