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BRAZILFOUNDATION	REALIZA	EVENTO	INSTITUCIONAL	NO	RIO	
Evento	na	Casa	Cisco	contou	com	a	presença	de	líderes	de	projetos,	doadores	e	artistas	

Dia 9 de agosto, 2016 
Rio de Janeiro 

Na noite deste segunda-feira, dia 8, a BrazilFoundation celebrou o importante legado social que deixou com o
financiamento de projetos através do Fundo Carioca. 

Quando o Rio foi anunciado como cidade sede dos jogos olímpicos, a BrazilFoundation criou o fundo dedicado
à  apoiar projetos na cidade, contribuindo para a transformação social do Rio. Desde que esse fundo foi criado, 
em 2009, a fundação investiu R$2.5 milhões em 53 iniciativas na cidade. 

O evento foi realizado na Casa Cisco, no Circulo Militar da Praia Vermelha, e contou com presença de
representantes dos mais de 50 projetos apoiados pela fundação. Estiveram presente no coquetel personalidades 
como as atrizesFlávia Alessandra, embaixadora da Fundação e mestre de cerimônias, Samantha 
Schmütz, Adriana Birolli, o diretor de arte Gringo Cardia,  a pianista Simone Leitão, entre outros.

O ponto alto da noite foi a emocionante apresentação da Orquestra de Cordas da Grota, projetos parceiro da
instituição há mais de 10 anos, e o atualíssimo funk do Dream Team do Passinho.

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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