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Alessandra Aparecida Monteiro
Alessandra Monteiro, 31 anos, mogiana, formada em Administração de
Empresas pela UMC, estuda Ciências Políticas e é pós graduanda em
Gerenciamento de Cidades pela FAAP. Atua como consultora para prefeituras
no desenvolvimento de políticas públicas para juventudes. Preside no Brasil a

Foto

organização internacional 27 Million para o enfrentamento ao tráfico humano e
também está Presidente Estadual do partido Rede Sustentabilidade em São
Paulo. Esteve candidata ao cargo de deputada estadual em 2014. Dedica- se
ao estudo de campanhas de mobilização e modelos de inovação para gestão
pública com o objetivo de alavancar as contribuições do engajamento público
para a construção de uma democracia mais acessível e participativa.
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MINIBIOS (GUIGO)
Alice Gabino
Residente em Recife/PE. Técnica em Ambientação de Interiores (ETEPAM),
Formada em Direito (Faculdade Integrada do Recife – FIR). Foi funcionária
terceirizada pelo IBAMA-PE, desenvolvendo atividades auxiliares junto à chefia
de contratos e licitações, bem como junto à chefia de fiscalização ambiental do

Foto

órgão, auxiliando nas análises jurídicas e andamentos processuais autos de
infração ambiental. Ativista ambiental participa de reuniões junto à colônia de
pescadores buscando a defesa do meio ambiente e justiça socioambiental.
Atualmente está na função de assessora de articulação e sustentabilidade da
Zona da Mata, pela Secretaria de Meio e Sustentabilidade no Estado de
Pernambuco.
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MINIBIOS (GUIGO)
Antonio José da Silva Barros
Antonio Barros é Servidor Público Federal, ocupando o cargo de Auditor
Federal de Finanças e Controle. Atuou na CGU, onde foi coordenador nacional
de mobilização da 1ª Consocial. Trabalhou na Secretaria do Tesouro Nacional,
no desenvolvimento do Portal Tesouro Transparente e no Projeto Tesouro
Educacional. Graduado em Administração pela PUC-Rio, especialista em
Gestão Pública pela ENAP e mestrando em Administração Pública pela

Foto

Columbia University, preside o Observatório Social de Brasília, é conselheiro
da ONG Rodas da Paz, empreendedor cívico membro da RAPS, representante
da Rede OSB de Observatórios Sociais no OGP Brazil, coordenado pela CGU,
e no Fórum Nacional de Combate à Corrupção, pelo CNMP. "Meu trabalho é
meu sonho: cada brasileiro e brasileira com oportunidades e condições para
construir e viver em uma sociedade livre, justa e solidária.".
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Arão Josino da Silva
Arão Josino, 25 anos, residente em Florianópolis (SC), formado em Jornalismo.
Foi assessor de Governo da Prefeitura Municipal de São José. No Governo do
Estado de Santa Catarina atuou como consultor da Secretaria Executiva de
Assuntos Estratégicos, consultor geral da Secretaria de Estado da Assistência

Foto

Social, Trabalho e Habitação e atualmente é executivo de Articulação Política
da Secretaria de Estado da Casa Civil. Foi o primeiro presidente do Conselho
Estadual de Direitos Humanos e Diretor da União Catarinense dos Estudantes.
Filiado ao PSD, é presidente do movimento Novas Gerações do diretório
estadual do partido
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MINIBIOS (GUIGO)
Barbara Isabel Martins Furiati
Barbara

é

graduada

em

História

(UFRJ),

especialista

em

Relações

Internacionais (UnB), com MBA em Gestão Pública (FGV), e atualmente
Mestranda Master of Public Administration pela Columbia University of New
York

Foto

Foi assessora da Deputada Federal Mara Gabrilli, tem também passagem pelo
Banco Mundial além de ter atuado como assessora internacional na consultoria
política Patri Políticas Públicas.
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Bruno Gonçalves Ferreira Santos

Bruno Santos, 29 anos, mineiro residente em São Paulo (SP), formado em em
Economia (UFMG), mestre em Administração Pública (MPA) por Harvard e
mestre em Administração de Negócios (MBA) pelo MIT. Foi consultor na
Mckinsey, focado em governos, e trabalhou na Prefeitura de São Paulo e no

