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Congressmen Sérgio Souza (PMDB/PR) Focus: agriculture  
• President of National Agriculture Committee; 
• Responsible for the agribusiness general agenda in the National Congress 

Senator Ana Amélia (PP/RS) Focus: agriculture  
• Top influencer Senator in issues regarding agriculture; 
• Elected the best politician in Brazil amongst the 513 Congressmen and 

women and 81 Senators by the Politician Ranking- 
http://www.politicos.org.br/ 

Deputado Federal Sérgio Souza (PMDB/PR). Foco: agricultur  
• Presidente da Comissão de Agricultura  

• Responsável pelos temas que envolvem a agricultura na Câmara dos Deputados 

Senadora Ana Amélia (PP/RS) Foco: agriculture  
• Principal Senadora em temas da agricultura 
• Eleita a melhor política brasileira dentre os 513 Deputados e 81 

Senadores pelo Ranking dos Políticos http://www.politicos.org.br/ 
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Congressman Heitor Schuch (PSB/RS). Focus: smallholders 
• President of Smallholders Cocus; 
• The most vocal authority in favor of small farms activities; 

 

Congressman Nilson Leitão (PSDB/MT). Focus: agriculture  
• President Agriculture Parliamentarian Front  the most powerful political 

Front in Brazil; 
 

Deputado Federal Heitor Schuch (PSB/RS). Foco: agricultura familiar  
• Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar  
• Principal autoridade na defesa dos pequenos produtores  

 

Deputado Federal Nilson Leitão (PSDB/MT). Foco: agricultura 
• Presidente da Frente Parlamentar Agropecuaria  principal frente política 

nacional  
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Congresswoman Tereza Cristina (PSB/MS). Focus: agriculture  
• Vice-president of Agriculture Parliamentarian Front and Leader of PSB, one of the 

most important Party in the current Brazilian landscape; 
 

Congressman Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE). Focus: Health 
• Vice-president of Heath Parliamentarian Front 

 

 

Deputada Federal Tereza Cristina (PSB/MS). Foco: agricultura 
• Vice-Presidente da Frente Parlamentar Agropecuaria e Líder do PSB, um dos 

partidos mais importantes no atual cenário político 

Deputado Federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE). Foco: Saúde 
• Vice-Presidente da Frente Parlamentar da Saúde  
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Congressman Ricardo Tripoli (PSDB/SP) Focus: environment 
• President of Environment Parliamentarian Front 

 

Congressman Efraim Filho (DEM/PB).  Focus: Intellectual Property 
• President of Intellectual Property Parliamentarian Front 

 
 
 

Deputado Federal Ricardo Tripoli (PSDB/SP). Foco: meio ambente 
• Presidente da Frente Parlamentar do Meio Ambiente 

 

Deputado Federal Efraim Filho (DEM/PB).  Foco: Propriedade Intelecual  
• Presidente da Frente Parlamentar da Propriedade Intelectual  
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Ministry of Environment – Zilda Veloso 
• Secretary of Environment Quality; 

 

Ministry of Industry – Marcos Vinícius 
• Secretary of Innovation 
 

 

Ministry of Agriculture – Neri Geller 
• Secretary of Agriculture Politics 

 
 

Secretary of Agriculture of the State of Rio Grande do Sul- Ernani Polo  

Ministério do meio Ambiente 
• Secretaria de Qualidade Ambiental  

 

Ministério da Indústria - Marcos Vinícius 
• Secretario de Inovação  
 

 

Ministério da Agricultura- Neri Geller 
• Secretario de Políticas Agrícolas  

 
 

Secretario de Agricultura do Rio Grande do Sul- Ernani Polo  

Presenter
Presentation Notes
MENSAGENS:Mostrar a complexidade da atuação estadual, onde cada estado é independente (e praticamente do tamanho de um país europeu), com os governadores e suas secretarias, deputados, instituições estaduais, etc..Deixar claro que todos esses entes têm poder de decisão e precisam ser monitorados e eventualmente engajados. Falar também da complexidade partidaria: governadores e assembleias de partidos diferentes oferecem riscos diferentes. 



6  

Guests/Convidados – Tier 2 

Classification: INTERNAL USE ONLY 

Congressman Covatti Filho (PP/RS) . Focus: agriculture  

Congressman Goulart (PSD/SP). Focus: industry  

Congressman Júlio Delgado (PSB/MG). Focus: industry 

Congressman Jerônimo Goergen (PP/RS). Focus: agriculture 

Deputado Federal Covatti Filho (PP/RS) . Foco: agricultura 

Deputado Federal Goulart (PSD/SP). Foco: indústria 

Deputado Federal Júlio Delgado (PSB/MG). Foco: Indústria 

Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS). Foco: agricultura 
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Congresman Paulo Abi Ackel (PSDB/MG). Focus: industry 

Ana Pelini – Secretary of Environment of Rio Grande do Sul 

Arnaldo Jardim – Secretary of Agriculture of São Paulo 
 

Deputado Federal  Paulo Abi Ackel (PSDB/MG). Foco: indústria 

Ana Pelini – Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 

Arnaldo Jardim – Secretario de Agricultura de São Paulo 
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