
 
 
 

BrazilFoundation apresenta Baile de Carnaval beneficente em Miami 
 

Sétima edição do Gala Miami homenageará Evando José Neiva, da Fundação 
Pitágoras e Caroline Celico, da Fundação Amor Horizontal 

 
O VII BrazilFoundation Gala Miami, que ocorre no dia 17 de março, no Faena Fórum, 
em Miami Beach, este ano será no formato de um grande baile de carnaval. Referência 
aos tradicionais bailes do Copacabana Palace e da Vogue. 
 
Os MCs serão Giovanna Ewbank e Pedro Andrade. O apresentador do leilão, pelo 
terceiro consecutivo, será Otaviano Costa com a participação do leiloeiro Fábio 
Zukerman. Como todo baile tem uma rainha, a Embaixadora da BrazilFoundation 
Flavia Alessandra será a Rainha do Baile.  Daniela Mercury e o projeto Quabales, 
apoiado pela fundação, fecham a noite. 
 
Homenageados 
 
A BrazilFoundation irá reconhecer o trabalho de dois nomes importantes nomes da 
filantropia brasileira: Evando José Neiva, co-fundador e presidente da Fundação 
Pitágoras e a jovem Caroline Celico, fundadora e presidente da Fundação Amor 
Horizontal. 
 
Evando José Neiva é co-fundador do Pitágoras, organização educacional que teve início 
em 1966, com uma pequena sala de pré-vestibular para 35 alunos, em Belo Horizonte – 
Minas Gerais. O Pitágoras se transformou na Kroton, uma referência mundial do setor. 
 
Educador, professor de Física, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG, Evando é atualmente Presidente do Conselho de 
Administração da Kroton. Dedica a sua vida contribuindo com a melhoria da qualidade 
das escolas públicas brasileiras, com foco na educação básica, trabalho que já beneficiou 
mais de 3 mil escolas e 2 milhões de alunos, sem custo para o poder público. 
Recentemente lidera ações de responsabilidade social para o sistema prisional, por meio 
de programas educacionais que promovam a inclusão, o acesso à justiça e a dignidade da 
população carcerária. 
 
Formada pelo Instituto Marangoni, em Milão, e em gastronomia pela Le Cordon Bleu em 
Madrid, Caroline Celico divide seu tempo entre seu trabalho como empresária e 
fundadora/ presidente da Fundação Amor Horizontal desde 2013. Com atuação 



voluntária, idealizou esse projeto que facilita a doação de pessoas que gostariam de 
ajudar, mas não sabem como chegar às instituições idôneas. 
 
A Fundação Amor Horizontal tem como missão promover a cultura da doação no Brasil, 
conectando doadores a instituições idôneas. O valor doado é transformado em 
medicamentos, material escolar, livros paradidáticos, kits de fraldas e muitos outros 
produtos. Nas 56 instituições apoiadas pela FAH, mais de 10.000 crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social foram atendidos em suas necessidades 
emergenciais. 
 
BrazilFoundation 
 
Em 17 anos de atuação, a BrazilFoundation já arrecadou mais de US$ 40 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 beneficiando diretamente milhares de pessoas. 
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