
Empregados da Hasbro em todo o mundo deixam as festas de fim de ano mais 
iluminadas para milhares de crianças carentes através do primeiro Dia Mundial da 

Alegria 

PAWTUCKET, Rhode Island, 9 de dezembro de 2013 /PRNewswire/ -- Na sexta-feira, a 
empresa global de brinquedos de marca Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) levou diversão para 
milhares de crianças carentes em 35 países através do primeiro Dia Mundial da Alegria. A 
iniciativa permitiu que os 5.000 empregados da Hasbro em todo o mundo espalhassem 
alegria como voluntários em projetos de serviço à comunidade para ajudar as crianças 
necessitadas. 

Para visualizar os recursos multimídia associados a este comunicado de imprensa, clique 
em http://www.multivu.com/mnr/64623-hasbro-global-day-of-joy-employee-community-
service-projects-for-children  

Desde a sede global nos Estados Unidos até os escritórios na América Latina, Europa e 
Ásia-Pacífico, os empregados da equipe Hasbro se ofereceram como voluntários em mais de 
100 instituições de caridade do mundo todo. A empresa trabalha estreitamente com muitas 
delas durante todo o ano, através de seus programas filantrópicos. 

"O compromisso da Hasbro de ajudar as crianças onde vivemos e o trabalho começaram 
com nossos fundadores há mais de 90 anos e continuam com o primeiro Dia Mundial da 
Alegria", afirmou Brian Goldner, presidente e diretor geral da Hasbro. "Com a ajuda de vários 
parceiros de instituições de caridade, essa iniciativa permitiu que nossos empregados 
percebessem o impacto incrível que pode ser causado nas crianças carentes do mundo todo 
quando trabalhamos em conjunto." 

Alguns exemplos de projeto humanitários realizados no Dia Mundial da Alegria da Hasbro 
são: 

 transformação de 24 áreas de lazer antiquadas em espaços mais seguros, vibrantes 
e inspiradores, inclusive um no local da Operação Sorriso (Operation Smile) na 
Colômbia, para crianças submetidas ao procedimento de fenda palatina que 
mudou suas vidas. 

 realização de vários eventos de "Dia de Jogos" em escolas e outras organizações 
juvenis. 

 montagem de 136.000 refeições entregues a bancos de alimentos e escolas em 
parceria com a Outreach Inc., uma organização de combate à fome com sede nos 
EUA. 

 entrega de milhares de brinquedos e jogos para instituições de caridade em todo o 
mundo. 

Durante o ano, os programas filantrópicos da Hasbro focam em fortalecer a infância ao levar 
"o brilho da esperança, a alegria de brincar e o poder do serviço" à vida das crianças 
carentes. Durante as festas de fim de ano de 2013, a Hasbro espera doar mais de US$ 3 
milhões em brinquedos e jogos para as crianças e um total de aproximadamente US$ 15 
milhões em apoio filantrópico no mundo todo. 

Saiba mais sobre os programas filantrópicos da Hasbro no mundo todo. 

Sobre a Hasbro, Inc.  
A Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) é uma empresa de brinquedos de marca que oferece às 
crianças e às famílias de todo o mundo uma ampla gama de produtos de entretenimento de 
imersão, com base na carteira de marcas de classe mundial da empresa. Para mais 
informações, acesse www.hasbro.com. 

CONTATO: Brandon Keough, +1-401-727-5651 (Trab.); +1-617-721-3620 (Cel.), 
brandon.keough@hasbro.com 
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