MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

MERCADO (Abertura)

Joaquim Álvaro Pereira Leite
Ministro de Estado do Meio Ambiente
INFLUÊNCIA POLÍTICA

PERFIL
Técnico

-

+

ABERTURA

-

+

Biografia

▪ Mestre em Administração pelo Instituto Insper, foi Diretor-Geral da Empresa Suplicy Cafés Especiais de 2010 a 2013;
▪ Exerceu o cargo de conselheiro na Sociedade Rural Brasileira (SRB) de 1996 a 2019;
▪ Em julho de 2019 entrou no Ministério do Meio Ambiente como Diretor do Departamento Florestal, sendo nomeado, em abril de 2020, para a Secretaria de
Florestas e Desenvolvimento Sustentável;
▪ Foi nomeado Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais em setembro de 2020;
▪ É membro da Comissão de Preservação do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
▪ Nomeado Ministro de Estado do Meio Ambiente em junho de 2021.

Conexões
Políticas
Agenda

Político

▪ É extremamente próximo do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pela fato de Salles ter sido diretor jurídico na Sociedade Rural
Brasileira;
▪ Se reuniu em setembro de 2020 com Carlos Alexandre Da Costa, Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, para discutir
desmatamento, bioeconomia e mercado voluntário de carbono para floresta nativa.
▪ Possui grande experiência no setor cafeeiro;
▪ Seus conhecimentos englobam manejo florestal sustentável, incêndios, florestais e queimadas, recuperação da vegetação nativa e REDD+;
▪ Esteve na Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima (2019), afirmando que o Brasil mostra engajamento histórico com a
agenda de proteção das florestas e que possui importante papel para o equilíbrio climático, para a biodiversidade e outros serviços ecossistêmicos;
▪ Como Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, possuía envolvimento com Pagamentos por Serviços Ambientais, Programa Floresta+ e
Floresta+ Carbono.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

MERCADO (Abertura)

Marcus Henrique Morais Paranaguá
Secretário de Clima e Relações Internacionais
INFLUÊNCIA POLÍTICA

PERFIL

Biografia

Técnico

Político

-

+

ABERTURA

-

+

▪ É diplomata de carreira. Ingressou no Itamaraty em 1999.
▪ Foi conselheiro na embaixada do Brasil em Buenos Aires antes de tomar posse no cargo.

Conexões
Políticas

▪ Salles anunciou no início de 2020 a sua futura nomeação para a Secretaria, o que somente veio a se dar agora.

▪ O diplomata foi afiliado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
▪ Paranaguá não possui uma trajetória extensa na política.
▪ Aparenta ser low profile, uma vez que não foram encontrados perfis ativos em redes profissionais como LinkedIn e Escavador.

Agenda

▪ Tem experiência na pauta ambiental dentro do Ministério das Relações Exteriores.
▪ Possui histórico de atuação especialmente contra a caça ilegal de baleias, tendo sido representante do Brasil na Comissão Baleeira Internacional.
▪ Ao anunciar sua futura nomeação, Salles anunciou que seus planos para a pasta é tornar a sua função “mais executiva”, condizente com o perfil
mais técnico do diplomata.
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MERCADO (Abertura)

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

Marcelo Donnini Freire
Secretário Adjunto de Clima e Relações Internacionais
PERFIL
Técnico

-

+

-

+

Biografia

▪ Graduado em gestão ambiental, possui pós-graduação em sustentabilidade integral;
▪ Tem ampla experiência no setor privado, já tendo ocupado o cargo de Gerente Sênior de Serviços em Sustentabilidade da KPMG Brasil;
▪ Entrou no Ministério do Meio Ambiente em 2019 no cargo de Diretor do Departamento de Recursos Externos da Secretaria-Executiva;
▪ Tornou-se Secretário Adjunto de Clima e Relações Internacionais no final de 2020.

Conexões
Políticas
Agenda

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

▪ Pelo perfil mais técnico, não possui conexões de relevância;
▪ Foi um ator importante na Conferência do Clima de 2019 (COP25), tendo constantes reuniões com stakeholders da área.

