
 

 
345 Seventh Avenue, Suite 1401 

New York, NY 10001 
Tel. (212) 244 3663 

newyork@brazilfoundation.org 
 

Rua México, 31 – Sala 1003 
Rio de Janeiro, RJ 20031-144 

Tel. (021) 2532-3029 
Tel/ Fax. (021) 2532-2998 

info@brazilfoundation.org 
 

www.brazilfoundation.org 
 
 

Leona Forman 
Founder 

 
Patricia Lobaccaro 

President and CEO 
 

Monica de Roure 
Vice President  

 
Catia Costa 

Director of Operations-Brazil 
  
 

Board of Directors 

William M. Landers 
Chair of the Board 

 
Roberta Mazzariol  

Vice Chair of the Board 
 

Marcello Hallake 
General Counsel 

 
Ricardo Puggina 

Treasurer 
 

Meliza Diamond 
Secretary 

 
 

Daniela Rebouças 

Karen Johnson Lassner 

Karin Dauch 

Luiz Felipe Diniz 

Mandy Gulbrandsen  

Maria Carolina Tavares de Melo 

Mauricio Morato 

Paula Bezerra de Mello 

Pedro Lichtinger 

Rejane de Paula 

Sylvia Coutinho 

 
BrazilFoundation  

is a non-profit organization under 
Section 501(c)(3) of the United 

States Tax Code, EIN 13 4131482. 
Contributions to BrazilFoundation 

are tax-deductible to the extent 
permitted by law. 

New York, 5 de agosto de 2019 
 

 
Prezada Comunidade da BrazilFoundation, 
 
É com emoções mistas que escrevo esta carta. Após nove anos de trabalho dedicado e 
transformador, nossa Presidente e CEO Patricia Lobaccaro me informou no início do ano 
que seu ciclo na BrazilFoundation estava chegando ao fim e que deveríamos iniciar o 
processo para encontrar alguém para liderar o próximo ciclo da Fundação. O processo de 
transição foi iniciado há seis meses e tenho a satisfação de informar que Rebecca Reichmann 
Tavares aceitou nossa oferta para ser a próxima Presidente e CEO da BrazilFoundation. 
 
Em nome do Conselho Diretor da BrazilFoundation, quero expressar nossa profunda 
gratidão pelos mais de 18 anos de dedicação da Patricia. Ela começou como voluntária junto 
com nossa fundadora Leona Forman, serviu em nosso conselho a partir de 2003 e foi 
nomeada nossa Presidente e CEO em 2010. Durante todos esses anos, ela esteve envolvida 
na organização de 34 galas nos EUA e no Brasil, liderou inúmeros outros eventos de 
captação de recursos, gerenciou com sucesso uma transição de liderança em nosso escritório 
no Rio e representou habilmente a fundação (e a filantropia brasileira em geral) em eventos 
ao redor do mundo. De tempos em tempos, Patricia promoveu uma revolução na filantropia 
brasileira, incentivando campanhas inovadoras, destacadas nos últimos dois anos pela bem-
sucedida campanha Abrace, bem como novas formas de apoio a projetos, como 
financiamento participativo e aprendizado entre pares. Estas são apenas uma pequena parte 
das inúmeras contribuições que ajudaram a BrazilFoundation a se transformar em uma 
organização líder na filantropia brasileira. De forma impressionante, ela liderou fez a 
BrazilFoundation crescer durante a mais severa crise econômica e política já vivenciada no 
Brasil. 
 
Rebecca começa sua gestão como presidente no dia 12 de agosto, trazendo consigo uma 
vasta experiência no terceiro setor no Brasil e nos Estados Unidos. Mais recentemente, ela 
liderou uma iniciativa do Secretário Geral da ONU, chamada Every Woman. Every Child, um 
movimento global que procura abordar os principais desafios de saúde enfrentados por 
mulheres e crianças em todo o mundo. Ela trabalhou com as Nações Unidas em várias 
funções, tanto no Brasil quanto nos EUA, nos últimos dez anos, com um forte foco na 
igualdade racial, questões femininas e outras causas que representam valores compartilhados 
com a BrazilFoundation. A Rebecca tem a experiência e a capacidade de entregar à 
BrazilFoundation sua nova era de crescimento e impacto social. O conselho antecipa com 
satisfação trabalhar em estreita colaboração com a Rebecca, enquanto conduzimos a 
BrazilFoundation para sua terceira década de promoção da filantropia no Brasil, 
mobilizando doadores globalmente. 
 
Para Patricia, não é um adeus, mas um até breve! Você tem sido uma parte essencial do 
sucesso da BrazilFoundation nos últimos 18 anos, deixando sua marca na história da 
fundação ao mesmo tempo em que leva consigo amizades duradouras. Para Rebecca, bem-
vinda à BrazilFoundation. Reitero o compromisso do conselho de trabalhar em estreita 
colaboração com você para garantir o sucesso contínuo da fundação nos próximos anos. 
 
Com carinho, 
 

 
 

William M. Landers                                            
Presidente do Conselho Diretor 

 


