
Conselho Consultivo

Grupo composto por especialistas brasileiros reco-
nhecidos nacional e internacionalmente no âmbito de 
políticas públicas, academia, sociedade civil e setor 
privado que voluntariamente e pro-bono aceitaram 
contribuir para o avanço do mandato do Programa de 
Ação do Cairo e da Agenda 2030 no Brasil. Os mem-
bros do Grupo Consultivo apoiam no aconselhamento 
inovador e estratégico em áreas-chave do trabalho do 
UNFPA para o avanço dos objetivos do Cairo no Brasil.
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Conselho Consultivo do 
Fundo de População da ONU



Alexandre é formado em Medicina pela Unicamp. Foi 
coordenador de projetos de pesquisa, vigilância e assistên-

cia em doenças tropicais do Ministério da Saúde no Pará 
ligados ao combate da malária em indígenas e, também foi 
conduzido ao cargo de diretor de Saúde Indígena da Funa-
sa. Já atuou como Ministro da Saúde e Secretário Munici-

pal de Saúde da Prefeitura de São Paulo.

Alexandre Rocha Santos Padilha

Especialista em Bioestatística pela Columbia University, 
Elza é membro fundador do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento. Realizou vários projetos de pesquisa, alguns 

deles sobre problemas de saúde pública. Apresentou grande 

no exterior. Tem também inúmeras publicações nas áreas 
de saúde reprodutiva, gênero, sexualidade e juventude.

Elza Salvatori Berquó

Gonzalo Vecina Neto
Gonzalo é médico sanitarista. Tem conhecimento avançado 

em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde. Com 
vasta experiência na área da saúde, já atuou como Diretor 
Presidente da ANVISA, Secretário Municipal de Saúde de 
São Paulo, Secretário Nacional da Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, Superintendente do Hospital Sírio Li-
banês. É professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.

Jacqueline Rocha Côrtes 
Militante dos direitos humanos, Jacqueline atuou como 

ativista de ONGs e outros movimentos sociais. Foi consul-
tora do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde. Trabalhou para o Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Tem seu 

próprio documentário, “Meu nome é Jacque”, no qual conta 
sua experiência como mulher transexual e soropositiva.

Membros



Marta Maria A. Azevedo
-

povos indígenas, saúde e educação. Trabalha com os temas 
educação, mobilidade espacial e segurança alimentar com 
os Guarani, e saúde das mulheres, educação e indicadores 
de qualidade de vida com povos indígenas do Amazonas.

Lisiane Lemos

Jurema Werneck
Doutora em Comunicação e Cultura e graduada em 
Medicina. Integrou o Grupo Assessor da Sociedade Civil 
da ONU Mulheres Brasil, o Board of Directors do Global 
Fund for Women, o Conselho Curador do Fundo Brasil 
de Direitos Humanos e o Comitê Técnico de Saúde da Po-
pulação Negra do Ministério da Saúde. É a atual Diretora 
Executiva da Anistia Internacional.

para a inclusão de pessoas negras na empresa que promo-
ve a tecnologia como um instrumento de ascensão social. 

Comitê de Igualdade Racial da organização Mulheres do 
Brasil.

Luiza Trajano
Luiza é empresária, formada em Direito e Administração 
de Empresas, é Presidente do Conselho de Administração 
do Magazine Luiza, que possui mais de 800 lojas em 16 
estados. Foi responsável pelo salto de inovação e cresci-
mento que colocou o Magazine Luiza entre as maiores va-
rejistas do Brasil, colocando as pessoas em primeiro lugar, 
privilegiando as atitudes empreendedoras e a criatividade.

anos. Participa do Blacks at Microsoft no Brasil, política

Marta é doutora em Demografia pela Unicamp e é pesqui- 
sadora do Núcleo de Estudos de População. Foi presidente



Nilcéa Freire
Nilcéa é médica pós-graduada pela UERJ. Dedicou-se ao 
estudo de parasitas responsáveis por grandes endemias no 
Brasil. Foi delegada da Conferência Regional sobre a Mu-
lher Latino-Americana e Caribenha, presidente da Comis-
são Interamericana de Mulheres e Secretária Especial de 
Políticas para as Mulheres. É Diretora do Museu do Samba.

-
sor da UFRN, onde coordena o programa de Pós-Gradua-

Estudos Populacionais, suas pesquisas se concentram nos 

e mudanças ambientais.

Ricardo Ojima 

Ricardo Paes de Barros
Ricardo é doutor em Economia pela Universidade de Chicago. 
Foi pesquisador do IPEA por mais de 30 anos, onde realizou 
pesquisas focadas em questões relacionadas a desigualdade 
e pobreza, mercado de trabalho e educação no Brasil e na Amé-
rica Latina. É economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e 
professor titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna no Insper.

Doutora em educação pela PUC-Rio. Foi Secretária de 
Desenvolvimento Social no RJ e Ministra de Assistência 
Social. Foi Diretora da Divisão de Políticas Sociais do BID 
em Washington. Recebeu o Prêmio Destaque 2012 do Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU. É 
diretora do Instituto Synergos no Brasil, organização que 
atua com a metodologia das Parcerias Multissetoriais.

Wanda Engel Aduan 

Tsitsina Xavante 
Articuladora política da Namunkurá Associação Xavante e 
ponto focal da Rede de Juventude Indígena. Participou do     
Indigenous Fellowship Programme/Alto Comissariado de 

nos processos organizativos da juventude e de mulheres in-
dígenas em defesa dos direitos humanos a povos indígenas.


