BRAZILFOUNDATION ANUNCIA II GALA EM SÃO PAULO
Celebrando a juventude que transforma o Brasil, o tradicional Gala promete repetir o
sucesso de 2014
Depois do sucesso da primeira edição, o Brasil recebe pela segunda vez o baile
beneficente da BrazilFoundation. Assim como os tradicionais eventos de Nova Iorque e
Miami, o II Gala São Paulo tem o objetivo de arrecadar recursos para investir em
projetos sociais que podem transformar o país. A Chanel é a co-host do grande evento
que vai reunir convidados do mundo empresarial, diplomático e artístico no dia 25 de
maio, na Sala São Paulo.

O empresário e apresentador Luciano Huck será o mestre de cerimônias do jantar que
celebra os talentos da nova geração. Pedro Lourenço receberá o Global Brazilian
Award. O estilista começou sua carreira de sucesso aos 15 anos, quando apresentou
sua primeira coleção no São Paulo Fashion Week.

Durante a cerimônia, também serão homenageados outros jovens talentos que ajudam
a mudar a realidade do país e desenvolvem projetos de grande impacto nas
comunidades onde atuam, com o apoio da BrazilFoundation:
Rene Silva fundou o Voz da Comunidade há dez anos, quando tinha apenas 11 anos
de idade. O jornal comunitário trabalha para dar visibilidade às questões sociais do

Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, muitas vezes ignoradas pelas mídias
tradicionais.
Lilian Prado, fundou a Acreditar aos 18 anos. A ONG estimula o empreendedorismo
entre os jovens, por meio da oferta de microcrédito e de formação em gestão de
negócios. A Acreditar já incubou mais de 9 mil pequenos negócios em Gloria do Goitá,
em Pernambuco
Vherá Poty de penas 26 anos, é o líder da aldeia Guarani Tekoá Pindó Mirim, em
Viamão, no Rio Grande do Sul. O jovem cacique é responsável pelo Pindó Sementes
de Sustentabilidade, um projeto para gerar renda aos moradores da aldeia,
reflorestamento e recuperação da fertilidade do solo degradado e impróprio para o
cultivo de alimentos.
O artista Thiago Mundano fará durante o evento uma edição especial do Pimp my
Carroça, um movimento que valoriza o trabalho de catadores de materiais recicláveis
em São Paulo. A iniciativa oferece kits de segurança, atendimento de saúde gratuito e
proporciona reformas estruturais nas carroças dos catadores, que são repaginadas nas
mãos de grafiteiros. Durante o evento, uma obra “Campeão da Reciclagem” do
grafiteiro e ativista Mundano será leiloada em benefício ao projeto.

Didi Wagner, Paulo Gustavo e Theodoro Cochrane vão comandar o leilão beneficente,
que também conta com uma visita a fábrica Alexandre Birman seguida por um fim de
semana em Gramado, além de viagens para a Jamaica, Nova Iorque e Patagônia.

O II Gala São Paulo terá a performance da atriz e humorista Samantha Schmutz e o
show vibrante de Daniela Mercury. A programação conta ainda com a apresentação de
mais um projeto sociocultural apoiado pela BrazilFoundation, o Quabales, de

Salvador, que une música, expressão corporal e instrumentos não convencionais,
muitas vezes fabricados pelos próprios alunos com material reciclável.
O evento é patrocinado por Goldman Sachs e Alexandre Birman, e tem como chair
Paulo Leme, presidente do Conselho da Goldman Sachs no Brasil, e conta com apoio
da
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DaCasa, Diageo, Hotel Tivoli, HP & Labor Print, Interfood & Vinhos 1865, Perrier & San
Pellegrino, Taittinger, TAM Linhas Aéreas, Vogue Brasil e UNO.

Entre os patronos e benfeitores do Gala:

André Laport, Alexandre Piquet, Sérgio

Zanini, Will Landers, Pedro e Iracilda Lichtinger, Rejane de Paula, Fabio Resegue e
Pedro Asprino, Marina Setúbal, Renata Queiroz, Bank of America Merrill Lynch, BTG,
JP Morgan, Jones Day e Bloomberg.

Sobre a BrazilFoundation:
A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Em 14 anos, a
Fundação 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 400 projetos sociais
em 26 estados brasileiros, beneficiando diretamente milhares de pessoas.
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