BrazilFoundation celebra legado social no Rio

E realiza jantar beneficente para mobilizar apoio a projetos na cidade
Quando o Rio foi anunciado como cidade sede dos jogos olímpicos, a BrazilFoundation criou um fundo dedicado à
apoiar projetos na cidade, contribuindo para a construção de um legado social para o Rio para além das
olimpíadas. Desde que esse fundo foi criado, em 2009, a fundação investiu R$2.5 milhões em 53 iniciativas na
cidade.
No dia 8 de agosto a BrazilFoundation realizará dois eventos no Rio de Janeiro, para celebrar o importante
trabalho destas iniciativas e suas lideranças, e mobilizar recursos adicionais para elas.
O primeiro evento será realizado na Casa Cisco, no Circulo Militar da Praia Vermelha, com presença de
representantes dos mais de 50 projetos apoiados pela fundação. O coquetel terá Flavia Alessandra como mestre
de cerimônias e contará com performance da Orquestra de Cordas da Grota, junto com o Dream Team do
Passinho. O evento contará também com a participação de executivos da Cisco para celebração dos resultados do
programa de inovação social. A empresa é parceira do Programa de Sustentabilidade Abraça Capacitação, do
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, e junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia
do Rio, preparou cerca de 300 jovens para atuar no setor de tecnologia, dos quais 100 já estão empregados.
Este evento será seguido de um jantar beneficente para 100 pessoas no rooftop do Hotel Fasano, as 20hs, em
homenagem a Nizan Guanaes e Donata Meireles e Vik Muniz e Malu Barreto. Os anfitriões do jantar serão
Rogerio e Ana Joma Fasano, o ex-jogador de futebol Cafu e a modelo Alessandra Ambrosio. O jantar é parte da
campanha #TEAMRIO que mobiliza formadores de opinião e pessoas que amam o Rio, para trazer visibilidade e
recursos para projetos na cidade.
Sobre a BrazilFoundation
Em 15 anos de atuação, a BrazilFoundation já arrecadou mais de US$ 35 milhões que foram investidos em
iniciativas sociais nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Desenvolvimento Socioeconômico e
Direitos Humanos. Os recursos levantados permitiram à BrazilFoundation identificar, financiar e monitorar mais de
500 projetos sociais em 26 estados brasileiros, beneficiando diretamente milhares de pessoas. Em 2009 a
BrazilFoundation. www.brazilfoundaiton.org . Nas mídias sociais @brazilfound
Sobre a Cisco
A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em tecnologia que tem feito a Internet funcionar desde 1984. Nossas
pessoas, produtos e parceiros ajudam a sociedade a se conectar com segurança e a aproveitar hoje as
oportunidades da transformação digital do amanhã. Descubra mais em: thenetwork.cisco.com. Para notícias sobre
Brasil, acesse: http://americas.thecisconetwork.com/site/index/lang/pt/. Siga a Cisco no Twitter em
@CiscoDoBrasil.
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Serviço:
BrazilFoundation – Celebrating Rio
8 de Agosto, 2016 | 18:30h
Circulo Militar, Praia Vermelha, Rio de Janeiro
Formato: coquetel, com performances da Orquestra de Cordas da Grota e Dream Team do Passinho
BrazilFoundation TeamRio Dinner
8 de Agosto, 2016 | 20:00h
Hotel Fasano
Formato: Jantar no Rooftop, seguido de after party no bar Londra
Mais informações: press@brazilfoundation.org, jamaro@brazilfoundation.org

NEW YORK | 345 Seventh Avenue, suite 1401 New York, NY 10001
Tel. (212) 244 3663 | Fax. (212) 244 4334
RIO DE JANEIRO | Rua Calogeras, 15 – 13º andar Rio de Janeiro, RJ 20030-070
Tel. (021) 2532-3029 Tel/ Fax. (021) 2532-2998

