Miss BRASIL FRANÇA

HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
BRASILHAIR (BH)
BRASILHAIR HUMANITÁRIA é uma associação da lei 1901, organização
sem fins lucrativos. Foi fundada em 2012/05/01 por Emerança Luzolo,
presidente da associação, e declarada na Prefeitura sob o n º
W751213654.
Gerente de duas importantes empresas francesas de cabelo natural (LE
PRESTIGE e BRASILHAIR) e fornecedora patenteada de perucas e próteses
capilares para doentes, Emerança Luzolo ficou muito sensibilizada pela à
clientela debilitada que recorre às perucas ou complementos capilares
por razões médicas.
Ela observou também, que algumas pessoas com poucos recursos,
desistiam de encontrar uma solução para a perda de cabelo e sofrem
consequências como: perda da auto-estima, depressão e até mesmo
recaída ou distânciamento da familia e amigos.
Esta descoberta surpreendente foi a origem da inspiração e da criação
BRASILHAIR HUMANITÁRIA. A finalidade da associaçao é : ajudar essas
pessoas em recuperação médica e os serviços de oncologia hospitalar.
A partir dessa idéia, buscamos voluntários dispostos a se investir e afim de
participar à atividades que possam trazer um pouco de alegria, e dar
esperança à pessoas que perderam totalmente ou parcialmente os
cabelos.
Um ato humanitário para contribuir ao processo de cura das pessoas que
perderam a esperança no Brasil, França e no mundo.
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A FUNDADORA
Emerança Luzolo é um especialista na importação e exportação e na
abertura de novos negócios. Seu espírito cosmopolita, suas viagens, o seu
domínio de várias línguas, a sua formação especializada em técnicas
comerciais e financeiras lhe permitem entender o mercado em todos os
seus segmentos, e ser criar novos conceitos.
Proprietária da PRESTIGE SARL e da marca de perucas e produtos de
cabelo BRASILHAIR, Emerança Luzolo desenvolve atualmente um
conceito inovador de peruca, projetado para pacientes de
quimioterapia e pessoas que sofrem de alopecia.
Em 2011, ela decidiu usar a experiência empresarial dela para fins
humanitários, criando BRASILHAIR HUMANITÁRIA para ajudar os pacientes
a recuperar a sua proria imagem e sua auto-estima através do perucas e
produtos para o cabelo.
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OBJETIVO DA ASSOCIAÇÃO
A Associação BRASILHAIR HUMANITÁRIA (BH) é:


Participar, juntamente ao hospitais associados à :
 luta contra os efeitos colaterais do câncer, quimioterapia,
alopecia, pelada, perda de cabelo e outros
 Identificar adultos e crianças que não têm o como obter
suplementos de cabelo durante o tratamento
 Apoio aos adultos e crianças com câncer em
quimioterapia, que são incapazes de obter perucas ou
complementos capilares
 Conselho para às pessoas com perda parcial ou total do
cabelo, direcionado à auto-estima e à renovação de
confiança



Sessões de beleza e de estilo no meio hospitalar, implante,
conselhos e manutenção de mechas e perucas, com o objetivo
de rever o sorriso dos pacientes novamente
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BRASILHAIR HUMANITÁRIA e o Comité da Miss Brasil na França foram
criados em 2012 para organizar o concurso anual de Miss BRASIL FRANÇA
para apoiar o projeto humanitário.
Miss BRASIL França é uma oportunidade para as jovens de origem
brasileira, que vivem na França, de expressar charme, beleza e
elegância, concorrendo ao título de reprensentante da beleza brasileira
na França.
A eleita Miss BRASIL FRANÇA acompanhará BRASILHAIR HUMANITÁRIA nos
grandes eventos referentes à causa dos hopitais (Serviços de Oncologia)
em dificuldade. As atividades junto aos doentes em tratamento de
quimioterapia, em fase de perda dos cabelos, são parte da missão da
embaixadora da beleza brasileira em Paris.
Nossa Missão: "Juntos à serviço dos outros"
BRASILHAIR HUMANITÁRIAS deseja atuar a longo prazo e incentivar o
voluntariado, em colaboração com os hospitais de oncologia,
associações afins.

