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BrazilFoundation anuncia transição em seu conselho diretor
Nova York, 11 de agosto de 2015
A BrazilFoundation anuncia uma importante transição em seu conselho diretor: após uma década e meia na
presidência, a fundadora Leona Forman deixa a presidência, que será assumido por Roberta Mazzariol, que
tem sido membro do conselho da Brazilfoundation desde sua fundação.
“A BrazilFoundation está comemorando seu aniversário de 15 anos e é notável o que foi alcançado
coletivamente por todas as pessoas que abraçaram a nossa visão, construindo uma instituição
internacionalmente reconhecida e respeitada por seus doadores, parceiros, e público que atingimos. Tenho
muito orgulho da equipe e dos membros do conselho, por sua dedicação em manter a instituição com foco
nos nossos ideiais e valores”, comenta Leona.
Roberta Mazzariol, que é sócia e diretora gerente da empresa Atlas Advisors, conta que a transição vinha
sendo discutida por um tempo e foi acordado que o aniversario de 15 anos seria um bom timing. “Tenho
enorme admiração pelo carisma, dedicação, integridade e coração da Leona. Sob sua liderança, a
BrazilFoundation cresceu e ocupou um espaço único no terceiro setor brasileiro. Abraço o desafio de,
juntamente com a equipe, continuar expandindo a atuação da Brazilfoundation.”
Leona continuará ligada à fundação como integrante do conselho, Patricia Lobaccaro permanece como
Presidente e CEO e Monica de Roure como Diretora Executiva no Brasil.
O Conselho Diretor da BrazilFoundation compartilha abaixo uma mensagem da Leona:
“"Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto
É realidade “- Raul Seixas, cantor, compositor brasileiro
Essa é a gênesis, a essência e o objetivo da BrazilFoundation. No ano 2000, sonhei com uma ponte entre brasileiros em Nova
York e lideres sociais empenhados pela melhoria de vida em comunidades espalhadas pelo Brasil. Essa ponte é a
BrazilFoundation.
De um lado, jovens profissionais brasileiros em Nova York abraçaram o sonho, dedicando horas, talentos e recursos na
construção da instituição que é um marco na filantropia brasileira. Ao mesmo tempo, no Brasil selecionamos por edital projetos
em áreas de educação, saúde, direitos humanos, desenvolvimento local, cultura. Formam uma rede impressionante de talentos
e expertise em todos os cantos do Brasil. Representam o futuro do nosso pais.
BrazilFoundation é reconhecida pela filantropia de vanguarda que pratica. Com energia e entusiasmo nossos comitês em NY,
Miami, Los Angeles, Rio e SP desbravam os caminhos de uma filantropia antenada, transparente e transformadora, gerando
oportunidades para quem delas precisa no Brasil.
Me sinto abençoada. O sonho está sendo sonhado, cada vez por mais gente, chegando cada vez mais perto da realidade de um
Brasil melhor que sonhamos juntos. Agradeço a todos que vem nos acompanhando, durante esses 15 anos.” – Leona Forman

