
O Rio de Janeiro recebe a 20ª edição do evento Restaurant Week. Até o dia 7 de julho, 50 restaurantes 
da cidade apresentam o tema “Do Campo à Mesa”. Cozinhas do mundo todo estão representadas 
no evento em que os chefs têm liberdade de criar os menus. Entre os participantes, há cozinha 
contemporânea, italiana, francesa, argentina, tailandesa, peruana e, claro, brasileira. Como em outras 
edições, o Instituto da Criança participa do festival como instituição beneficiada com doações de R$ 1. 
A doação é opcional, acrescida à conta final do cliente.
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Para quem gosta de andar na moda e quer 
exercitar a solidariedade, vem aí mais uma 
edição do Bazar Carioca Solidário, promovido 
pelo Instituto da Criança – IC.

O encontro de grandes marcas do cenário 
fashion do Rio de Janeiro vai ser na Hípica, 
nos dias 29 e 30 de junho. “Toda a renda 
do bazar será investida em projetos que 
contribuem para transformar a vida de 
pessoas em situação de vulnerabilidade 
social”, explica Flávia Reis – coordenadora de 
Relacionamento Institucional do IC.

O evento vai contar com diversas marcas 
consagradas de roupas, sapatos, bolsas e 
acessórios.

A novidade é que neste ano, o bazar contará 
com a participação da modelo Babi Beluco – 
madrinha do Instituto da Criança.

Serviço:
Data: 29 e 30/06
Horário: 10h às 17h
Local: Hípica
Endereço: Av. Lineu de Paula Machado, 2.448, 
Lagoa – RJ

“Nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas.”

O projeto #agentequeaprende realizou, no dia 18 de junho, a palestra: “Que mudanças posso adotar 
para contribuir com o meio ambiente?”. O encontro foi realizado no Centro Cultural da Bíblia, no Centro 
do Rio de Janeiro, e recebeu 31 empreendedores sociais e profissionais do Terceiro Setor. O evento 
recebeu dois palestrantes: Luciana Domingues – assistente administrativo do projeto Light Recicla e 
Caio Miranda – fundador da Tech Trash, empresa parceira do Instituto da Criança.

Cora Coralina

As memórias de oito mulheres, que vivem em 
casas de repouso, estão agora registradas em 
livros. No dia 17 de junho, idosas das casas de 
repouso Vila Marina e  La Vivência receberam 
seus livros de memórias em evento no 
Shopping Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, 
patrocinadora da 10ª edição do Projeto Era uma 
Vez. A iniciativa é da empresa GC-5 Soluções 
Corporativas que, em parceria com o Instituto, 
propõe dar atenção aos idosos em diversas 
casas de repouso e transformar em livros a 
experiência desta turma, revivendo memórias e 
construindo recordações.

A iniciativa contou com a presença de 8 voluntários nesta edição. O título é decidido por quem conta 
as histórias. Edla Guiomar de Carvalho, de 88 anos, registrou suas memórias no livro “A mulher alegre”. 
Nascida no Méier, Zona Norte do Rio, lembra de quando ia ao cinema Imperator e aos bailes “à rigor”, 
com mulheres de vestido longo e homens de smoking: “Naquela época, a gente voltava para casa à 
noite e ninguém incomodava. Hoje em dia não respeitam mais“.

Deseja patrocinar ou participar do projeto de forma voluntária? Entre em contato: mpinheiro@
institutodacrianca.org.br