▪ Seu foco continua sendo o financiamento climático e a captação de recursos externos, mesmo após sua saída do cargo de diretor do Departamento
de Recursos Externos;

▪ Sua agenda em 2021 envolve totalmente a COP26;
▪ Já teve experiência com sustentabilidade corporativa e projetos de resíduos sólidos.
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MERCADO (Abertura)

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

Fernando Wandscheer de Moura Alves
Secretário Executivo
PERFIL
Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

Biografia

▪ É graduado em Relações Internacionais e mestre em Direito das Políticas Públicas, Relações Privadas e Desenvolvimento pelo Centro Universitário
de Brasília (UniCEUB);

▪ É especialista em Direito Público, Gestão de Negócios e em Políticas Públicas e Defesa;
▪ Já atuou como Secretário Executivo Adjunto e Subchefe Adjunto de Gestão Pública na Casa Civil da Presidência da República e coordenador de
projetos do Ministério da Defesa e como Secretário de Articulação e Parcerias no Ministério da Cidadania;

Agenda

Conexões
Políticas

▪ Atualmente, atua como Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

▪ Foi vereador do município e esteve sempre ligado a organizações agrícolas.

▪ Direito Internacional Público;
▪ Administração de empresas;

▪ Administração de setores específicos.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

MERCADO (Abertura)

Paulo Alexandre de Toledo Alves
Diretor do Departamento de Clima da Secretaria de Clima e Relações Internacionais
PERFIL

Agenda

Conexões
Políticas

Biografia

Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

▪ Paulo Alves é biólogo, Mestre em Ciências (Química na Agricultura e no Meio Ambiente) e Doutor em Ciências (Química na Agricultura e no Meio Ambiente)
pela Universidade de São Paulo (USP).
▪ Além disso, Alves obteve formação executiva na Harvard Kennedy School of Public Administration, focada em inovação digital de políticas públicas e
serviços.
▪ Paulo construiu carreira pública, trabalhando em diferentes ministérios desde 2012. Antes de assumir seu cargo atual, em junho de 2021, teve como
experiências mais recentes as posições de Coordenador-Geral de Integração e Projetos, e de Gestão Integrada no Ministério de Desenvolvimento Regional.
▪ Alves assumiu o cargo em um período significativo para os trabalhos do MMA, após a nomeação do Ministro Joaquim Leite. Deste modo, atua próximo a
Leite e seus secretários para o clima na agenda para a COP26, um dos temas prioritários do Ministério, que tem o objetivo de melhorar a imagem do Brasil
no exterior por meio da Conferência.
▪ Alves possui experiência acadêmica e profissional nas áreas de biotecnologia, ecotoxicologia e química ambiental, além de também atuar em controle de
qualidade ambiental, ecologia aplicada e educação ambiental.
▪ Em seu cargo, é responsável pelo apoio técnico para a implementação de acordos e tratados multilaterais, tais como o Acordo de Paris e o Protocolo de
Montreal, em nível federal.
▪ Também dirige projetos de cooperação internacional com foco na mitigação e adaptação às mudanças climáticas, proteção da camada de ozônio e combate
à desertificação.
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MERCADO (Abertura)

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

Guilherme Belli
Diretor do Departamento de Relações Internacionais
PERFIL
Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

Biografia

▪ Graduado em Direito, possui MBA em Relações Internacionais e Mestrado em Diplomacia;
▪ É diplomata de carreira desde 2006;
▪ Já atuou nas Embaixadas do Brasil em Moscou (Rússia), Pequim (China) e Buenos Aires (Argentina);

Conexões
Políticas

▪ Tornou-se Diretor do Departamento de Relações Internacionais do MMA em setembro de 2020.

▪ Pelo perfil mais técnico, não possui conexões de relevância.