Foto

Governo de Goiás coordenando políticas de desenvolvimento econômico. Em
2013, foi vencedor do prêmio Jovens Inspiradores da Editora Abril/Fundação
Estudar e co-fundou o ProjetoBrasil.org, uma ONG que tem como objetivo
ampliar a transparência e o controle social na política brasileira, e o Movimento
Acredito, um movimento político que tem como objetivo renovar a política
brasileira em prol de um país menos desigual
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MINIBIOS (GUIGO)
Bruno Schettini Gonçalves

Capitão da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais, formado em Engenharia
Eletrônica pela Escola Naval e Administração pela UFPR, Bruno Schettini
possui pós-graduações em Gestão Pública e Gestão Policial, além de mestrado
em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford. Policial desde 2005, possui

Foto

atuação focada em inovação e projetos, tendo larga experiência em gestão
pública. Entre suas últimas funções, se destacam a de coordenador do
escritório de Projetos Estratégicos e reitor da Academia Nacional da Polícia
Rodoviária Federal. “Minha vocação é servir à sociedade, sempre aliando
liderança, estratégia e vontade de mudar!”
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MINIBIOS (GUIGO)
Carlos Gomes de Costa Souza
Carlos Gomes da Costa Souza nasceu em Rio Branco (AC), em 21 de março
de 1989. Seu interesse pela política iniciou na adolescência quando participava
do movimento secundarista. Ao entrar na universidade, ingressou no
movimento estudantil e de direitos humanos. Em 2008, se filiou ao Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) saindo anos depois. Gomes trabalhou com
comunidades rurais, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ajudando na

Foto

elaboração de Planos de Desenvolvimento de Comunidades - PDC. Em 2013,
passou a ajudar na fundação da Rede Sustentabilidade, atualmente é o Porta
Voz do Partido no Acre. Gomes é assistente social e cursa Economia na
Universidade Federal do Acre. Em 2016 foi candidato a Prefeito de Rio Branco
pela Rede Sustentabilidade, ficando em terceiro lugar com 15735 votos,
obtendo 8,28% dos votos válidos
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MINIBIOS (GUIGO)
Cristina Lopes Afonso

