BrazilFoundation anuncia organizações selecionadas para receber recursos da campanha {abrace
Minas Gerais} na região de Brumadinho
Em resposta ao rompimento da barragem de Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019, a BrazilFoundation lançou
a campanha {abrace Minas Gerais} e um Edital para financiar projetos com foco para a recuperação
socioeconômica da região afetada no médio e longo prazo. Após dois meses de captação de recursos e um
processo de seleção que recebeu 101 propostas, anunciamos as 6 organizações que vão receber financiamento.
Um total de R$ 270 mil será investido para que essas organizações desenvolvam e executem suas propostas
durante um período de 6 a 12 meses. Além do investimento financeiro, receberão apoio técnico, orientação, além
da oportunidade de participar de programas de intercâmbio com outras organizações da rede e da reunião de
liderança anual da BrazilFoundation, em parceria com a ABCR.
Os recursos para os investimentos foram levantados por meio de centenas de doações individuais e com a ajuda
de apoiadores e embaixadores como: United Way of Brazil; Conselho Empresarial Brasil-Flórida; Câmara de
Comércio Brasil-EUA da Flórida; Bloomberg; Global Giving; Facebook; O Consulado Geral do Brasil em Miami,
Embaixador João Mendes Pereira; Flávia Alessandra; Francisco Costa; DJ Marina Diniz; DJ Mazza + TF Life Music;
CB Eventos; MBAF; Doare; Top of the Standard;
Sobre o processo de seleção
Após a revisão técnica de cada proposta, os finalistas receberam visitas técnicas da equipe de monitoramento da
BrazilFoundation para avaliar a legitimidade e a relevância de seu trabalho com o público. As visitas também
serviram como oportunidades para entendermos as necessidades da região e ouvir depoimentos de pessoas
impactadas pelo trabalho de cada organização.

Projetos selecionados:
ACCTBJ - Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil – Japão (em parceria com o Corpo de
Bombeiros de MG)
Belo Horizonte, MG
Com método japonês “Kaeru”, ensinar crianças de escolas públicas de Brumadinho sobre prevenção de desastres
e sobre como agir em caso de rompimento de barragens
Associação dos amigos e moradores da comunidade Rodrigues em Brumadinho
Brumadinho, MG
Qualificação de moradores para receber turistas, oferecendo roteiros com atividades de promoção da cultura e
identidade histórica das comunidades tradicionais da região
Corporação Musical Banda São Sebastião

Brumadinho, MG
Promoção da cultura, conservação do patrimônio histórico e artístico e fortalecimento de vínculos através da
música
Instituto de Permacultura Ecovida São Miguel
Belo Horizonte | Brumadinho, MG
Adequação das instalações da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Paraopeba,
fortalecendo o Programa de Coleta Seletiva e melhorando condições de trabalho e renda
Instituto Naação
Belo Horizonte | Brumadinho, MG
Atendimento psicológico para a população do bairro Parque Cachoeira, um dos bairros com maior número de
atingidos pelo rompimento da barragem
Novo Mundo de Yacarantã
Rio Manso / Brumadinho, MG
Construção de um sistema agroflorestal comunitário no Córrego do Feijão garantindo fortalecimento de vínculos e
geração de renda para agricultores das áreas atingidas
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.
Atuação da BrazilFoundation em Minas Gerais
A BrazilFoundation apoia projetos em Minas Gerais 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.
Mais informações
www.brazilfoundation.org
www.abraceobrasil.org
Contato:
press@brazilfoundation.org
+1 212 244 3663
+55 (21) 2532-3029

