
 
 

BRAZILFOUNDANTION PROMOVE NOITE DE SOLIDARIEDADE EM BELO HORIZONTE 
O primeiro jantar da fundação em Minas Gerais arrecadou R$ 150 mil para investir 

em projetos sociais do estado 
 

Na noite de ontem, a BrazilFoundation realizou seu primeiro evento em Minas Gerais, no Museu Inimá de Paula, 
em Belo Horizonte. Com o objetivo de mobilizar recursos para financiar projetos sociais na região do Rio Doce e 
em outras localidades do estado, o jantar contou com a presença de empresários, jornalistas, formadores de 
opinião, e artistas. 
 
O ator Rafael Cardoso comandou a noite. Representantes de projetos socioambientais já apoiados pela 
Fundação na região do Rio Doce subiram ao palco para contar um pouco sobre o trabalho que vêm realizando 
para minimizar os efeitos causados pelo desastre em Mariana, ocorrido há exatos seis meses.  
 
Adriana Birolli foi um show a parte na apresentação do leilão beneficente. Brincando e improvisando com o 
público presente, a atriz alavancou as apostas e, com a participação de Cris Vianna nos três últimos lotes, vendeu 
todos os itens ofertados, somando R$ 83 mil. Os lances mais altos da noite foram para escultura do artista mineiro 
Leopoldo Martins, arrematada por R$ 16.500, e duas fotos de Jeane Terra, por R$ 17 Mil. O último lote foi 
surpresa: uma camisa do Atlético Mineiro, autografada por Robinho. Adriana Birolli chegou a vestir a camisa, que 
foi vendida por R$ 5,500. 
 
No leilão foram ofertados ainda um anel ouro branco e diamantes da Valentina Joias, arrematado por Drey Dias e 
Michelle Silva; 3 noites no luxuoso e emblemático Hotel Plaza Athenee em Nova York, arrematada Ana Paula 
Carneiro; 4 noites no Arakur Ushuaia Resort & Spa, na Patagônia Argentina, vendido para Fernanda Keulla; 
Serigrafia "Casarão Vermelho" De Inimá de Paula, vendida para Fernando Carvalho. 
 
Mariana Rios fez um pocket show de encerramento do evento. Com um repertório de clássico mineiro, a atriz e 
cantora emocionou os convidados. A ex-BBB Fernanda Keulla, amiga de Mariana, também marcou presença. 
 
A decoraçãoe assinada e doada por Denise Magalhães, da Verde Que Te Quero Verde, que também acionou 
seus fornecedores formando uma corrente do bem. O catering foi oferecido por Cantídio Lanna, do Pichita Lanna, 
o som por Rogério Queiroz, da Equipe 1 Som e Luz, a iluminação cênica por Carlos Roberto de Oliveira, da 
Vagalumens, o DJ por Benito Porcaro, da Best Produtora, fotografia e vídeo por 6star. 
 
O comitê anfitrião contou com Adriana Esteves, Ana Paula Carneiro, Daniel Prado, Eliane Mansur, José Saad 
Duailibi, Luciana Junqueira, Nathalia Abi-Ackel e Rejane de Paula. 
 
Fundo Minas 
 
No ano passado a BrazilFoundation criou um Fundo dedicado ao estado de Minas Gerais em resposta ao 
desastre ambiental na região do Rio Doce, inicialmente focado em apoiar a população afetada.  
 
Quatro projetos já estão sendo apoiados: Coletivo MICA, de Mariana, que promove oficinas comunicação alunos 
de nove escolas públicas de Mariana; Instituto Pelo Bem do Planeta, de Governador Valadares, focado em 
ações que incentivam 4.000 alunos do ensino básico e seus professores a realizarem ações que gerem impacto 
positivo na recuperação do rio e matas ciliares; Cáritas Brasileira, de Governador Valadares, com ações em 7 
municípios do Meio Rio Doce para capacitar lideranças locais a atuarem na elaboração de propostas em defesa da 
bacia do Rio Doce; AEDAS, de Mariana e Belo Horizonte, que tem como objetivo principal defender os direitos das 
famílias atingidas. Em seu último edital, a BrazilFoundation recebeu 163 projetos de Minas Gerais e pretende 
expandir atuação do fundo para financiar projetos socioambientais em todo o estado. Expansão que vai ser 
possível após a forte adesão dos mineiros ao primeiro jantar da fundação em Minas Gerais. 
 