Tem 52 anos, reside em Goiânia (GO), é formada em Educação Física pela
Universidade Federal do Paraná e em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná. É especialista na área dermato-funcional, com experiência
de mais de 20 anos no atendimento a queimados. Desde de 2013, é vereadora,
com mandato dedicado à melhoria dos serviços públicos, fomento a políticas
de sustentabilidade e apoio à sociedade civil organizada
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MINIBIOS (GUIGO)
Felipe Simões da Motta Oriá
Felipe Oriá é Diretor da Escola de Inovação e Políticas Públicas da Fundação
Joaquim Nabuco. Felipe é também co-fundador do Movimento Acredito. Foi
professor e pesquisador na Fundação Getúlio Vargas, onde coordenou o
Laboratório de Políticas Públicas - LABFGV, tem como um dos focos
acadêmicos a inovação no setor público. Cientista político pela Universidade
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Federal de Pernambuco e mestre em políticas públicas pela Harvard Kennedy
School of Government, acumula experiências em instituições como a Iniciativa
de Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, Organização dos Estados Americanos e Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
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MINIBIOS (GUIGO)
João Maria
João Francisco é mestre em Ciência Política pela UFPE e em Políticas
Públicas pela Universidade de Oxford, sendo professor de ambas disciplinas. É
servidor público da carreira de EPPGG (Gestor Federal). Trabalhou no terceiro
setor (Ágere-Advocacy e Cáritas Brasileira) e com políticas públicas diversas.
Coordenou o Programa Água para Todos do Governo Federal e trabalhou com
populações indígenas isoladas na Funai. É autor do livro “Caminhos para Nova
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Política”, que possui prefácio de Marina Silva e apresentação de Marcus Melo,
em que analisa a crise da representação política. Viveu um ano e meio na
cidade que abriga o maior Lixão da América Latina (Cidade Estrutural-DF) e lá
descobriu como a pobreza é invisível. É membro fundador da Rede
Sustentabilidade e em 2014 foi candidato a deputado distrital, ficando entre os
15% mais votados em Brasília. “Meu sonho é revolucionar a política a partir da
lógica colaborativa, tradução contemporânea do ideal da fraternidade
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MINIBIOS (GUIGO)
José Frederico Lyra Netto
É co-fundador e coordenador nacional do movimento de renovação política
Acredito. Tem mestrado em políticas públicas pela universidade de Harvard,
onde presidiu a primeira Brazil Conference -- conferência para debater a
agenda brasileira no cenário global. Antes do mestrado, teve relevantes
experiências no setor público - foi Secretário Municipal em Araguaçu (TO) e,
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em seguida, trabalhou na linha de frente da reforma educacional de Goiás.
Após os estudos no exterior, atuou como Consultor Sênior na FALCONI,
focado em projetos de gestão na educação. É graduado em Engenharia
Mecatrônica pela Unicamp e, durante a graduação, foi Presidente da
Confederação Brasileira de Empresas Juniores e membro do Conselho
Nacional de Juventude. É co-fundador e conselheiro do Vetor Brasil.
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MINIBIOS (GUIGO)
Juliana Augusto Cardoso
Formanda em Engenharia Ambiental e especialista em Resíduos Sólidos, pós
graduada em Master in Business and Management pela Escola de Administração
de Empresas de São Paulo - FGV EAESP com ênfase em Empreendedorismo
pela Babson College, Master of Public Administration pela SIPA - School of
International and Public Affairs da Columbia University e atualmente mestranda
em Direito Público pela FGV. É Líder RAPS - Rede de Ação Política pela
Sustentabilidade da turma de 2016, Lemann Fellow, Global Shaper do Hub São
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Paulo, Conselheira da Câmara de Comércio do Estado do Amazonas e Secretária
Adjunta de Meio Ambiente e Recursos Naturais na Prefeitura da Estância
Hidromineral de Poá (SP). Foi candidata a deputada estadual pelo PRB em São
Paulo, obtendo mais de 10 mil votos. "Através da política ética, profissional e
voltada para resultados, tendo como ênfase a sustentabilidade, tenho como
objetivo protagonizar as mudanças que o nosso país precisa, atuando ativamente
na gestão pública e promovendo as boas práticas de gestão."
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MINIBIOS (GUIGO)
Kayo Felype Nachtajler Amado
Residente em São Vicente (SP), formado em Gestão de Políticas Públicas
(USP) e especialista em Ciências Políticas (FESPSP). Filiado à Rede
Sustentabilidade, foi candidato a vereador em 2012 conquistando 823 votos
com uma campanha limpa e sustentável, e candidato a prefeito em 2016
alcançando 48.641 votos com apenas R$ 15 mil reais. Em 2015 participou do
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International Visitor Leadership Program nos EUA. É servidor público municipal
em São Bernardo do Campo e também dá palestras em escolas e
universidades sobre educação política, gestão pública e inovação no setor
público
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MINIBIOS (GUIGO)
Michelle Guimarães Souza Correa
Michelle Guimarães, 32 anos, residente em Manaus-AM, possui MBA em
Gestão Empresarial pela Universidade Gama Filho (RJ) e graduação em
Turismo. É Empresária, Professora Executiva da FGV e Assessora
Parlamentar na Câmara Municipal de Manaus. Engajada com o movimento
empreendedor do seu estado, foi Fundadora e Vice-Presidente da Associação
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de Jovens Empresários do Amazonas (AJE) e é membro da Young Leaders of
the Americas Initiative (YLAI), organização do governo americano com objetivo
de promover jovens lideranças na América Latina e Caribe, onde realizou um
intercâmbio governamental na Carolina do Norte e Washington, D.C em 2016.
É ainda Vice-Presidente Municipal do Partido da República (PR) e Líder RAPS
2017
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MINIBIOS (GUIGO)
Pedro Cristo
Empreendedor no estú dio de arquitetura +D, professor palestrante na EAFITMedellı́n, Universidade da Cidade do Cabo, Harvard e PUC-Rio. É autor do
projeto Parque e Instituto Sitiê no Vidigal, Rio de Janeiro, onde viveu e
trabalhou por cinco anos. Treinado na O cina de Arquitetura e Bacharel em
Gestão Pú blica pela UFPB, é mestre em Polı́ticas Pú blicas por Harvard, tendo
sua tese transfor- mada em aula/estú dio na Harvard Graduate School of Design
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[GSD]. Lı́der RAPS, Lemann Fellow e Bolsista Estudar, foi premiado pela ONU
[2x], Harvard [3x] e selecionado Carioca do Ano 2013 pela VejaRio. Em
2013-14 realizou pesquisa sobre urbanizaçãona Amé rica Latina com Harvard e
criou o conceito da Ágora Digital, que desenvolveu no Vidigal. Em 2015-16,
recebeu o SEED Design Awards e realizou exibições na Harvard GSD e nas
Bienais de Roterdam e Veneza. Desenha por todas as escalas e disciplinas.
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MINIBIOS (GUIGO)
Pedro Ivo Santana Borges De Lima