Agenda

▪ Tem experiência com promoção do comércio brasileiro, especialmente de exportações agropecuárias;
▪ Atuou como chefe da promoção comercial quando serviu na embaixada do Brasil na China;
▪ Por essa experiência prévia com comércio internacional, pode ser uma peça-chave nas discussões acerca de exportações agropecuárias mais
sustentáveis.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

MERCADO (Abertura)

Marta Lisli Ribeiro de Morais Giannichi
Secretária da Amazônia e Serviços Ambientais
PERFIL
Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

Biografia

▪ Graduada em Biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006), mestre em Biodiversity and Conservation pela University of Leeds, United Kingdom
(2011), e doutora em estratégias para conservação de florestas tropicais na School of Geography, University of Leeds (2019).
▪ Até assumir o cargo atual, em julho de 2021, Marta foi Diretora do Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais da Secretaria da Amazônia
e Serviços Ambientais no Ministério do Meio Ambiente (MMA).
▪ No MMA desde 2019, também foi Diretora do Departamento de Florestas da Secretária de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, e Coordenadora-Geral
de Inventário e Concessões Florestais, da Secretaria de Florestas da Secretária de Florestas e Desenvolvimento Sustentável.

Agenda

Conexões
Políticas

▪ Fora do setor público, passou por Ecosystem Services LLC, Instituto Ecofuturo, Florestal Santa Maria, e Bioveritas.
▪ Giannichi foi nomeada pelo novo Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, que tem como objetivo melhorar a imagem internacional da
CoP26, para chefiar o departamento com um dos temas mais importantes da pasta: desmatamento e queimadas ilegais, cargo que era anteriormente
ocupado pelo próprio Ministro.

▪ Giannichi possui experiência na área de Serviços Ambientais e Manejo Florestal Sustentável, com ênfase em REDD+ (Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação) e certificação florestal FSC.
▪ Com atuação na área de atuação de recursos florestais e engenharia florestal, também atua com conservação da natureza, manejo, exploração e proteção
florestal, e economia dos recursos naturais.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE)

MERCADO (Abertura)

Leonardo Cleaver de Athayde
Diretor do Departamento de Meio Ambiente
PERFIL
Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

Biografia

▪ Diplomata de carreira, Athayde é Ministro de Segunda Classe do Itamaraty.
▪ Atualmente ocupa a posição de Diretor do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do ministério,
nomeado em maio de 2019.
▪ Também já ocupou o cargo de Chefe da Divisão de Defesa Comercial e Salvaguardas do MRE.

Conexões
Políticas

▪ Entre suas experiências no exterior, atuou na Embaixada do Brasil em Varsóvia (Polônia), na função de Ordenador de Despesas substituto.

▪ Devido à natureza de seu cargo, Athayde possui conexões internacionais e interministeriais.
▪ Atua conjuntamente aos Ministros do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, e ao Secretário do Meio Ambiente para Clima e Assuntos Internacionais do
Ministério do Meio Ambiente.
▪ Além disso, no MRE, responde ao Secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, o Embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto.

Agenda

▪ Em sua posição, Athayde tem autoridade na área de aspectos ambientais das relações bilaterais e multilaterais, incluindo temas como biodiversidade,
florestas, água e tratamento de resíduos.
▪ Como parte central da equipe brasileira de negociações internacionais em relação à agenda ambiental, Athayde debate temas como o mercado de carbono
e a necessidade de pagamentos financeiros por serviços ambientais.
▪ Vale destacar sua participação em diálogos ambientais com os Estados Unidos e a publicação de artigos em defesa a críticas à gestão ambiental brasileira,
também possuindo posição importante para a melhora da percepção internacional sobre o Brasil.
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MERCADO (Abertura)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES (MCTI)

Márcio Rojas da Cruz
Coordenador-Geral de Ciências do Clima e Sustentabilidade
PERFIL
Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

▪ É graduado em Ciências Biológicas, mestre em Biologia Molecular e especialista e doutor em Bioética, pela Universidade de Brasília (UnB);

Biografia

▪ É analista em ciência e tecnologia do MCTIC e Coordenador-Geral de Clima e Sustentabilidade (CGCL) desde 2014;
▪ Atuou como colaborador da Universidade de Brasília e foi diretor da Sociedade Brasileira de Bioética;
▪ Foi membro da negociação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), e do Acordo de Paris, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).
▪ É Autoridade Nacional Designada (AND) para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), sob o Protocolo de Kyoto, no Brasil;
▪ Participou da construção de relatórios como a Comunicação Nacional, além da Biennal Update Reporte, mais conhecida como BUR, no âmbito da UNFCCC;

Agenda

Conexões
Políticas

▪ É membro da Comissão Executiva Nacional do Plano Setorial para Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (CENABC).

