BRAZILFOUNDATION CELEBRA SEU 6º GALA EM MIAMI
Sexta edição do baile beneficente na Flórida será realizado em 14/01 no New World
Center; a pianista Simone Leitão, Marcelo Schettini, da SOS Dental, e a New World
Symphony estão entre os que receberão homenagens por sua contribuição social

No imponente prédio desenhado por Frank Gehry, o New World Center, a
BrazilFoundation celebra a 6ª edição do Gala MIAMI, no dia 14 de janeiro. No
evento, organizado para 350 convidados do mundo empresarial, diplomático e
artístico, a BrazilFoundation vai comemorar os 100 projetos já apoiados
pela instituição através da arrecadação com os primeiros cinco Galas.
A apresentadora Isabella Fiorentino e o ator Thiago Fragoso comandam a noite
beneficente como mestres de cerimônias. Além de arrecadar recursos para projetos
sociais brasileiros, a BrazilFoundation Gala MIAMI aproveita a ocasião para
homenagear pessoas que fazem sua parte na construção de um país melhor.
Pianista consagrada mundialmente, Simone Leitão será celebrada pela Academia
Jovem Concertante, da qual é fundadora e diretora artística. A Academia viaja o
Brasil descobrindo novos talentos e levando a música de concerto para os lugares
mais remotos do país. O projeto impulsiona os jovens músicos ao mercado de
trabalho, e proporciona um intercâmbio cultural e social. A renda da bilheteria de
todos os projetos realizados por Simone Leitão são doadas a instituições que
promovem inclusão social através da música.
A NEOJIBA, Orquestra Jovem da Bahia, e a Orquestra da Grota do Surucucu, no
Rio de Janeiro, também apoiada pela BrazilFoundation, e Escola de Música de Alto
Alegre do Pindaré, no Maranhão, são algumas das organizações que já receberam o
incentivo dos projetos de Simone Leitão para a compra de instrumentos de
qualidade e equipamentos.
Marcelo Schettini também será homenageado na noite. Ele é fundador da SOS
Dental, criada em 2008 para atender a demanda de comunidades do Rio de Janeiro
por atendimento odontológico. Usando um consultório móvel e dentistas voluntários,
a organização oferece atendimento domiciliar odontológico de urgência,
gratuitamente, para moradores do Complexo do Alemão.
Apoiada pela BrazilFoundation, a SOS Dental realizou ações comunitárias de
mobilização e atividades de prevenção em saúde bucal, recrutou 1.320
comerciantes locais para distribuição de cartões gratuitos para uso do serviço,
ampliou a cartela de dentistas voluntários no projeto, e ofereceu atendimento
odontológico domiciliar de urgência para 30 mil moradores cadastrados.
Howard Herring completa o time de personagens que recebe o prêmio pela New
World Symphony (NWS) e o seu projeto Side By Side. A orquestra dará
oportunidade a três músicos brasileiros para passar um fim de semana intensivo

junto ao agrupamento sinfônico americano no mês de abril. A imersão terminará
com um concerto no New World Center. Presidente e CEO da New World
Symphony, Herring tem um vasto currículo na música e na utilização dela como
ferramenta de transformação.
Destaque do Gala por tradicionalmente impulsionar a arrecadação de fundos, o
leilão ficará a cargo do apresentador Otaviano Costa e da atriz Flávia Alessandra.
O casal comanda os lances dos itens doados que serão colocados à leilão no
BrazilFoundation Gala Miami. Para coroar o baile, a cantora Fernanda Abreu faz o
show da noite com grandes sucessos da carreira.
A última edição do evento, em 2016, arrecadou US$ 400 mil. O VI
BrazilFoundation Gala Miami tem apoio de Elysee Miami, Safra Bank, Indosuez,
Mastercard, Diageo, American Airlines e W South Beach.
Os Benfeitores do evento são: Alexandre Piquet, Baker & McKenzie, Banco do
Brasil, Banco Itaú, Goldman Sachs, IWC, Jo Paes Fashion, Maria Carolina &
Paulo Tavares de Melo, e Studio D; e os Patronos são: Miguel Perrotti, Rejane de
Paula, Ricardo Cury, e Will Landers.
Sobre a 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.

