
	

																																																											 	

Nota de Esclarecimento 
Brazil Conference at Harvard & MIT e Anitta 

 
Boston, 8 de fevereiro de 2018 

Aos jornalistas 

  

Por intermédio dessa nota, a equipe organizadora da Brazil Conference at Harvard & MIT vem 

comunicar à imprensa brasileira informações relevantes sobre o evento que será realizado nos dias 

06 e 07 de abril de 2018 em Boston, nos Estados Unidos, e também esclarecer algumas notícias 

recentemente publicadas sobre a eventual vinda da cantora Anitta. 

  

Nossas origens começaram a ser desenhadas em 2014, quando um grupo de alunos da comunidade 

brasileira de Harvard decidiu criar um espaço de reflexão sobre a situação e rumos do país. Poucos 

anos depois, e com a valiosa chegada de demais brasileiros do Massachussets Institute of 

Technology, a Brazil Conference conseguiu se transformar em um importante fórum global de debate 

sobre o país que queremos. 

  

Após três edições de muitos aprendizados, a Brazil Conference at Harvard & MIT chega ao seu 

quarto ano com uma agenda muito desafiadora, porém muito clara. Entendemos que, após um 

complexo período de instabilidade econômica, política e social, a sociedade brasileira se encontra 

dividida e, ao mesmo tempo, ansiosa face às incertezas. Em meio a um ano de busca pela 

recuperação econômica e alcance de avanços nas áreas sociais apesar da seriedade fiscal, muitas 

são as questões que se colocam na mesa. 

  

Nos sentimos no dever de estruturar um evento que, baseado no respeito ao diálogo, seja capaz de 

abordar as nossas complexidades e desafios, bem como potenciais caminhos para a construção de 

um país melhor. Temos uma extensa agenda de debates que vão da discussão sobre políticas 

fiscais, monetárias e o novo modelo de crescimento do país, até os desafios que emergem das urnas, 

especialmente com eleições presidenciais em outubro. 

  

Como um evento que crê na pluralidade do Brasil, não podemos cometer a falha de não abordar 

também a cultura como elemento central de identidade do povo brasileiro. Por exemplo, estamos 

muito contentes em poder contar com Lars Grael, que superou um grave acidente, reinventando a 



	

																																																											 	

figura de atleta, tornando-se um símbolo de persistência e superação. Não apenas suas medalhas 

como as conquistas pessoais são motivo de orgulho e exemplo para toda nação. 

  

Nesse sentido, confirmamos que estendemos o convite à cantora Anitta e esperamos ansiosamente 

para viabilizar a sua participação. Temos certeza que a sua eventual vinda seria muito valiosa; a sua 

história de constante batalha reflete a situação de muitos brasileiros e a sua história de superação e 

sucesso serve de inspiração. 

  

Aproveitamos o momento para reforçar que a Brazil Conference at Harvrad & MIT é organizada e 

liderada exclusivamente por estudantes da comunidade brasileira em Boston, e por tanto a 

estruturação do evento e realização de convites é feita unicamente por nós, não pelas Instituições 

às quais os alunos são vinculados. 

  

Atenciosamente, 

Equipe da Brazil Conference at Harvard & Mit 2018 
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