BrazilFoundation lança campanha e edital para financiar
organizações sociais de Brumadinho e região
Rio de Janeiro
28 de Janeiro de 2019
Com o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro em Brumadinho, Minas Gerais,
no dia 25 de Janeiro, a BrazilFoundation lançou a {Abrace Minas Gerais}, uma campanha para
mobilizar recursos em prol de projetos sociais da região. Com o valor arrecadado, a Fundação
vai selecionar entre 4 e 6 projetos por meio de edital para receber financiamento. Todas as
doações feitas serão dobradas pela BrazilFoundation até atingir o valor de R$ 100 mil. Por
exemplo: uma doação de R$ 50, será complementada com mais R$ 50 da BF. As doações
podem ser feitas em Reais e em dólares através do portal www.abraceobrasil.org.
Diferente de organizações que fazem atendimentos emergenciais e que são de extrema
importância, a BrazilFoundation visa a transformação social a médio e longo prazo,
identificando, capacitando e monitorando os projetos apoiados. “A proposta da campanha é
que cada um faça o que é possível para colaborar com a população afetada.” afirma Patrícia
Lobaccaro, presidente e CEO da BrazilFoundation.
O Edital
A BrazilFoundation tem um processo seletivo rigoroso e todas as organizações apoiadas são
previamente visitadas por sua equipe de monitoramento. Uma vez selecionadas, líderes sociais
são capacitados e o projeto monitorado durante todo o período de financiamento.
O Edital Brumadinho pretende escolher entre 4 e 6 iniciativas com propostas que possam
contribuir para o atendimento da população das regiões afetadas, bem como com o
desenvolvimento e fortalecimento local a médio prazo.
Estão aptos a se inscrever no edital organizações e empreendedores sociais que apresentarem
suas propostas durante o período de 1º de fevereiro a 15 de março de 2019, nas seguintes
áreas de atuação: educação e cultura, saúde e bem estar, direitos humanos e participação
cidadã e desenvolvimento socioeconômico.
Mais informações sobre critérios de seleção, processo seletivo, financiamento e inscrição no
link www.brazilfoundation.org/editalbrumadinho. Esclarecimentos sobre o preenchimento do
edital
serão
prestados
pelo
telefone
(21)
2532-3029
ou
pelo
e-mail
edital@brazilfoundation.org.

Fundo Minas
A BrazilFoundation apoia projetos no estado desde sua fundação em 2000, mas intensificou
esse trabalho em 2015, com o rompimento da barragem em Mariana. Na época, a foi uma das
primeiras instituições a identificar e apoiar organizações e iniciativas sociais na região. Em 2016
criou o Fundo Minas para o financiamento de projetos nas cidades atingidas, e depois se
estendeu para todo o estado. A BrazilFoundation já realizou três jantares beneficentes em Belo
Horizonte e cerca de R$ 850 mil foram investidos em 22 ações sociais de Minas Gerais, que
atuam nas áreas de educação, saúde, empreendedorismo, geração de renda e meio ambiente.
Instituições apoiadas:
Na região de Mariana:
Instituto Pelo Bem do Planeta e Cáritas Diocesana de Governador Valadares, de Governador
Valadares;
Associação dos Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues – AHOBERO
Coletivo MICA – Mídia, Identidade, Cultura e Arte
Associação Arquitetos Sem Fronteiras
Coletivo Um Minuto de Sirene
AEDAS – Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, de Mariana;
Instituto de Permacultura Ecovida São Miguel, de São Gonçalo de Rio das Pedras;
Amigos de Iracambi, de Rosário da Limeira;
FA.VELA - Fundo de Aceleração para o Desenvolvimento Vela
Doar Educa
Embaixadores de Minas
Catadores.doc
Associação História em Construção
Instituto Mano Down
Ação Solidária às Pessoas com Câncer – ASPEC, de Belo Horizonte;
Fiscalize Agora, de Igarapé;
Casa Criativa, de Contagem;
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento – CPCD
Fabriqueta de Marcenaria, de Araçuaí;
Instituto Social Casa de Mãe, de Nova Lima;
Associação Move Cultura, de Contagem;
Pontes de Amor, de Uberlândia.
Sobre a BrazilFoundation
A BrazilFoundation é uma organização internacional que mobiliza recursos para ideias e ações
que transformam o Brasil. Trabalhamos com líderes e organizações sociais e uma rede global de
apoiadores para promover igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros.
Em 18 anos de atuação, a BrazilFoundation investiu mais de R$ 70 milhões em mais de 600
organizações sociais de 26 estados no Brasil nas áreas de Educação, Saúde, Cultura,
Desenvolvimento Socioeconômico e Direitos Humanos.
Links:
BrazilFoundation Gala Minas 2018
https://www.youtube.com/watch?v=sPga0fSZr1I&feature=youtu.be

II BrazilFoundation Jantar para Minas Gerais (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=6Dg6ZFWgBsA
BrazilFoundation Jantar para Minas Gerais (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=7JTE4A2MpO4
Projetos apoiados no Rio Doce
https://www.youtube.com/watch?v=wIq7_FdSqRY&t=36s
Fundo Minas
https://www.youtube.com/watch?v=68yP56k7HaU
Mais informações
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