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Organizações da rede do Instituto da Criança
são beneficiadas em ação do Spoleto

Instituto da Criança é beneficiado no 
lançamento do restaurante Madero

 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança é beneficiado através do 
festival Brasil Restaurant Week

 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança participa de evento
da V2V em São Paulo

“O Instituto da Criança é uma centelha que articula sua rede para favorecer o encontro da inspiração com a ação..”
Pedro Werneck

O restaurante Madero, presente em mais de 60 unidades no Brasil, 
chega ao Rio de Janeiro em mais um endereço. E para comemorar o 
lançamento, no dia 3 de outubro, a partir de 19:30h, será realizado um 
jantar beneficente no Shopping Rio Design Leblon na qual toda renda 
será destinada ao Instituto da Criança.

Para participar da pré-inauguração do restaurante, no próximo dia 3, 
basta adquirir o convite antecipadamente com Ricardo Dale através do 
telefone 21 99311-6600. Os convites são limitados!

O Shopping Rio Design fica localizado na Av. Ataulfo de Paiva, 270 – 
Leblon.

O Instituto da Criança participou, no dia 28 de setembro, em São Paulo, 
do evento da V2V por meio da atividade “Mitos e Verdades”, onde 
foram desvendadas algumas frases sobre o mundo do voluntariado 
empresarial. Para compor ao debate, nossa coordenadora de 
Responsabilidade Social Corporativa, Mariana Pinheiro, esteve ao lado 
de Ana Schneider, do Instituto EDP e de Bruno Ayres, CEO da V2V, 
quem mediou a atividade. O evento contou com a participação de, 
aproximadamente, 30 empresas.

O dia 29 de cada mês sempre foi celebrado no Spoleto. A maior rede de 
culinária italiana do país vai estender a sorte para “além” do restaurante 
e de quem passar por lá para saborear sua tradicional combinação do 
Gnocchi da Fortuna. A data carregada de simbologia será comemorada 
vivenciando sua essência: a bondade.

Desde fevereiro de 2016, o Spoleto iniciou uma corrente do bem 
nacional. A cada compra de uma combinação do Gnocchi da Fortuna 
(massa + bebida + sobremesa), o consumidor ganha a nota de 1 dólar 
para fazer a oração a São Genaro – como reza a lenda – e a rede de 
culinária doará a mesma quantidade da massa vendida no dia 29 a 
instituições da rede do Instituto da Criança e de seus franqueados. Os” 
clientes-colaboradores” podem acompanhar a doação pela página do 
restaurante no Facebook – facebook.com/spoleto.

As doações são destinadas para as instituições que fazem parte da 
rede do Instituto da Criança. Até o momento, já foram vendidos 47.954 
pratos, contabilizando 10.916 kg de alimento, o que já beneficiou, até o 
momento, 29.540 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos.

Presente em diversas cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é 
um dos maiores festivais gastronômicos do mundo. Além de oferecer 
o melhor da gastronomia a preços democráticos, o festival cumpre 
ainda um importante papel social. A cada edição, o evento sugere que 
os clientes dos restaurantes participantes façam uma contribuição para 
uma organização social. Nesta edição, o Instituto da Criança, novamente, 
foi a instituição beneficiada. A cada menu vendido no período de 19 de 
setembro a 9 de outubro de 2016, foi acrescentado R$ 1,00 de doação 
e, ao final do evento, todo valor arrecadado foi doado para a instituição.

No dia 8 de novembro, o Instituto da Criança premiou o restaurante Filet 
& Folhas UP com uma TV LED 24″ por ser o estabelecimento que mais 
arrecadou doações através do festival, como forma de agradecimento 
ao empenho da equipe.
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