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EMBELLEZE EM PROL DE UM FUTURO MELHOR
Empresa benefícia projetos do Criança Esperança

A Embelleze, uma das maiores empresas do segmento de beleza do país, entrou mais uma
vez na campanha de um futuro melhor para o Brasil. Para isso, resolveu dar continuidade a
parceria de 2010 com o Criança Esperança , que visa dar oportunidade de vida melhor
àqueles que são responsáveis pela história que o país irá traçar: crianças e adolescentes.
“Começamos essa parceria em 2010 e não queremos mais parar! Não podemos pensar em um
futuro digno se não investimos em educação. Transformação faz parte do DNA da Embelleze,
e poder contribuir para a mudança de vida de tantos jovens é gratificante”, diz Jomar Beltrame,
vice presidente do Sistema Embelleze.
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O Criança Esperança é uma parceria da Rede Globo com a UNESCO - Órgão das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Para fazer parte do projeto, a Embelleze irá
destinar parte da renda obtida com a venda de seus produtos, e com as matrículas feitas no
Instituto Embelleze de todo país, até agosto de 2012 à UNESCO, em benefício dos projetos do
Criança Esperança. O Criança Esperança está prestes a completar 26 anos. Em 2011, ele
apoia 75 projetos sociais, beneficiando diretamente mais de 20 mil crianças e jovens.
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OUTRAS PAUTAS DO DIA 1/9/2011
FORD LANÇA APLICATIVO QUE CHAMA ATENÇÃO PARA O MEIO
AMBIENTE
Montadora lança social app com proposta sustentável
HENKEL RECEBE PRÊMIO "VOLKSWAGEN SUPPLY AWARD 2010"
Reconhecimento na categoria Responsabilidade Ambiental
PROJETO ARARA AZUL INICIA PERÍODO DE REPRODUÇÃO
Iniciativa é patrocinada pela Fundação Toyota do Brasil
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INVESTE EM CONSTRUÇÃO VERDE
Iniciativa terá destinação correta dos resíduos sólidos gerados
'COMO EDUCAR PARA O FUTURO?' É TEMA DE PALESTRA EM
PORTO ALEGRE
Mais de 1500 participantes são esperados para o evento
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