


beldades do mundo 
associam-se à gala beneficente comandada por  
andrea dellal e nizan guanaes em nova york

Os 500 convidados prestigiaram a entidade 
filantrópica no evento realizado na New York 
Public Library, nos Estados Unidos. Na outra  
pág., Fernanda Motta e Alessandra Ambrosio 
abrilhantam a alta-costura de Valentino.
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Nizan Guanaes e 
Donata Meirelles, 
de Herchcovitch 
exclusivo.

Arystela Rosa e Bernardo  
Paz, um dos generosos 
patrocinadores da grande festa.

Andrea Dellal, 
organizadora da 
nona edição do 

evento, veste 
Valentino.

A top russa Natalia Vodianova,  
uma das homenageadas da noite.

“você não pode  
estar feliz  

tendo vestidos 
maravilhosos  
enquanto seu  
vizinho passa  

fome”
Andrea Dellal

A centenária New York 
Public Library, na Quin-
ta Avenida, em Nova 

York, é uma das bibliotecas 
mais importantes do mundo, 
reconhecida tanto pela impo-
nência de sua construção co-
mo pelo acervo de mais de 50 
milhões de livros. Movidas pela 
curiosidade, cerca de 18 mi-
lhões de pessoas se dirigiram a 
ela no ano passado. Na noite de 
19 de setembro, porém, os 500 
convidados que subiram suas 

escadas de mármore estavam 
ali por outra razão: colaborar 
com a BrazilFoundation, enti-
dade filantrópica que arrecada 
recursos nos Estados Unidos 
para projetos sociais no Brasil.

Capitaneada pelo publicitá-
rio Nizan Guanaes, do Grupo 
ABC, e pela jet setter Andrea 
Dellal, a 9ª Gala BrazilFouda-
tion mostrou a força da com-
binação de moda, beleza, arte, 
poder e uma boa causa. Isabe-
li Fontana e Alessandra 

A elegância de  
Natalia Beber e 

Bia Braga.



Ambrosio, duas das maiores 
divas do mundo fashion, dividi-
ram os flashes com a top russa 
Natalia Vodianova, o apresenta-
dor Luciano Huck, os empresá-
rios Bernardo Paz e Renata de 
Camargo Nascimento e o cine-
asta Carlos Saldanha, quinteto 
homenageado da noite. “Nós 
estamos fazendo um trabalho 
que dá à BrazilFoundation uma 
noite do tamanho do trabalho 

que ela faz”, elogiou Nizan Gua-
naes, que já no ano passado usara 
seu prestígio para incrementar o 
principal evento da entidade. “A 
filantropia brasileira está crescen-
do tremendamente, o que me 
deixa muito feliz”, completou 
Leona Forman, fundadora da 
BrazilFoundation.

A fundação busca um Brasil 
mais inclusivo, patrocinando pro-
jetos nas áreas de educação, 

“Hoje estou aqui de esposa 
orgulhosa” Angélica

A top paranaense Isabeli Fontana e o empresário jamaicano Ro-
han Marley, oficialmente noivos e de alianças, prometem ser um 
par tão apaixonado quanto Luciano Huck e Angélica. Os dois 
casais foram dos mais festejados. A joalheira Carla Amorim, que 
doou joias para o leilão, despontou também pela elegância.

Marcelle Bittar.Luciano Huck e Angélica, com 
longo de Carlos Miele.

Carla Amorim e Roberto Paz.

Isabeli e Rohan Marley.

Isabeli Fontana, 
uma das mais 
lindas da noite.



saúde, direitos humanos, cida-
dania e cultura. Em dez anos 
de atuação, contabilizou Leo-
na, reuniu uma rede de 7 mil 
doadores e colaboradores e já 
captou cerca de 17 milhões de 
dólares, ajudando 300 iniciati-
vas em 24 Estados brasileiros.

