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Horyou Vem ao Brasil Realçar o Bem Social

Horyou, a Rede do Bem Social, está visitando o Brasil do 14 de Março ao 14 de Abril com a sua equipe de web TV, para
filmar e documentar o trabalho de três organizações locais. Personalidades Brasileiras que estão fazendo a diferença na sua
comunidade também serão entrevistadas. Dois Membros da Horyou foram escolhidos para participar no primeiro evento Live
& Dream Brasil e fazerem parte de uma jornada única, liderada pelo famoso caçador de sons e explorador internacional,
Christian Holl.
A Presença da Horyou no Brasil:
Desde o lançamento da versão Beta em Dezembro de 2013, a Horyou expandiu a sua presença no Brasil ao cadastrar mais de
70 Organizações. Algumas das Personalidades Brasileiras mais engajadas na promoção do bem social estão cadastradas e são
frequentemente ativas: o Comediante Murilo Gun, que participou no SIGEF 2014 (o Fórum de Inovação Social e Ética Global)
e a Artista Plástica, Bia Doria.
O Fundador e CEO Yonathan Parienti comenta, “Estamos muito felizes por estar no Brasil e por colocarmos em primeiro
plano contribuições inspiradoras, através de pessoas verdadeiramente dedicadas a apoiar ações positivas e o
desenvolvimento social, todos os dias. Apoiamos iniciativas locais que comportam ações inovadoras e damos‐lhes mais
visibilidade a uma escala global.”
Documentários Horyou:
A web TV social da Horyou, uma das principais funcionalidades da plataforma, vai filmar e documentar o trabalho das
seguintes Organizações:
*Agência Ambiental Pick‐Upau: conservação ambiental através do reflorestamento e da pesquisa científica.
*Solar Meninos de Luz: uma organização civil e filantrópica que promove a educação, a cultura, o desporto e os cuidados
básicos de saúde, em comunidades desfavorecidas da Zona Sul do Rio de Janeiro.
*Projeto Casa Geração Vidigal: lançado pela organização Moda Fusion, o projeto oferece workshops a jovens,
desenvolvendo a criatividade deles através da moda.
Live & Dream Brazil:
O primeiro evento Live & Dream, também organizado pela Horyou, começará no Rio de Janeiro, cidade brasileira
emblemática, e seguirá para o Estado do Acre. Dois Membros da comunidade Horyou irão descobrir a diversidade cultural e
a vida selvagem com o explorador Christian Holl. Eles vão ao encontro da Personalidade Horyou, Maldete Pianco Benki,
detentor do Prêmio Nacional dos Direitos Humanos, pela defesa do território e da soberania.
Próximos eventos:
Após esta visita, a Horyou lançará a Horyou Village em Cannes, durante o Festival Internacional de Cinema, do 13 ao 24 de
Maio. A Horyou Village vai colocar em primeira linha os valores do bem social, através da arte, da cultura e da diversidade.
Ela contará com um palco de entrevistas e uma sala de Mídia dedicada aos seus parceiros e distintos convidados, bem como
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uma sala de projeção para apresentação da Horyou TV e de outras produções socialmente orientadas. Uma área de exibição
será dedicada a Organizações, para que tenham a oportunidade de apresentar as suas causas às mídias e ao público
internacionais.
Sobre a Horyou
Horyou é a Rede do Bem Social. Os seus Membros, Organizações e Personalidades promovem uma abordagem humanista da
tecnologia ao encorajar ações positivas, providenciar conteúdo de qualidade e promover interações significativas. A Horyou
é uma rede social que agiliza a transformação de ideias em ações concretas, favorecendo relações construtivas entre os
mundos online e offline: Sonhar, Inspirar e Agir.
Para informações gerais:
press@horyou.com
Para mais informações sobre o Live & Dream:
liveanddream@horyou.com
Para mais informações sobre a Horyou Village ou oportunidades de parceria em Cannes, visite:
www.horyouvillage.com / contact@horyouvillage.com

Website: http://www.horyou.com

Entre e participe
Todos os direitos reservados ‐ 2009‐2015 Rádio e Televisão

CADASTRESE, ganhe
pontos e troque por
prêmios
PLATEIA DOMINGO SHOW
5000 PONTOS

MINHA CONTA
FAÇA SEU LOGIN
Meus Dados
Email

Extrato

@r7.com

Minhas Trocas

Senha
Regulamento
OK

EsqueciSair
minha senha

http://noticias.r7.com/dino/tecnologiaeciencia/horyouvemaobrasilrealcarobemsocial24032015

2/2

