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Festival Rio Bom de Mesa beneficia o Instituto em 
jantar

Campanha do Agasalho

Em comemoração aos 
10 anos de carreira, 
a artista e fotógrafa 
Paula Klien lançou 
seu novo livro de 
fotografias, “Pessoas 
Me Interessam”, 
em coquetel para 
convidados, no dia 29 
de maio, na Tribuna 
Social do Jockey Club. 
As vendas dos livros 
foram revertidas, na íntegra, para o Instituto da 
Criança.

A obra é um livro de retratos que contempla o 
interesse de Paula Klien por pessoas. Retratos de 
Alice Dellal, Lenny Niemeyer, Oscar Niemeyer, Nikolas 
Antunes e outras personalidades estampam a mais 
nova publicação da artista.

A cozinha alagoana foi 
a grande homenageada 
da 11ª edição do Rio 
Bom de Mesa 2014, 
festival que  reúne 
chefs da Associação 
dos Restaurantes 
da Boa Lembrança, 
que desembarcaram 
no Rio de Janeiro 

trazendo a cultura e ingredientes de Alagoas. E pelo 
segundo ano consecutivo, o Instituto da Criança foi 
beneficiado por meio de um jantar, no dia 21 de 
maio, no Jockey, zona sul do Rio.

Destinado a cerca de 200 pessoas, o jantar contou 
com a presença da patrona do evento Sr. Maria 
Lúcia Jardim e de seu marido Luiz Fernando Pezão, 
governador do Rio,  além de outras personalidades 
públicas e a equipe de Relacionamento Institucional 
do Instituto da Criança.

Artista Paula Klien lança novo livro e beneficia o
Instituto da Criança O inverno está aí 

e o Instituto da 
Criança convida a 
todos a aquecer o 
coração e contribuir 
com doações de 
agasalhos para 
as crianças e 
adolescentes das 
instituições da 
nossa rede no Rio 
e em São Paulo.
 
Colabore doando cobertores, edredons e casacos 
infanto-juvenis. As doações poderão ser entregues 
até o dia 27 de junho, de segunda a sexta-feira, de 
9 às 18h, nos seguintes endereços:
 
- Rio de Janeiro: Rua João de Barros, 18 - 3º andar 
– Leblon;
- São Paulo: Alameda Santos, 1470 cj 401 - CEP 
01418-100 | Cerqueira César - SP.
 
O tempo esfria, mas a sua solidariedade não!

Instituto da Criança e Juntos.com.vc se unem em 
crowdfunding
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“Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para 
baixo para ajudá-lo a levantar-se.”

Johnny Welch

Através da iniciativa, 
serão construídas 
coberturas para os 
tanques de lavar roupa 
instalados nas casas 
das famílias que foram 
beneficiadas pelo 
projeto Nosso Cuiabá, 
desenvolvido pelo 
Instituto da Criança 
com o apoio dos 

poderes público e privado. Lembrando que, através 
do Nosso Cuiabá foram construídas 74 moradias para 
os desabrigados pela tragédia que atingiu o Vale do 
Cuiabá, na região de Petrópolis, em 2011.

Com o #JuntospeloCuiabá, os moradores 
poderão realizar suas atividades domiciliares 
independentemente de condições climáticas, já que 
não ficarão mais expostos ao sol e à chuva. Participe 
desta ação!

www.juntos.com.vc/institutodacrianca


