BrazilFoundation e Chanel apresentam a terceira edição do Gala São Paulo
Fundação homenageia Edemir Pinto, diretor presidente da BM&F Bovespa, Bel
Santos Mayer, coordenadora do IBEAC, e o casal Alexandre e Johanna Birman
BrazilFoundation se orgulha de ter, pelo segundo ano consecutivo, a Chanel como co-host do
BrazilFoundation Gala São Paulo, que ocorre no dia 22 de novembro, na Casa Fasano, e que
receberá 250 convidados, entre eles empresários, diplomatas, atletas e artistas.
O evento irá homenagear parceiros e apoiadores importantes da Fundação como:
Edemir Pinto, diretor presidente da BM&F Bovespa SA desde 2008. Em 2014, o Instituto BM&F
BOVESPA e a BrazilFoundation iniciaram uma parceria pioneira de co-investimento. Vinte
projetos apoiados pela BrazilFoundation já receberam um segundo ano de financiamento por
meio do acordo, e outros 20 estão na lista da plataforma BVSA para receber o apoio em 2016.
Bel Santos Mayer, educadora social, formada em Ciências Matemáticas pela Universidade São
Judas Tadeu e tem especialização em Pedagogia Social pela Universitá Salesiana di Roma. Desde
1988 atua em organizações não-governamentais, e desde 2004 é empreendedora social da
Ashoka. Em 1997 iniciou um trabalho de coordenação das ações de Direitos Humanos do
Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário – IBEAC, que faz formação de mulheres
multiplicadoras para combater a violência doméstica em Parelheiros, uma região que possui
altos índices de gravidez precoce. O projeto “Sementeiras de Direitos” da instituição vem sendo
apoiado pela BrazilFoundation desde 2015.
Alexandre e Johanna Birman, apoiadores da BrazilFoundation desde 2010. Participaram de
vários eventos e contribuem em campanhas da Fundação, destinando percentual de vendas de
seus produtos para financiamento de projetos. Nascido em Belo Horizonte, Alexandre é
designer de sapatos de luxo e cresceu em uma família que atua no ramo de calçados. Recebeu
muitos reconhecimentos por seu trabalho, como o Prêmio Vivian Infantino Emerging Talent em
2009, e um lugar no “Top 10 Designers to Watch em 2012” por Footwear News. Johanna é
modelo e participa ativamente de diversas ações filantrópicas e sociais.
A cerimônia será apresentada pela atriz americana Julia Goldani Telles e pelo ator Cauã
Reymond. A banda Bixiga 70 e a cantora Paula Lima fazem a abertura, e a DJ Marina Diniz
fecha a noite.

BRAZILFOUNDATION
A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Em 16 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
500 projetos sociais em 26 estados brasileiros, beneficiando diretamente milhares de pessoas.
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