BRASILHAIR HUMANITÁRIA visa um largo compo de ações para atender às
diversas necessidades dos doentes identificados: reencontrar uma
aparência adequada e a auto-estima, conselhos de beleza para,
eventualmente, ser capaz de reintegrar a vida após a doença.
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APRESENTAÇÃO
Hospital do Câncer, Aristides Maltez

Na ausência de hospitais de cuidados adequados para as mulheres da
Bahia com câncer de útero, o Dr. Aristides Maltez, decidiu estabelecer
um Instituto do Câncer, em colaboração com as empresas Bahianas.
Este foi o primeiro passo antes de criar os companheiros com 52 "Bahia
Liga contra o câncer."
Os momentos que se seguiram para alcançar o objetivo foram
laboriosos, até que em 1939 ...:
O Professor Aristides Maltez, chamado para procedimentos cirúrgico
delicados no Interior no Estado da Bahia se recusava a receber
honorários para a cirurgia, e desafiava :
"Se vocês quiserem fazer algo por mim, façam para os pacientes com
câncer pobres e nos ajudem a aumentar os recursos de propriedade da
Liga Contra o Câncer da Bahia, para a construção do Instituto do
Câncer da Bahia."
Com os recursos arrecadados, o professor Aristides Maltez comprou um
terreno onde pôs, no dia 20 de outubro de 1940, a pedra fundamental
do Instituto de Câncer da Bahia, sublinhando o compromisso com os
pobres em seu discurso:
"A semente do carvalho é lançado. No entanto, a sua sombra não será
para mim, mas vai servir para fornecer um abrigo para doentes com
cancer pobres da Bahia."
A construção começou quando o professor Aristides Maltez morreu em
janeiro de 1943. Seus companheiros, então, decidirm dar ao Instituto de
Câncer da Bahia, o nome do Hospital Aristides Maltez.
Foi inaugurado 02 de fevereiro de 1952, como o primeiro centro de
câncer do Brasil e ainda hoje existe, sem nunca falhar na sua missão
original; recolher e curar dos pobres com câncer da Bahia.
O Hospital Aristides Maltez começou a funcionar com 15 leitos.
Hoje ele tem 218 leitos, incluindo 10 Unidade de Terapia Intensiva-Terapia,
humanizado, e 18 oncologia pediátrica.
O movimento diário nesta clínica é de 3.000 doentes recebem 100% do
(SUS) SUS.
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Da inauguração até hoje, as batalhas e obstáculos foram muitos, mas
graças ao empenho de seus líderes, como o Sr. Carlos e Sr. Aristides
Maltez Maltez Filho, as dificuldades sempre foram superadas.
Hoje, a estabilidade financeira do Hospital Aristide Maltez, em Salvador
da
Bahia
esta
terrivelmente
ameaçada.
Devedor, ele enfrenta um risco de fechar, o que seria uma grande perda
para a comunidade da Bahia.
O Hospital Aristides Maltez, continua a ocupar uma posição importante e
incontestável à nível nacional, em termos de luta contra o câncer,
mantendo-se
assim
um
centro
de
excelência.
Ela representa um símbolo de amor e de filantropia à nível nacional.

Carta de Acordo em associar o nome
da Liga Baihana Contra o Cancer ao concurso Miss
BRASIL FRANÇA
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Objetivos humanitários do EVENTO
MISS BRASIL FRANÇA
MISS BRASIL FRANÇA começa sua primeira edição ajudando o Hospital
do Câncer Aristides Maltez.
Para esta primeira edição do concurso Miss BRASIL FRANÇA, organizado
pela BRASILHAIR HUMANITÁRIA, o Comitê escolheu arrecadar fundos para
o Hospital do Câncer Aristides Maltez, especializado em câncer Bahia,
Brasil e, atualmente, com sérias dificuldades financeiras, para continuar
funcionando : parte das receitas do evento serão doados para ele.
Cada ano, o concurso sera realisado para ajudar outras instituiçoes
hospitalares com o mesmo perfil.

