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Gisele Bündchen agora faz parte da Diretoria da Rainforest Alliance 
 

New York, NY, 19 de dezembro de 2013 – A Rainforest Alliance tem o prazer de anunciar a 
nomeação de Gisele Bündchen, supermodelo, empresária e ambientalista internacional para integrar 
sua Diretoria.  Como diretora, Bündchen vai contribuir para moldar a visão, formular políticas e 
estratégias que irão orientar o desenvolvimento e os esforços globais em sustentabilidade da 
Rainforest Alliance. 
 
“Estamos muito contentes em dar nossas boas vindas a Gisele Bündchen como nova integrante da 
nossa Diretoria,” exclamou Tensie Whelan, president da Rainforest Alliance.  “Junto com seu apurado 
senso empresarial, Gisele nos traz uma verdadeira paixão por questões ambientais e inovações na área 
social.  Vamos trabalhar em conjunto para expandir nossas atuais iniciativas em sustentabilidade e 
desenvolver estratégias novas e criativas para enfrentar desafios sociais e ambientais ao redor do 
mundo.” 
 
“Sempre admirei o trabalho da Rainforest Alliance e seu impacto positivo no meio ambiente.  Sua 
missão coincide com minha dedicação de longa data à proteção do meio ambiente,” comentou 
Bündchen.  “Como membro da diretoria da Rainforest Alliance pretendo usar minha experiência, não 
apenas como uma porta-voz internacional, mas também como empresária e cidadã global, para apoiar 
os esforços da Rainforest Alliance no campo.” 
 
A supermodelo Gisele Bündchen tem um firme compromisso com responsabilidade ambiental.  Em 
2008 ela lançou um blog “verde” com o objetivo de estimular reflexões a respeito de questões sócio-
ambientais.  Em maio de 2009 ela foi uma das apresentadoras da cerimônia anual da Rainforest 
Alliance para homenagear líderes em sustentabilidade.  Gisele Bündchen também tem apoiado uma 
ampla gama de causas ambientais, incluindo iniciativas relativas à água limpa, sustentabilidade 
ambiental e preservação das florestas tropicais da América do Sul.  Além disso, recebeu em 2009 o 
título de embaixadora de boa vontade do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP).  Em maio 
de 2011, em reconhecimento aos seus esforços como ambientalista,  foi nomeada “Cidadã Ambiental 
Global” (Global Environmental Citizen) do ano pela Universidade de Harvard.  Foi homenageada 
novamente em novembro do mesmo ano, quando recebeu o título “Celebridade Mais Verde” 
(Greenest Celebrity) por ocasião da entrega dos Prêmios Verdes Internacionais 2011 pelo Museu de 
História Natural de Londres. 
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A Rainforest Alliance trabalha com pessoas cuja subsistência 

depende da terra, ajudando-as a transformar a maneira como produzem alimentos, exploram 
madeira e hospedam turistas.  Os esforços da Rainforest Alliance para levar bens e serviços 
produzidos com responsabilidade ao mercado global, onde a demanda por sustentabilidade é 
crescente, envolvem desde grandes corporações multinacionais até pequenas cooperativas 
comunitárias, pequenas e médias empresas e consumidores no mundo inteiro.  Para mais 
informações, acesse o site www.rainforest-alliance.org. 
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