“Fico envaidecida em ser 
homenageada, mas fico muito 
mais feliz em poder ajudar”, 
refletiu Natalia Vodianova, ao 

receber das mãos de Valentino 
Garavani o Tributo de Filantro-
pia Internacional, pelo seu tra-
balho à frente da The Naked 
Heart Foundation. A organi-
zação criada pela top russa se 
dedica à construção de parques 
para crianças em áreas de ris-
co – inspirada em sua própria 
história. Quando pequena, na 
região em que vivia em seu país 
natal, não havia nenhuma 

“a filantropia brasileira cresce 
tremendamente” Leona Forman

A top Schynaider e o marido, 
Mario Bernardo Garnero. Luigi Tadini e Amanda Hearst, a 

herdeira da corporação Hearst.
Luciana Gimenez veste 

Kaufmann Franco.

Sem a companhia do marido, Marcelo de Carvalho, que 
tinha outros compromissos, Luciana Gimenez causou 
furor com seus brincos de esmeraldas. A gala em Nova 
York consolida uma rede de 7 mil doadores e colabora-
dores, que já captou cerca de 17 milhões de dólares 
para projetos sociais e culturais.

Um modelo Pucci 
enfatiza a ousadia 
de Izabel Goulart.

A lado do marido, Shepard, 
Leona Forman, fundadora da 

BrazilFoundation.



O décor, alusivo ao Ano 
Internacional das Flores-
tas, foi assinado por Car-
los Mota. O renomado 
florista Zezé Calvo provi-
denciou orquídeas em 
vasos (nenhuma flor foi 
cortada), em coerência 
com o tema ecológico.

a decoração 
buscou o 
respeito à 
natureza

área em que pudesse brincar 
com sua irmã, portadora de pa-
ralisia cerebral. Natalia mostrou 
que sua generosidade está à al-
tura de sua beleza: doou 200 mil 
euros à BrazilFoundation para 
a construção de parquinhos no 
Brasil. “Amo este país e sei que 
as crianças brasileiras precisam 
de cuidados”, discursou.

Tão engajado quanto a loi-
rinha de olhos azuis, Luciano 
Huck recebeu homenagem por 
seu Instituto Criar de TV, Ci-
nema e Novas Mídias. A ONG, 
fundada pelo apresentador em 
2003, já formou mais de 700 
jovens, inserindo muitos deles 
no mercado de trabalho. Muito 
feliz com a homenagem, Lucia-
no Huck falou da relevância das 
ONGs. “O trabalho feito pela 
BF e pelas fundações dos home-
nageados aqui hoje fazem a 

O estilista Valentino  
e Andrea Dellal.

Heleninha Bordon 
desfila seu Valentino.

A socialite nova-iorquina 
Lauren Remington Platt.

Giancarlo Giammetti, 
sócio de Valentino, e 

Charlene de Ganay.
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Ana Beatriz Barros com longo 
do mestre italiano Valentino.

Kelly Piquet, de 
Martha Medeiros.

Angélica aplaude Luciano, 
homenageado por seu trabalho 

à frente do Instituto Criar.

Bernardo Paz, a bela Renata de Camargo 
Nascimento e Luciano Huck, aclamados por 

suas atividades cívicas e filantrópicas.

diferença na vida de muita gen-
te”, disse ele. Sempre imbatível 
na combinação beleza e simpa-
tia, Angélica não disfarçava sua 
satisfação ao aplaudir o marido. 
“Hoje eu estou de esposa orgu-
lhosa”, afirmou.

O empresário mineiro Ber-
nardo Paz recebeu calorosos 
aplausos por seu Instituto 

Inhotim. Misto incrível de mu-
seu de arte contemporânea a 
céu aberto e jardim botânico, 
numa área de 100 hectares em 
Brumadinho, em Minas Gerais, 
o Inhotim abriga 500 obras de 
mais de 100 artistas, de várias 
nacionalidades. “Olhando pa-
ra o passado, eu não esperava 
que a Inhotim chegasse ao 

Carlos Saldanha, diretor da 
animação “Rio”, e Jesse 

Eisenberg, que emprestou 
sua voz à arara Blue.

Guga Valente, do 
Grupo ABC, e a  

mulher, Ana Maria.



ponto que chegou. É uma surpre-
sa boa ter esse reconhecimento 
da BrazilFoundation, que faz um 
trabalho extraordinário”, agrade-
ceu, muito emocionado.

