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Embargo até 24 de junho de 2014 às 9h30 BST

A ROLEX ANUNCIA OS JOVENS LAUREADOS DO PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE PRÊMIOS 2014  

Londres, 24 de junho de 2014 – Os nomes dos cinco jovens visionários da África, Índia, Europa 

e Oriente Médio, vencedores dos Prêmios Rolex de Empreendedorismo 2014, foram anunciados 

hoje na mais importante instituição científica de Londres, a Royal Society.

Os Jovens Laureados deste ano, todos com idade até 30 anos, impressionam tanto por suas 

qualidades de liderança como pela habilidade em utilizar a tecnologia de maneira original, em 

prol do bem-estar da comunidade e do meio ambiente, além de contribuírem para o avanço do 

conhecimento científico.

Os cinco Jovens Laureados foram selecionados por um júri de oito especialistas eminentes que 

analisaram uma lista de finalistas resultante da seleção de 1.800 candidatos do mundo inteiro. 

Cada laureado receberá 50 mil francos suíços para levar adiante seu projeto.

São eles: 

Neeti Kailas, 29, Índia – visa aumentar substancialmente a triagem auditiva neonatal para 

detecção de perda auditiva com o auxílio de um aparelho barato e fácil de usar, e criar uma rede 

associada de profissionais de saúde na Índia capaz de diagnosticar ou tratar a surdez.

Olivier Nsengimana, 30, Ruanda – vem promovendo a criação e a libertação dos grous coroados 

orientais, aves ameaçadas de extinção e mantidas em cativeiro em Ruanda. Símbolo da riqueza 

e da longevidade, o pássaro é vítima de sua própria beleza, sendo frequentemente mantido em 

cativeiro por ser apreciado como animal de estimação no país.

Francesco Sauro, 29, Itália – explora as vastas cavernas de quartzito das fabulosas montanhas em 

forma de mesa da América do Sul, na fronteira do Brasil com a Venezuela, descobrindo mundos 

excepcionais que evoluíram de modo isolado ao longo de milhares de anos.

Arthur Zang, 26, Camarões – inventou o que parece ser o primeiro tablet médico da África e vai 

permitir que os profissionais de saúde das zonas rurais enviem os resultados de exames cardíacos 

para especialistas do coração via celular.

Hosam Zowawi, 29, Arábia Saudita – está desenvolvendo testes rápidos para detectar a presença 

de bactérias resistentes a antibióticos, atualmente consideradas uma ameaça mundial para a 

saúde humana. Ele também pretende criar uma campanha pública regional para alertar sobre os 

perigos do uso excessivo ou inadequado dos antibióticos.
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“Após o número recorde de jovens candidatos deste ano, temos o orgulho de anunciar os vencedores 

e apoiá-los no desenvolvimento de seu trabalho inspirador”, afirma Rebecca Irvin, diretora de 

programas filantrópicos da Rolex. “Os cinco Jovens Laureados e seus projetos demonstram 

claramente um sólido espírito empreendedor e de liderança. O júri deste ano ficou particularmente 

impressionado com a abordagem prática que cada um deles aplica para superar os problemas 

ligados a seus projetos. São certamente exemplos cujas histórias a Rolex tem o prazer de revelar ao 

mundo.”

Prêmios Rolex de Empreendedorismo

Os Prêmios Rolex de Empreendedorismo foram criados em 1976 para comemorar o cinquentenário 

do cronômetro Oyster, o primeiro relógio à prova d’água do mundo e símbolo da inovação apoiada 

pelo programa. Os Prêmios Rolex reconhecem empreendedores e empreendedoras que usam 

seus talentos e iniciativas para transformar o mundo em cinco áreas abrangentes: ciência e saúde, 

tecnologia aplicada, meio ambiente, exploração e descoberta e herança cultural.

Em 2010, os primeiros prêmios destinados aos Jovens Laureados homenagearam jovens 

talentosos em momentos críticos de suas carreiras. Além do prêmio em dinheiro, os projetos dos 

vencedores são reconhecidos por uma campanha de mídia internacional, acesso à comunidade 

de ex-laureados e ex-membros do júri, além de serem recompensados com um cronômetro Rolex.

Os Prêmios Rolex de Empreendedorismo e o Programa Rolex de Mestres e Discípulos, que reúne 

artistas mestres em suas áreas e talentos promissores em sete disciplinas artísticas durante um ano 

de colaboração, são os dois principais programas filantrópicos da Rolex S.A. e sua coordenação é 

de responsabilidade da sede da Rolex em Genebra. 

Para mais informações, acesse rolexawards.com

Ou entre em contato com:

Anne-Sophie de Guigné

The Rolex Awards for Enterprise

P.O. Box 1311, 1211, Geneva 26, Switzerland

Tel: +41 22 302 22 00; Tel: +41 22 302 76 88 (linha direta)
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