CEBRI expande seu Conselho Curador
Empresária, jurista e diplomata ingressam no Conselho do Centro Brasileiro de Relações
Internacionais
Três novos Conselheiros acabam de ingressar no think tank CEBRI - Centro Brasileiro de Relações
Internacionais. Formado por empresários, acadêmicos, juristas, diplomatas e lideranças políticas, o
grupo reforça o movimento de renovação em curso e consolida a instituição como o principal centro
de pensamento em relações internacionais do país, conforme levantamento da Universidade da
Pensilvânia, que também o coloca como o segundo think tank brasileiro mais relevante (incluindo todas
as áreas pesquisadas) e o quarto na América Latina.
O ex-Ministro da Fazenda, Embaixador Rubens Ricupero, a empresária Kati de Almeida Braga do
Grupo Icatu e o jurista Joaquim Falcão, Diretor fundador da Escola de Direito da FGV-Rio acabam de
assumir. No mês passado, ingressaram Luiz Ildefonso Simões Lopes da Brookfield, Jorge Camargo
do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Anna Jaguaribe do Instituto de Estudos
Brasil-China e o Embaixador José Alfredo Graça Lima, um dos mais experientes diplomatas
brasileiros em questões de comércio internacional.
“Este é um momento importante para a instituição, com a expansão do Conselho e a criação de novos
comitês e grupos de trabalho, num mundo que evolui de forma cada vez mais dinâmica”, diz a DiretoraExecutiva do CEBRI, Julia Dias Leite.
Independente, apartidário e multidisciplinar, o CEBRI pauta sua atuação pela excelência, ética e
transparência na formulação e disseminação de conteúdo de relevância sobre o cenário internacional e o
papel do Brasil no mundo, criando mecanismos de aproximação entre atores brasileiros e globais
(empresas, governos, comunidade diplomática, universidades, centros de pesquisa, associações setoriais
e imprensa) para ter impacto claro e direto no debate sobre políticas públicas.
Em 2018, o CEBRI completará 20 anos. Desde 1998 realizou mais de 500 eventos e 200 publicações,
atuando com uma rede internacional de parceiros de alto nível em todos os continentes. A instituição se
destaca por seu acervo intelectual, pela capacidade de congregar múltiplas visões de renomados
especialistas, pela excelência do seu Conselho Curador e pela diversidade de seus mantenedores.
Conheça as biografias dos novos Conselheiros abaixo e não deixe de acessar nosso site e mídias sociais:
http://www.cebri.org – Facebook – LinkedIn – Instagram – Twitter – YouTube.
Para maiores informações sobre o Conselho Curador e as novas iniciativas do CEBRI, entre em contato
com Tomás Amorim, Diretor de Relações Internacionais (e-mail tomas.amorim@cebri.org.br –
tel. (21) 2206-4412).
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BIOGRAFIAS:
Professor Joaquim Falcão
Fundador e Diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito
Rio) e Professor Titular, sendo docente do Curso de Graduação e do Mestrado em Direito da Regulação
e do Programa de Capacitação em Poder Judiciário. Foi Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça
(2005-2009) e Secretário-Geral da Fundação Roberto Marinho (1987-2000). É Doutor em Educação
pela University of Génève, LLM pela Harvard Law School, e graduado em Direito pela PUC-Rio. Tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando principalmente nos
seguintes temas: poder judiciário, internet, reformas, separação dos poderes e globalização.
Embaixador Rubens Ricupero
Diplomata de carreira. Foi Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD) (1995-2004) e Subsecretário Geral da ONU no mesmo período. No
governo brasileiro, foi Ministro da Fazenda (1994) e Ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal
(1993-1994). No Itamaraty chefiou as embaixadas brasileiras em Genebra, Washington e Roma. Na
academia, foi Professor da Universidade de Brasília (UnB), do Instituto Rio Branco, da UNITAR
(ONU) e Professor Honorário da Academia Diplomática do Peru. Atualmente é Diretor da Faculdade de
Economia da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
pela USP.
Maria do Carmo (Kati) Nabuco de Almeida Braga
Presidente do Conselho de Administração da Icatu Seguros, a primeira seguradora especializada em
Seguros de Vida e planos de Previdência no Brasil. É Sócia-diretora da Icatu Holding. A executiva
começou sua carreira na Bradesco Seguros, onde foi Vice-Presidente de Planejamento e Controle.
Trabalhou na FUNARTE, na Atlântica Seguros S.A. Fundadora e proprietária da gravadora Biscoito
Fino, uma gravadora independente e comprometida com a produção musical de qualidade que surgiu de
um bem sucedido projeto musical desenvolvido com a Olivia Hime. É formada em história pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
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