
 
 
 
 

BRAZILFOUNDATION FAZ 15 ANOS CELEBRANDO O RIO EM NOITE 
AGITADA EM NOVA YORK 

 
Tradicional noite de gala arrecadou R$ 2 milhões que serão destinados à campanha ALL FOR 

RIO 
 

O XIII BrazilFoundation Gala New York realizado ontem, no dia 17 de setembro, no Cipriani, 
reuniu cerca de 500 convidados do mundo empresarial, diplomático, esportivo e artístico, como 
as tops Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Shirley Mallmann, os atores Rodrigo Hilbert e Boyd 
Holbrook, os co-fundadores do Facebook Tyler e Cameron Winklevoss, entre outros. 
 
O evento foi comandado pelos apresentadores Fernanda Lima e Pedro Andrade. A modelo 
Luciana Curtis, apoiadora da Fundação há 13 anos, e o apresentador do canal Amigo Gringo, do 
YouTube e colunista do The New York Times, Seth Kugel, comandaram o leilão beneficente.  O 
fenômeno do funk carioca Dream Team do Passinho, grupo formado por cinco jovens 
moradores de comunidades, abriu a apresentação com suas músicas e coreografias cheias de 
estilo. A garota sangue bom, Fernanda Abreu, encerrou a noite com suas canções que traduzem 
a musicalidade e a vida dos cariocas. 
 
Cidade sede das Olímpiadas 2016, o Rio de Janeiro irá atrair os olhos do mundo criando 
oportunidades sem precedentes de mobilizar a comunidade internacional em apoio a projetos 
e instituições que ajudam a melhorar a qualidade de vida de milhares de cariocas. Para reforçar 
esta ação, a  BrazilFoundation lancou oficialmente, ontem, a campanha ALL FOR RIO. 
 
O momento também é oportuno para homenagear pessoas e instituições, grandes parceiros 
que contribuíram para que a Fundação alcançasse seus objetivos nestes 15 anos de atividades: 
 
Desde que foi Chair do IX BrazilFoundation Gala New York em 2011, evento que arrecadou mais 
de US$ 1,5 milhões de dólares, a carioca Andrea Dellal tem sido uma grande apoiadora. Mesmo 
vivendo fora há muitos anos, ela mantém fortes vínculos com o Brasil e com as questões sociais 
do país. 
 
Carioca de coração, o francês Pierre Lacaze, CEO da LCM Commodities, é o maior apoiador do 
Fundo Carioca da BrazilFoundation há quatro anos. Com o apoio, a Fundação pôde investir em 
oito organizações que oferecem formação técnica para jovens do Rio de Janeiro entrarem no 
mercado de trabalho. A LCM Commodities também patrocinou concursos criativos de arte 
fotográfica e urbana em 2011 e 2012, para jovens em 32 comunidades do Rio de Janeiro. 
 



 
A BrazilFoundation entregou seu International Philanthropy Award a WITNESS, organizacão 
cofundada por Peter Gabriel em 1992, que capacita e apoia ativistas e cidadãos do mundo todo  
 
 
para o uso de vídeos na defesa e promoção dos direitos humanos. No Brasil desde 2006, a 
WITNESS é parceira do Coletivo Papo Reto, que recebeu apoio da BrazilFoundation este ano. O  
grupo de jovens defende direitos humanos e segurança para moradores do Complexo do 
Alemão e Penha, no Rio de Janeiro, participou do Gala e esteve presente na entrega do prêmio. 
 
O XIII BrazilFoundation Gala New York tem o patrocínio do Goldman Sachs, Bloomberg, KAR, 
Pernod Ricard e TAM Linhas Aéreas. 
 
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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