
 

 

PERFIS DOS PARTICIPANTES 
 
Ailton Krenak 
Líder indígena e ambientalista. Fundador das organizações Núcleo de Cultura 
Indígena e União dos Povos Indígenas, é produtor gráfico e jornalista por formação. 
Participou da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição Brasileira 
de 1988. Em 2016, recebeu o título de Professor Doutor Honoris Causa da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), instituição onde leciona as 
especializações "Cultura e História dos Povos Indígenas" e "Artes e Ofícios dos 
Saberes Tradicionais”. Foi assessor especial do governo de Minas Gerais para 
assuntos indígenas de 2003 a 2010. Em 2014, foi um dos palestrantes do seminário 
internacional Os Mil Nomes de Gaia, no Rio de Janeiro. Atualmente atua em projetos 
do Núcleo de Cultura Indígena, na Serra do Cipó (MG), entre os quais o Festival de 
Dança e Cultura Indígena. É membro fundador da Comissão Arns. 
  
Debora Duprat 
Jurista, foi membro do Ministério Público Federal até 2020, onde ocupou cargos de 
vice-procuradora e procuradora-geral da República. Destacou-se nacional e 
internacionalmente como defensora dos direitos humanos, principalmente atuando à 
frente da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.  
 
Dom Ricardo Hoepers 
Liderança da Igreja Católica no Brasil e membro da CNBB, foi nomeado pelo Papa 
Francisco em 2016 como bispo da Diocese de Rio Grande (RS). Fez estudos 
acadêmicos em bioética e teologia moral. Atuou na Pastoral da Pessoa com 
Deficiência, na CNBB, onde, desde 2019, preside a Comissão Pastoral para Vida e 
Família. 
 
Fabio Konder Comparato 
Advogado constitucionalista. Membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
da qual tornou-se Professor Emérito em 2009. É doutor em Direito pela Universidade 
de Paris e doutor honoris causa da Universidade de Coimbra. Detentor de prêmios 



nacionais e internacionais e também autor de importante obra, como A Afirmação 
Histórica dos Direitos Humano. É fundador da Comissão Arns de Defesa dos Direitos 
Humanos. 
 
José Vicente 
Advogado e doutor em educação, é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, 
fundador da Sociedade Afrobrasileira de Desenvolvimento Sóciocultural – Afrobras, 
fundador do Movimento Ar contra a discriminação e a violência que atinge a população 
negra. Membro fundador da Comissão Arns de Defesa dos Direitos Humanos.  



Jurema Werneck - feminista negra, é médica formada pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e doutora em Comunicação e Cultura pela mesma universidade. 
Ativista do movimento negro e de Direitos Humanos, assumiu o posto de diretora-
executiva da Anistia Internacional Brasil em 2017. Autora de Saúde das Mulheres 
Negras: nossos passos vêm de Longe. (aguardando confirmação desta convidada).  
Kabengele Munanga - antropólogo brasileiro-congolês. Especializou-se em 
antropologia da população afro-brasileira, com foco no estudo do racismo estrutural. 
Graduou-se pela Université Oficielle du Congo e doutourou-se pela Universidade de 
São Paulo. É autor, entre outros títulos, de O Negro no Brasil de Hoje.  
Luiz Eduardo Soares - graduado em literatura, tornou-se mestre em antropologia, 
doutor em ciência política e pós-doutor em filosofia política. Foi Secretário Nacional de 
Segurança Pública (2003) do governo Lula, professor da Unicamp e professor-visitante 
das universidades Harvard, Pittisburgh e Columbia (EUA). Autor, entre outros livros, de 
Meu Casaco de General.  
Marcos Gomes da Silva - jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) e membro da Comissão de Liberdade de Imprensa e dos Direitos 
Humanos. Foi gerente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (Empresa Brasil de 
Comunicação) e âncora da Rádio CBN do Rio de Janeiro.  
Mercedes Bustamante - graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, depois prosseguiu sua formação com mestrado em Ciências 
Agrárias e doutorado em Geobotânica. Especializou-se em Ecologia dos 
Ecossistemas, desenvolvendo pesquisas sobre o cerrado, o uso da terra, mudanças 
ambientais e a biogeoquímica. É professora da Universidade de Brasília e membro da 
Academia Brasileira de Ciências.  
Paulo Buss - médico, especializou-se na Sociedade Brasileira de Pediatria e na 
Escola Nacional de Saúde Pública. Atuou em diferentes cargos na Fundação Oswaldo 
Cruz - Fiocruz, como diretor do centro de relações internacionais em saúde, como vice 
e como presidente da instituição. Também esteve à frente da Federação Mundial de 
Saúde Pública. É membro da Academia Nacional de Medicina, além de atuar como 
consultor da OMS e da OPAS.  
Tânia Bacelar - economista e cientista social, é uma acadêmica reconhecida por seus 
trabalhos sobre desenvolvimento regional. Foi secretária do Planejamento (1987-88) e 
da Fazenda do Estado de Pernambuco (1988-1990), secretária de Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente do Recife (2001-2002), Secretária Nacional de Políticas 
Regionais do Ministério da Integração Nacional (2003). É sócia diretora da Consultoria 
Econômica e Planejamento, a Ceplan.  
Mediação:  
Patrícia Campos Mello - jornalista e escritora, é repórter e colunista da Folha de S. 
Paulo. Por seu trabalho como correspondente internacional em diferentes veículos, 
recebeu o Prêmio de Liberdade de Imprensa do Comitê para Proteção de Jornalistas 
(CPJ), o Prêmio  



Internacional do Comitê da Cruz Vermelha e o Prêmio de Jornalismo Rei de Espanha, 
entre outros. É autora de Máquina do Ódio, livro em que revela os bastidores dos 
esquemas de desinformação e fake news no Brasil dos últimos anos.  
Flavia Oliveira - formada pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas e, em 
jornalismo, pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente realiza intenso trabalho 
como comentarista de telejornais da Globonews, além de ser colunista do jornal O 
Globo e da rádio CBN. Com foco em economia, desenvolvimento social e direitos 
humanos, Flávia recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais, entre eles, 
Prêmio Esso de Jornalismo, Prêmio Ayrton Senna e Prêmio Elizabeth Neuffer da 
Associação de Correspondentes da ONU.  
Rubens Valente - paranaense de Goierê, atua como jornalista desde 1989. Na Folha 
de São Paulo desde 2001, desenvolveu importante trabalho voltado ao meio-ambiente, 
aos conflitos fundiários, aos direitos dos indígenas, à violência no campo, o que já lhe 
rendeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais. É autor de “Os Fuzis e as 
Flechas” e “Operação Banqueiro”.  
Juca Kfouri – jornalista/mestre de cerimônia - atua há anos em programas de rádio 
e TV, além de assinar colunas em veículos impressos. Dentre livros publicados, 
destaca-se Confesso que Perdi: Memórias. É membro do Conselho Consultivo da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI).  
Mais informações:  
Assessora de Comunicação da CNBB  
Manuela Castro – +55 11 981361595  
Analítica Comunicação - Assessoria da Comissão Arns  
Julia Rezende – julia.rezende@analitica.inf.br | +55 11 99684-5604  
Juliana Neves – juliana.neves@analitica.inf.br | +55 11 97320-4048  
Assessora da ABC  

Elisa Oswaldo-Cruz - +55 21 981322520 


