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Debatedores
Francisco Gaetani é Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e formado em Ciências
Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Possui doutorado em Ciência Política e
mestrado em Políticas Públicas pela London School of Economics. No Ministério do Planejamento (MP),
Gaetani ocupou os cargos de secretário-executivo, secretário-executivo adjunto e secretário de Gestão.
Ele também já foi secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Na Enap, atuou como
diretor de Formação. Gaetani também trabalhou no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), tendo ocupado, entre outros, o cargo de coordenador-geral no Brasil.
Desempenhou, ainda, as funções de diretor da Escola de Governo de Minas Gerais – Fundação João
Pinheiro; assessor de Planejamento Acadêmico da UFMG; assessor de Planejamento da Companhia Vale
do Rio Doce; e gerente de Projetos da Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social do Estado de Minas
Gerais. É também professor licenciado da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Preside o Conselho Diretor da República.org.

Carlos Javier Regazzoni é membro consultor do Conselho Argentino de Relações Internacionais para
questões de saúde global, além de médico e político. Regazzoni ingressou na cidade de Buenos Aires como
Vice-Ministro no Ministério de Desenvolvimento Social, sendo posteriormente nomeado CEO do sistema
de saúde da cidade para servidores públicos, em Buenos Aires. Entre 2011 e 2015, foi subsecretário de
gestão econômica e financeira e de gestão de recursos no Ministério da Educação, em Buenos Aires. Ele
também é ex-diretor executivo do Instituto Nacional de Serviços Sociais para Aposentados e Pensionistas,
a maior agência estatal de seguros médicos da América Latina para aposentados, respondendo
diretamente ao presidente da Argentina. Atualmente, é consultor independente de políticas públicas para
saúde pública e questões farmacêuticas. Recebeu diversos prêmios por suas investigações acerca de
saúde sustentável para os idosos e o impacto do ensino superior na força de trabalho. Regazzoni é autor
de dois livros sobre saúde pública e educação e editou outros quatro sobre saúde e administração pública.
Foi um Eisenhower Fellow argentino e participou do Programa de Liderança para o Desenvolvimento da
América Latina, na Kennedy School, em Harvard. Após graduar-se como médico em 1992, Regazzoni
recebeu diploma em Bioestátisca e o título de PhD em Ciências Biomédicas pela Universidade de Buenos
Aires, e o diploma em Filosofia pela Universidade Austral.

Guido Bertolaso é Consultor para a Gestão da Epidemia de COVID-19 na Região da Lombardia, é médico
italiano e funcionário público, e de 2001 a 2010 foi Comandante-Chefe do departamento de Proteção Civil
italiano. A partir de maio de 2008, foi Secretário do Primeiro-Ministro, responsável pela crise de resíduos

em Campânia, no quarto governo Berlusconi. Serviu também como Comissário Especial nas seguintes
emergências: terremoto de Áquila em 2009; vulcões nas Ilhas Eólias; áreas marítimas da Lampedusa;
limpeza dos destroços do navio-tanque Haven, que afundou em 1991; riscos bionucleares; Campeonato
Mundial de Ciclismo de Varese, em 2008; cúpula do G8 em Áquila e o sítio arqueológico romano. Bertolaso
é formado em medicina pela Universidade de Roma "La Sapienza" e posteriormente obteve um Mestrado
em Ciências em Saúde Pública na Liverpool School of Tropical Medicine. Trabalhou com a UNICEF pela
saúde das crianças em países tropicais.
Moderação
Miguel Lago é diretor-executivo do IEPS. Cientista político, foi co-fundador do Meu Rio e diretorpresidente do Nossas, organização referência em civic-tech na América Latina. É professor visitante em
Sciences Po-Paris e na Universidade de Columbia (SIPA). Em 2019 foi nomeado uma das cem pessoas mais
influentes em Governo Digital no mundo, segundo a plataforma britânica Apolitical.

