BRF SALA DE IMPRENSA

PERDIGÃO APOIA AÇÃO DURANTE A
SEMANA DE NATAL NO REFEITTORIO
GASTROMOTIVA
Cerca de 450 moradores de rua serão
beneﬁciados com a ação, que acontece
pela segunda vez consecutiva no Estado;
19/12/2018 18h42

Entre 19 e 21 de dezembro, a Perdigão apoia pelo segundo ano a Gastromotiva na realização da ceia de Natal
para cerca de 450 moradores de rua do Rio de Janeiro. A ação acontecerá no Refettorio Gastromotiva, o HUB da
Gastronomia Social, na Lapa.
A ceia terá entrada, o Chester® Perdigão como prato principal e sobremesa, e será preparada por alunos da
Gastromotiva em formação e chefs convidados restaurantes cariocas. O cardápio é feito no dia, com
ingredientes resgatados do desperdício, mas em perfeito estado para consumo, num ambiente cheio arte,
cultura e dignidade. Funcionários da ﬁlial de vendas da BRF, detentora da marca Perdigão, participarão da
organização da ceia, como voluntários.
“Para a Perdigão, o Natal é mais do que reunir a família e amigos. É uma oportunidade de disseminar
sentimentos bons. Por isso, estar com a Gastromotiva nesse evento é ampliar o ato de generosidade e levar o
bom do Natal para ainda mais pessoas”, ressalta Luciana Bulau, gerente-executiva de marketing da Perdigão.
“O Movimento de Gastronomia Social tem o poder de inspirar, mobilizar, advogar e criar mudanças duradouras
na vida dessas pessoas. Mas para isso ela precisa da colaboração de todos os setores da sociedade,
principalmente das empresas. Estamos vendo como a questão social está se tornando cada vez mais
importante na vida das empresas. Uma ação como a da Perdigão no espaço do Refettorio Gastromotiva é uma
contribuição importante para essa a cultura de responsabilidade social e de integração entre os diversos
setores", Nicola Gryczka, CEO da Gastromotiva.
GASTROMOTIVA
A organização que acredita no poder de transformação do alimento e da gastronomia usa o alimento para
transformar a vida de pessoas em vulnerabilidade social por meio da educação e capacitação proﬁssional.

