25 de novembro, 2015
BrazilFoundation cria Fundo Minas para região do Rio Doce
No início de novembro, a região do Rio Doce, em Minas Gerais, foi afetada pelo maior
desastre ambiental da história do Brasil. Com rompimento da barragem do Fundão no
município mineiro de Mariana, uma grande onda de lama escorreu pelo leito do rio acabando
com vidas, com a história e a biodiversidade local. Um desastre que ameaça as condições de
vida e subsistência de 4 milhões de brasileiros.
Pensando no futuro da região e em milhares de pessoas afetadas pelo desastre, a
BrazilFoundation lança o Fundo Minas, com objetivo de mobilizar a comunidade internacional
e arrecadar recursos para investir em projetos e organizações que podem desenvolver
tecnologias sociais para garantir a sobrevivência dos moradores da região.
Além de realizar uma campanha online e criar uma página específica para doações, a
BrazilFoundation vai destinar 100% da arrecadação da sua festa de fim de ano para o Fundo
Minas. A anfitriã do evento promovido pelo Comitê Jovem da Fundação no dia 8 de
dezembro, em Nova York, será a atriz Gabriela Duarte.
Com 15 anos de experiência no terceiro setor, a equipe da BrazilFoundation está
identificando organizações e iniciativas locais que desenvolvam projetos especialmente para
pequenos pescadores, agricultores e para o armazenamento de água. O apoio será destinado
a organizações do setor social na região afetada.
Sobre a BrazilFoundation:
A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. A
fundação trabalha com líderes, organizações sociais e uma rede global de apoiadores para
promover igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros. Em 15 anos, a
fundação arrecadou US$ 35 milhões que foram investidos em 950 projetos de 440
organizações sociais de todo o país.
Mais informações:
press@brazilfoundation.org
www.brazilfoundation.org
New York +1 (212) 244 3663
Rio de Janeiro +55 (21) 2532 3029

