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BrazilFoundation apresentou a quinta edição do Gala Miami 

 
Tradicional jantar teve participação das atrizes Carol Castro e Flávia Alessandra, 

da cantora Sandra de Sá 
  
Os salões do Mandarin Oriental Hotel  receberam ontem, dia 23 de janeiro, o V 
BrazilFoundation Gala Miami. O evento recebe anualmente convidados do mundo 
empresarial, diplomático, do esporte e artístico. A noite beneficente arrecadou U$ 400 
mil, equivalente a mais de R$ 1.6 milhão.  
  
O Gala com a participação de artistas que generosamente aceitam participar da 
celebração doando os cachês em prol dos projetos sociais apoiados 
pela BrazilFoundation. A noite foi comandada pela atriz Carol Castro e pelo 
apresentador Pedro Andrade, que é padrinho da Fundação, e participa dos eventos há 
mais de cinco anos.  
 
O casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa apresentaram o leilão beneficente e 
deram um show à parte, garantindo boas risadas na noite. O DJ Guga 
Guizelini animou o coquetel. O Dream Team do Passinho abriu a cerimônia, e quem 
fechou a festa foi Sandra de Sá com alguns dos seus maiores sucessos como “Olhos 
Coloridos”, “Joga Fora” e “Retratos e Canções”. 
 
BrazilFoundation se orgulha de ter Baker & McKenzie como o patrocinador, 
juntamente com Trench, Rossi e Watanabe. Nos últimos anos, Baker & McKenzie tem 
apoiado diversos projetos no Brasil por meio de seu acordo de cooperação com 
Trench, Rossi e Watanabe, um escritório de advocacia brasileiro, contribuindo com 
mais de US $ 200.000 para seis projetos sociais e cinco campanhas comunitárias. O 
escritório de advocacia e a Fundação unem forças e através do V Gala Miami, apoiam 
transformações positivas no Brasil. O evento também é patrocinado pela American 
Airlines, Artefacto, Crédit Agricole, Diageo, e KAR Properties. 
 
A noite contou com um leilão ao vivo e com um item muito especial e exclusivo: um 
apartamento de dois quartos no One River Point – duas novas torres de luxo 
desenvolvidas pela KAR Properties e projetado pelo visionário arquiteto Rafael Viñoly. 
A KAR Properties doará uma porcentagem da venda, com vlor de mercado avaliado em 
US$1.2 milhões, para a fundação. Patricia Lobaccaro, presidente e CEO da 
BrazilFoundation, diz “estamos muito animados com a parceria da KAR Properties. 
Sua generosidade vem em um grande momento: recebemos um recorde de 1.500 



propostas de projetos de todos os estados do Brasil em a nossa última solicitação. O 
apoio da KAR é muito importante”. 
Outros itens do leilão incluem fotos do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião 
Salgado, brincos de ouro e diamantes da Valentina Joias, uma viagem para a China 
pela Swire Hotels, um pacote para o Rio Open cortesia do Banco Itaú, e muito mais. 
 
No ano em que o Brasil sedia uma olímpiada pela primeira vez, a BrazilFoundation não 
poderia deixar de homenagear ações e pessoas ligadas ao esporte, além de outras 
obras filantrópicas. 
 
A empresária Luiza Helena Trajano, única mulher integrante do Comitê Olímpico e 
presidente do Conselho Público Olímpico, foi uma das homenageadas. Luiza Helena é 
lider do grupo Mulheres do Brasil, que trabalha no desenvolvimento socioeconômico 
do Brasil através do mapeamento e apoio a iniciativas transformadoras nas áreas 
educação, empreendedorismo, artesanato, além de iniciativas que dão voz às mulheres 
do Brasil. 
 
Outra homenageada foi a ex-atleta e fundadora do Instituto Esporte Educação, Ana 
Moser. O IEE é apoiado pela BrazilFoundation e já atendeu 2,5 milhões de crianças e 
jovens por todo o país, desenvolvendo diversas atividades esportivas e 
socioeducativas, formação de professores e estagiários, sensibilização de políticas 
públicas e desenvolvimento de metodologia de esporte educacional. 
 
A BrazilFoundation prestou homenagem também ao maestro Márcio Selles, pelos 20 
anos da Orquestra de Cordas da Grota. O projeto desenvolvido na comunidade da 
Grota do Surucucu, em Niterói, usa uma metodologia própria para mobilizar talentos e 
desenvolver habilidades musicais. O intuito da organização é proporcionar formação 
musical técnica e encaminhar os alunos para o curso superior. Aproximadamente 90% 
dos alunos que concluíram a formação técnica musical até hoje conseguiram ingressar 
na universidade. 
  
BRAZILFOUNDATION 
 
A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. 
Em 15 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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