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Projeto Nosso Cuiabá entrega mais 50 novas 
moradias para as famílias desabrigadas pelas 
enchentes de 2011

Siga-nos no Instagram!

Especialistas da área 
da alimentação se 
encontraram para debater 
o cenário da gastronomia 
no estado do Rio de 
Janeiro. As vertentes e 
os campos de atuação 
foram apresentadas no II 
Fórum Sebrae na Mesa, 
que ocorreu no dia 25 de 
março, no Centro Cultural 
Light, Centro do Rio. Na 
plateia, interessados em melhorar o negócio e quem pensa 
em abrir o próprio estabelecimento.
 
Na ocasião, Pedro Werneck, presidente do Instituto da 
Criança, apresentou o Cardápio Solidário, uma campanha 
em parceria com redes de restaurantes, que possibilita o 
estabelecimento oferecer ao seu cliente a oportunidade de 
realizar uma doação ao Instituto da Criança.
 
Apesar de recente, a iniciativa conta com a participação 
da rede Bestfork por meio dos restaurantes Giuseppe, 
Giuseppe Grill, Clube Gourmet e Laguiole, da rede DRI 
em Ipanema e Gávea, do Irajá Gastrô, Guimas e dos 
restaurantes dos Hotéis Marina – Bar do Lado e Bar D’Hôtel.
 
O Instituto da Criança agradece ao Sebrae pelo convite!

O governo do estado 
entregou, em fevereiro, 
50 novas moradias para 
as vítimas das enchentes 
de 2011, em Petrópolis, 
Região Serrana do Rio, 
por meio da segunda fase 
do Projeto Nosso Cuiabá 
– Condomínio Marília 
Cápua, desenvolvido 

pelo Instituto da Criança. As casas pré-moldadas no 
Vale do Cuiabá, distrito de Itaipava, foram construídas 
em uma parceria do governo do estado com a Prefeitura 
de Petrópolis e a iniciativa privada. O terreno de 27.000 
metros quadrados foi cedido pelo Instituto da Criança. O 
Estado investiu R$ 4,7 milhões, sendo R$ 3 milhões da 
Secretaria de Obras e R$ 1,7 milhão do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea).
 
A cerimônia contou com a presença do vice-governador, 
Luiz Fernando de Souza Pezão; o prefeito de Petrópolis, 
Rubens Bomtempo; o Secretário de Estado de Obras, 
Hudson Braga,  além do idealizador do projeto, Eduardo 
Eugênio Vieira e o presidente do Instituto da Criança, 
Pedro Werneck. A Prefeitura de Petrópolis doou ainda R$ 
8 mil para as famílias equiparem as residências.
 
Vale destacar ainda que, em 2011, o Instituto da Criança 
deu início ao processo de construção do empreendimento 
em parceria com diversas empresas. Em maio de 2013, 
foi concluída a entrega das primeiras 24 casas. Com isso, 
o projeto já beneficiou mais de 300 pessoas.

Instituto da Criança participa do II Fórum Sebrae na 
Mesa

Febre no mundo 
inteiro, muitas 
instituições já 
perceberam a 
importância do uso 
do Instagram, um 
dos aplicativos mais 
baixados de todos 
os tempos. E é claro 
que o Instituto da 
Criança também faz 
parte desse universo. 

Seguindo o perfil do Instituto - #INSTITUTODACRIANÇA 
– o público ficará por dentro de todas as novidades 
de nossas ações por meio de projetos, campanhas e 
Responsabilidade Social Corporativa.

Siga Instituto da Criança. Siga empreendedorismo social.

Participe da Campanha Muitas Felicidades no Facebook
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“A verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca.”
Antoine de Saint-Exupéry

Agora, a campanha Muitas 
Felicidades também está 
presente no universo 
on line! Por meio do 
aplicativo no Facebook, 
desenvolvido em parceria 
com a agência Movin’, 
a campanha oferece 
ao aniversariante, na 
celebração do seu dia, a 
oportunidade de contribuir 

na promoção do empreendedorismo social  e compartilhar 
a felicidade da data estendendo a alegria.

Ao aderir à iniciativa, o aniversariante e seus amigos 
contribuirão com projetos diversos projetos de 
desenvolvimento social.


