
Três brasileiros embaixadores da Unesco 
 
O publicitário Nizan Guanaes, o empresário Oskar Metsavaht e o artista plástico Vik Muniz 
passam a fazer parte do grupo de personalidades que contribui para a missão da agência da 
ONU. 
 
A "língua oficial" na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco), em Paris, nesta sexta-feira (27), parecia ser o português. Até a diretora-
geral da agência, Irina Bokova, se arriscou na pronúncia de algumas palavras direcionadas aos 
homenageados do dia: Nizan Guanaes, Oskar Metsavaht e Vik Muniz. 
 
Os três brasileiros nomeados "Embaixadores da Boa Vontade" da Unesco agora integram uma 
seleta lista de personalidades que aceitam usar seu talento e status para ajudar a focalizar a 
atenção do mundo no trabalho da agência da ONU. 
 
Irina Bokova abriu a cerimônia e proferiu um discurso carinhoso, se dirigindo aos três novos 
embaixadores como "amigos queridos". Ela se disse muito feliz de os convidar a integrar a 
"família Unesco" e afirmou que não conseguiria resumir tudo o que aqueles "três 
extraordinários brasileiros" já haviam feito pela sociedade. 
 
E eles realmente fazem de tudo, numa iniciativa inovadora a Unesco nomeou três 
embaixadores de uma só vez. Em uma só cerimônia, faltou tempo para descrever o perfil de 
cada um. 
 
Nizan Guanaes é presidente do Grupo ABC de Comunicação, que reúne 18 empresas de 
publicidade, marketing e de entretenimento. Em junho de 2010 ele foi retratado pelo Financial 
Times como um dos cinco brasileiros mais influentes no mundo. Guanaes é também o 
presidente da Associação dos Empreendedores e Empresários Amigos da Unesco, que ele 
fundou em 2004 com Metsavaht. 
 
Além de ser o criador da bem-sucedida marca de roupas Osklen, Oskar Metsavaht fundou o 
Instituto-E, uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento humano com 
a ajuda dos e-Brigadistas, grupos de jovens que trabalha para o desenvolvimento sustentável, 
proteção ambiental e inclusão social. A organização tem participado em inúmeras atividades da 
Unesco no Brasil. 
 
O artista Vik Muniz ficou conhecido por seu trabalho criado com materiais variados como 
chocolate, açúcar, diamantes, objetos reciclados e até poeira. Suas obras têm sido expostas 
em importantes museus e galerias no mundo todo. "Lixo Extraordinário", um documentário 
sobre seu trabalho, lançado em 2010, ganhou prêmios no Festival de Berlim, no Sundance Film 
Festival e foi finalista do Oscar. 
 
Os Embaixadores de Boa Vontade da Unesco são um grupo celebridades que, através de suas 
carreiras e compromissos humanitários, contribuem com as missões da agência nas áreas de 
educação, cultura, ciência e comunicação. 
 
Para o embaixador do Brasil na França, José Maurício Bustani, os três embaixadores 
representam uma nova geração de brasileiros de sucesso, e foram uma ótima escolha da 
Unesco. 
 
Guanaes, Metsavaht e Muniz entram agora para a lista que inclui também o ex-presidente da 
África do Sul Nelson Mandela, a bailarina e coreógrafa cubana, Alicia Alonso, e o ex-Ministro da 
Cultura do Brasil Gilberto Gil. 
 
Fonte: Agência de Notícias Brasil-Árabe, 29 maio 2011. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.anba.com.br>. Acesso em: 31 maio 2011. 