▪ Não possui conexões políticas relevantes.

▪ Ciência e Tecnologia;
▪ Inovação em mudanças do clima;
▪ Mercados de carbono.
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MERCADO (Abertura)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA)

Fernando Silveira Camargo
Secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação
PERFIL
Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

▪ Formado em Direito e Administração Pública, Camargo também é especialista em gestão estratégica e finanças.

Biografia

▪ Conterrâneo da ministra Tereza Cristina (MS), trabalhou na Caixa Econômica Federal entre 1989 e 2004, onde exerceu funções gerenciais, inclusive
na Superintendência Estadual da instituição.
▪ Auditor do TCU (Tribunal de Contas da União), já exerceu o cargo de secretário de Gestão de Pessoas do órgão.
▪ Em 2013, foi diretor-geral do STF (Supremo Tribunal Federal) na gestão do então presidente Joaquim Barbosa.
▪ No TCU, também trabalhou na Coordenação-geral de Controle Externo da Eficiência Pública, onde atuou em projetos que visavam combater a
burocracia excessiva que impede o crescimento econômico do país e a competitividade de empresas.

Agenda

Conexões
Políticas

▪ Antes de assumir a Secretaria de Inovação do Mapa, ocupava o cargo de Secretário de Orçamentos e Finanças do TCU.

▪ Perfil mais técnico, sem conexões políticas relevantes.

▪ Está responsável pela articulação e implementação de projetos de inovação voltados para o desenvolvimento rural, em alinhamento com a
Embrapa, empresas de pesquisa e institutos de ensino, principalmente para o Nordeste brasileiro.
▪ Programas de irrigação, área que estava a cargo do Ministério da Integração Nacional e cuja transferência para o Mapa foi altamente demandada
pelo setor produtivo, e pelas questões relativas à produção sustentável, como o Plano ABC (Programa de Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono).
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MERCADO (Abertura)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA)

João Francisco Adrien
Diretor de Regularização Ambiental no Serviço Florestal Brasileiro
PERFIL
Técnico

ABERTURA

INFLUÊNCIA POLÍTICA
Político

-

+

-

+

Biografia

▪ É neto e filho de agricultores. Atua na a administração e planejamento da Agropecuária Palmeira da Serra, fazenda de cana-de-açúcar em Pratânia
(SP).
▪ Graduou-se em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2015. A tese da sua graduação foi “Análise da formação da renda
no Brasil e as perspectivas do campo no século XXI”.
▪ Passou mais de 10 anos trabalhando na Sociedade Rural Brasileira (SRB). Entrou como Coordenador do Departamento Rural Jovem, em 2009. Em
2014, virou Diretor da SRB. Em 2017, assumiu o cargo de Diretor-Executivo. Posição que ocupou até 2019.
▪ Em fevereiro de 2019, foi para o MAPA como Assessor Especial na posição de Chefe da Assessoria de Assuntos Socioambientais.

Agenda

Conexões
Políticas

▪ Foi nomeado ao cargo de Diretor de Regularização Ambiental no Serviço Florestal Brasileiro em junho de 2021.
▪ Um dos fundadores da Coalizão brasil, clima, floresta e agricultura, iniciativa que tem 160 entidades do setor produtivo e ambiental.
▪ Liderou a comitiva da Sociedade Rural Brasileira na 24ª Conferência do Clima da ONU, a COP 24, em 2018.

▪ Conciliação da agenda de sustentabilidade com produtivo rural.
▪ Adequação de produtores rurais ao código florestal.
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