Descrição do Evento Miss BRASIL FRANÇA
Miss BRASIL FRANÇA é o único concurso de beleza brasileira organizado à
nível francês, com a final em Paris, capital da moda e da beleza.
Organizado pela associação HUMANITÁRIA BRASILHAIR, nosso objetivo é
que este concurso de beleza se encaixe no calendário anual de eventos
de moda e beleza em Paris e se transforme em referência ao longo dos
anos.
Miss BRASIL FRANÇA é um concurso anual de beleza para jovens de
origem brasileira de 18 a 27 anos, vivendo na França.
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O primeiro concurso Miss França BRASIL será um evento excepcional que
será realizado dia 21 de setembro de 2013, no Carrousel du Louvre, em
Paris.
As 12 finalistas serão selecionadas em todas as regiões da França. O
evento será transmitido ao vivo no Brasil pela "RECORD INTERNACIONAL"
canal de TV, e será retransmitida pela imprensa e sites parceiros e redes
sociais na França e no Brasil.
O título de Miss BRASIL FRANÇA será atribuído por um júri composto por
personalidades e profissionais da indústria da moda, cultura, artes e
publicidade.
INSCRIÇÃO

As inscrições serão feitas através de sites e outros meios fornecidos por
nossos parceiros.
A autenticidade das mulheres brasileiras, tal espontaneidade, beleza e
feminilidade, e as atividades, projetos e valores serão os parâmetros do
júri para a nomeação da Miss BRASIL França. As 12 participantes serão
entrevistadas pelo apresentador do concurso.
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A lei 1901 associação BRASILHAIR HUMANITÁRIA (BH) foi criada em
17/02/2012 em Paris pela presidente, Emerança Luzolo.
A marca Miss BRASIL FRANÇA foi registada em 17/01/2012 no INPI como
"marca registrada" por Emerança LUZOLO.
SELEÇÃO & ELEIÇÃO




12 candidatos serão pré-selecionados pela dois meses antes da
final
Na final, o júri selecionara cinco candidatas
Das cinco finalistas, MISS BRASIL França sera eleita pelo júri

PREMIO ENTREGUE A VENCEDORA
A candidata eleita na primeira edição de MISS BRASIL FRANCA:


Ganha uma passagem ida e volta para o Braisl com um
acompanhante



Será a representante da associação BRASILHAIR HUMANITÁRIA nos
eventos e, em especial nas atividades que serão realizadas como
parte de sua missão



Será apoiada pelo Comtê Miss BRASIL França para a realizar um
book com uma agência de modelos parceira, bem como as duas
ultimas finalistas



Outros prêmios a serem determinadas parcerias baseadas
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O CONCURSO
O primeiro concurso Miss BRASIL França será realizado em três desfiles:




Um desfile em vestido de noite
Um desfile com vestido de dia
Um desfile de maillot

Após a seleção, as cinco jovens que disputaram o título de Miss BRASIL
FRANÇA, serao entevistadas para descobrir mais sobre a personalidade
de cada uma delas.

PARCEIROS ATUAIS DO EVENTO
MISS BRASIL FRANÇA
Muito interessados pelo objetivo do evento, os seguintes parceiros já
aderiram à primeira edição do Miss BRASIL FRANÇA:
• o Ministério da Saúde do Brasil
• Embaixada do Brasil na França
• Associação Viva Madeleine
• Sociedade Brasilhair
• Olá Brasil.com
• TV Record Internacional
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TORNE-SE UM PARCEIRO
Para realizar o projeto, procuramos patrocinadores e parceiros que
desejam investir, independentemente do tipo de atividade e do valor do
apoio, para o primeiro concurso de miss BRASIL FRANÇA (financeiro,
espaço publicitário , empréstimo ou doação de equipamentos, ...).