Já Renata Camargo do Nas-
cimento recebeu a deferência 
por sua atuação à frente da Co-
munitas, na qual é presidente do 
conselho. A entidade foi criada 

em 2000 pela antropóloga Ruth 
Cardoso para promover o desen-
volvimento social por meio do 
engajamento dos diversos setores 
da sociedade.

Astro do filme “A Rede Social”, 
Jesse Eisenberg entregou o prê-
mio Brasileiro Global ao diretor e 
produtor cinematográfico Carlos 
Saldanha, da animação “Rio” 

“esta é uma 
grande noite 
para ajudar  
o brasil” 

Alessandra

A empresária e estilista Erika dos Mares 
Guia (na foto à dir.) protagonizou o lance 
mais fenomenal da celebração em torno 
da BrazilFoundation: arrematou, no lei-
lão beneficente, uma camisa autografa-
da pelo ex-jogador Ronaldo. O lance 
chegou a 30 mil dólares, surpreendendo 
até o craque do futebol.

A leveza de Alessandra Ambrosio, 
adornada por joias H.Stern, se 

espalha pelos salões.

Daniel Urzedo e Erika 
dos Mares Guia.

Fernanda Abdalla.

Fernanda Motta, Luciana 
Gimenez e Schynaider Garnero.

Preta Gil, 
Marcos Buaiz  

e Gabriela 
Onofre, da 

P&G, uma das 
empresas 

patrocinadoras 
da noite.



– na qual Eisenberg deu voz à 
arara Blue. “Vim apoiar meu 
amigo Carlos Saldanha, que 
me mostrou o quanto o Brasil e 
os brasileiros são maravilhosos”, 
contou o ator.

A beleza da festa e o envolvi-
mento dos convidados com a 
causa inspirou Andrea Dellal. 

“Você não pode estar feliz ten-
do vestidos maravilhosos en-
quanto seu vizinho passa fome. 
Ninguém fica feliz assim. Nós 
brasileiros temos que nos unir 
para ajudar nosso país. É muito 
difícil ter um mundo perfeito, 
mas nós devemos sempre ten-
tar melhorar”, proclamou.

Julie Henderson  
e Alejandro Santo 
Domingo.

Em seu show, Preta Gil, 
com vestido de Victor 
Dzenk, contagia com sua 
energia tão peculiar.

Bela Gil, irmã de 
Preta, e JP Demasi.

A irreverente Alice 
Dellal, mestre de 

cerimônias da noite, 
exibe a classe que 

herdou da mãe.

O casal Zeco e  
Mariana Auriemo.

O ídolo vira tiete: 
Valentino se rende à 

simpatia de Ronaldo, 
em cena assistida 

por Andrea Dellal e 
Giancarlo Giammeti.



Na biblioteca, a aura filan-
trópica ganhou força no lei-
lão, que teve obras de Adriana 
Varejão, Ernesto Neto e Helio 
Oiticica, entre outros. Mas fe-
nomenal mesmo foi a disputa 
por uma camisa autografada 
por Ronaldo. A estilista Erika 
dos Mares Guia pagou 30 mil 
dólares pela peça, para surpre-
sa até do próprio craque apo-
sentado. Este foi comedido: 
logo avisou que não compraria 
nada porque tinha perdido o 
cartão de crédito.

A noite arrecadou 1,7 milhão 
de dólares. Samuel J. Tilden 
(1814-1886), que legou 2,4 mi-
lhões de dólares para a criação 
da que seria a primeira biblio-
teca pública de Nova York, teria 
ficado orgulhoso com o uso 
dos salões que ajudou a finan-
ciar para mais este exemplo de 
filantropia privada para o 
bem comum.

“sei que a criança brasileira 
precisa de cuidados” 

Natalia Vodianova

O encontro animado de 
Ronaldo e Rohan Marley.

A modelo e atriz Luiza Moraes, 
de Pedro Lourenço, e a joalheira 

carioca Alix Duvernoy.

TexTo: andréa dantas e 
samantha bonnel   

FoTos: fernando godoy, 
billy farrell/bfa e rebeca galbinski

Marcelle Bittar, Lorenzo  
Martone, Natalia Vodianova e 

Carlos de Souza, um dos 
organizadores da noite.
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