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília (UnB). Foi
Coordenador Geral do DCE da UnB entre 2012 e 2013 representando 40 mil
estudantes e participou ativamente do Movimento Empresa Júnior. Em 2014, foi
candidato a deputado distrital a convite do Senador Reguffe. Hoje está na

Foto

função de Presidente da Alumni UnB, a Associação dos Ex-Alunos da
Universidade, e é o Conselheiro mais jovem do CREA-DF.
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MINIBIOS (GUIGO)
Rodrigo Barbosa E Silva

Rodrigo Barbosa e Silva, 40 anos, residente em Guarapuava (PR), está no final
do doutorado em Tecnologia e Sociedade da UTFPR Curitiba. É empresário da
área de desenvolvimento de tecnologias para pagamentos eletrônicos e também
na área de tecnologias educacionais. Participa de iniciativas para o

Foto

empreendedorismo e desenvolvimento de uma indústria de tecnologia nacional
e de movimentos de interesse social. Defende uma política ética em que todas
as pessoas tenham condições justas de desenvolver seus potenciais humanos.
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MINIBIOS (GUIGO)
Tabata Amaral De Pontes
Tabata Amaral de Pontes, 23 anos, se graduou magna cum laude com honras
máximas em Governo e Astrofísica de Harvard College. Sua tese intitulada "A política
das reformas educacionais em municípios brasileiros" recebeu o Prêmio Kenneth
Maxwell em estudos brasileiros e o Prêmio Eric Firth para o melhor ensaio sobre o
tema de ideais democráticos. Vinda da periferia de São Paulo, estudou em uma
escola privada com bolsa integral e representou o Brasil em cinco olimpíadas
internacionais de ciências. Tábata é o co-fundadora do Projeto VOA!, projeto que
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prepara alunos de escolas públicas para as olimpíadas científicas, do Acredito, um
movimento de renovação política, e do Movimento Mapa Educação, um movimento
que luta por uma educação de qualidade para todos os brasileiros, acompanhando
políticas educacionais e realizando debates para tornar a educação, de fato, uma
prioridade na agenda nacional. Ela é Jovem RAPS, Lemann Fellow e bolsista da
Fundação Estudar, e recebeu os prêmios Faz Diferença do Jornal O Globo (Categoria
Sociedade/ Educação) em 2016 e Next Generation Women Leader Award da
McKinsey em 2017. Seu maior sonho é transformar o Brasil através da educação e da
gestão pública, para que o país seja mais justo, inclusivo, desenvolvido e ético.
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MINIBIOS (GUIGO)
Thiago Rocha De Paula
Thiago Rocha de Paula, 30 anos, residente em Santo André (SP), formado em
História pela Universidade Federal de São Paulo. Foi representante discente no
Conselho Universitário da Universidade, Presidente da comissão que reavaliou
o sistema de cotas raciais e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). Coordenou os grupos de trabalho de
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Educação, Juventude e Direitos Humanos do Instituto Teotônio Vilela (PSDB) de
Santo André em 2012. Foi assessor de gabinete na Secretaria de Mobilidade
Urbana, Obras e Serviços Público da cidade. Foi candidato a vereador em 2012
obtendo 1040 votos. Atualmente é assessor de Vestibulares do Colégio Arbos
em Santo André