Para os nossos prezados parceiros, oferecemos várias formulas de
participação à primeira edição do Miss BRASIL França, de acordo com
sua contribuição:
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AS FORMULAS DE PARCERIA
FORMULA DIAMANTE : 35 000 €
Parceiro oficial exclusivo, parceiro apresentador do evento, associado
com o logotipo da primeira edição Miss BRASIL França em todos os meios:
2 exibiçao d spot publicitario durante o evento, site do evento, rádio
latina, tv record, pressione (e outros parceiros Brazuca de imprensa) de
espaço publicitário preferido no concurso de logótipos sala + com a
colocação de preferencial parceiro oficial destaque em todos os visuais
e / ou merchandising (flyers, cartazes, banners, t-shirt, ...), uma área VIP
reservada no Carrousel du Louvre no primeiro concurso, uma mesa
reservada .para 10 pessoas no jantar-cruzeiro de agradecimento dos
patrocinadores organizada dentro de um barco andando sobre a seina
(jantar-show brasileiro).
FORMULA OURO : 20 000 €
Citação e/ou logotipo – parceiro (s) com outros parceiros na Fórmula
GOLD-no site do evento, Latina Rádio, TV record, pressione (e outros
parceiros Brazuca de imprensa), espaço publicitário para os parceiros de
espaço logotipo da competição em todos os quartos do visual e / ou
merchandising (flyers, cartazes, banners, t-shirt, ...), a citação ao
microfone durante o primeiro concurso, uma mesa reservada para 5
pessoas no jantar-cruzeiro de agradecimento dos patrocinadores
organizada dentro de um barco andando sobre a seina (jantar-show
brasileiro).
FORMULA PRATA : 15 000 €
Logotipo no espaço reservado para os parceiros da Formula Money em:
site do evento, folhetos, cartazes, banners, camisetas, espaço
merchandising, uma mesa reservada para 3 pessoas no jantar-cruzeiro de
agradecimento dos patrocinadores organizada dentro de um barco
andando sobre a seina (jantar-show brasileiro).
FORMULA BRONZE : 10 000 €
Logotipo no espaço reservado para os parceiros sobre PACOTE BRONZE:
site do evento, uma mesa reservada para 2 pessoas no jantar-cruzeiro de
agradecimento dos patrocinadores organizada dentro de um barco
andando sobre a seina (jantar-show brasileiro).
Também estamos buscando apoio institucional dos governos francês e
brasileiro para garantir que este evento abra as portas para
relacionamentos e cooperações franco-brasileiras para os próximos
eventos.
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CALENDÁRIO DE EVENTOS
Exposição: " 100 atristas brasileiros contra o cancer "
Para marcar a primeiro edição do concurso, uma exposição de 100
obras de artes plásticas brasileiras (pintura à oleo, esculturas,
instalaçao,...) será realizada em abertura do concurso Miss BRASIL
FRANÇA. A intenção é arrecadar fundos desta venda para a luta contra
o câncer, mas também para a estabilidade financeira do Hospital
Aristide Maltez, em Salvador da Bahia, que está em uma situação de
emergência, extremamente devedor, e curre o risco de ser fechado. Isto
pode causar uma grande perda para a comunidade da Bahia.

Concurso da noite:
18:30 – Abertura da exposição "100 artistas brasileiros contra o cancer"
19: 00 – coktail et inauguração da exposição “100 artistas brasileiras contra o
cancer”- escolha des obras para os potentiais compradores.
20:00 exibição do spot publicitario do parceiro diamante
20:15 -1° parte do concourso Miss Brésil France : desfile em roupa de dia.
Intrevista das miss
21:00 Intervalo Musical, com Robertinho Chaves e Dancers
21:15 coktail e venda de obras
21:45 2° parte do concourso Miss Brésil France : desfile com roupa de gala
22:05 - Projeção do vídeo Publicitario parceiro Diamante+ parceiros ouro,
reportagem sobre o hospital Aristides Maltez
22:20 – Grande final do concourso Miss Brésil France : 3° desfile em maillot
22:40 – délibéraçao do jury e

Intervenção e concerto de Netinho e Tonho Materi.
23:00 – Annuncio dos resultados e coroamento da Miss Brésil france.
dia seguinte do evento
Todos os parceiros são convidados, segundo as modalidades previstas, ao
jantar-show de agradecimento dentro de um barco com cruzeiro sobre a
seina.
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CONTATOS
BRASILHAIR HUMANITAIRE - COMITE MISS BRESIL FRANCE
53, Bd Beaumarchais 75003 Paris
France
Site : www.missbresilfrance.org
Mail : comite@missbresilfrance.org

Emerança LUZOLO
Produtora
06 64 48 30 30
Roberto Chaves
Diretor artístico
06 66 68 35 62

Augusto César Lucchini
Curador da exposição
(0055)71 32 49 5152 / (0055)71 91 27 15 15
Zaza Fernandez
Direção
09 51 53 68 17 / 06 73 23 08 63
Volia Pedrosa
Assistante du Directeur artistique
06 87 85 23 36
Richard Bah
Organisação do casting e Fotografo
06 59 25 67 84
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