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Algumas das pessoas incríveis que vamos conhecer.

BIOGRAFIAS 



Sam Potolicchio
Diretor de Educação Global na 
Universidade de Georgetown

Foi indicado como um dos Melhores Professores do 
Estados Unidos pela Princeton Review, e Futuro Líder 
do Ensino Superior Americano, pela Association of 
Colleges and Universities. Também foi reconhecido 
como um dos seis educadores americanos 
excepcionais pelo Prêmio OZY de Educação. Ministrou 
palestras em mais de 200 universidades ao redor do 
mundo, em 85 países, e atuou como Presidente do 
Departamento de Comunicação Política e Social da 
The Russian Presidential Academy. É presidente da 
Preparing Global Leaders Foundation, um programa 
de treinamento para lideranças de mais de 150 países. 
Também atua como conselheiro para governos no 
Oriente Médio, América Latina, Ásia e Europa. 
Bacharel em Arte na Psicologia, pela Universidade de 
Georgetown, é também mestre em Estudos 
Teológicos por Harvard, e Doutor em Governo 
também por Georgetown. 



Diana Chambers 
Mentora de Riquezas Familiares 

Conhecida como Mentora da Riquezas de Família, Diana 
Chambers é empenhada em ajudar seus clientes a gerenciar sua 
riqueza de maneiras emocionalmente inteligentes. Foi a primeira 
mulher contratada na administração como membro da equipe de 
planejamento estratégico da Redland PLC, uma importante 
empresa britânica, também se tornou a arrecadadora de fundos 
para um projeto educacional na Bósnia durante a guerra. 
Diana refletiu sobre o impacto do dinheiro em sua vida e se 
tornou uma pessoa de confiança para os outros, quando 
enfrentam desafios e oportunidades de possuir, gastar e alocar 
sua riqueza com sabedoria.



Joshua Walker
Global Head of Strategic Initiatives and Japan
Fundador do APCO Institute

Atuando como Chefe Global de Iniciativas Estratégicas e 
Japão no Gabinete do Presidente do Eurasia Group, líder 
mundial em consultoria de risco político, Joshua tem mais 
de duas décadas de experiência em diplomacia e negócios 
internacionais, foi CEO e presidente do Pavilhão dos 
Estados Unidos na World Expo de 2017, em Astana, 
Cazaquistão. É decano fundador e vice-presidente da 
APCO Institute, empresa líder em comunicação 
estratégica global. Exerceu diferentes papéis em agências 
do governo americano, como o Departamento de Estado, e 
o Departamento de Defesa. Professor e liderança da 
George Mason University, é bacharel pela Universidade 
de Richmond, mestre por Yale University, e doutor pela 
Princeton University. 



É analista político para a NBC News, e 
membro da New America Foundation. 
Ex-funcionário de inteligência da CIA, onde 
atuou por dez anos, dedicado a detectar e 
evitar ataques terroristas contra os Estados 
Unidos e seus interesses. Ainda na CIA, foi 
emprestado ao Conselho de Segurança 
Nacional, atuando como porta-voz e 
Assessor Especial do ex-presidente Barack 
Obama. Em 2018 lançou um livro sobre essa 
experiência de trabalho: West Wingers: 
Stories from the Dream Chasers, Change 
Makers, and Hope Creators Inside the 
Obama White House. Graduado em Relações 
internacionais pela Universidade de 
Georgetown, e mestre pela Harvard 
University's Kennedy School of Government.

Ned Price
Analista Político para a NBC News
Ex CIA e porta voz do OBAMA 



Lynn C. Ross leciona Gestão Pública e Avaliação de 
Programas no Programa MPM, e leciona Processos Políticos 
Públicos e Gestão Pública no Programa de Mestrado em 
Políticas Públicas. Ross também atua como Diretora de 
Prática do Mestrado no Programa do Governo Americano e 
leciona Política do Executivo e Política para o Departamento 
de Governo de Georgetown. Em 2014, ela recebeu o Prêmio 
Leslie Whittington da McCourt School por excelência em 
ensino. Ross treina novos Oficiais de Serviço Exterior com 
comunicação efetiva no Centro Nacional de Treinamento de 
Relações Exteriores do Departamento de Estado dos EUA, 
trabalha com executivos e com a Corporação Federal de 
Depósito e Seguros e treinou aspirantes a executivos por 
meio do Programa de Desenvolvimento de Líderes Sênior do 
Departamento de Defesa dos EUA. 

Lynn Ross 
Mestre no setor de públicas



Vice-Presidente Sênior e Diretor de Relações Públicas e 
Comunicações da The Coca-Cola Company de 2008 até 
2017, tendo, assim, gerenciado a agenda de assuntos 
públicos globais de uma das maiores corporações 
multinacionais do mundo. Em sua carreira de 30 anos, 
ocupou diversos cargos de gerência sênior, incluindo 
Assistente Executivo do ex-CEO Roberto C. Goizueta e 
Presidente da Divisão da Europa Central. Em 2003, foi 
eleito Vice-Presidente Sênior Global de Relações Públicas e 
Comunicação, e em 2005 retornou à Europa como 
Presidente da Divisão da Rússia, Ucrânia e Belarus. Em 
2008, foi eleito Vice-Presidente Sênior de Relações Públicas 
e Comunicações Globais e nomeado para o Comitê 
Executivo da Companhia. Tuggle atua no conselho de 
diretores da Georgia Power Company e na Oxford 
Industries, Inc. É formado pela Hamilton College e pela 
Yale University e estudou na Ludwig-Maximillian 
Universität, em Munique, e na Darden Business School da 
Universidade da Virgínia.

Clyde Tuggle
Ex-VP da Coca-Cola 
Company, Co-fundador da 
Pine Island Capital Partners 



Em 2014, Mary Streett ingressou como vice-presidente e chefe 
de assuntos governamentais dos EUA. Neste papel, ela 
supervisiona relações governamentais federais, estaduais e 
locais, e desempenha um papel central no planejamento 
estratégico da BP. Antes de ingressar na BP, Mary atuou como 
vice-presidente de Assuntos do Governo Federal na Exelon, 
uma das principais empresas de eletricidade e fornecimento de 
gás do EUA. Trabalhou no escritório de advocacia Mayer 
Brown LLP, onde foi sócia na área de Governo e Comércio 
Global, focado em assuntos governamentais e regulatórios,  
aconselhando empresas americanas e estrangeiras em 
questões transacionais, regulamentares, legislativas e de 
políticas relacionadas ao comércio internacional e 
investimento, políticas ambientais e energéticas, e de 
tecnologia. 

Mary Street
Vice-presidente do Departamento de 
Comunicações e Relações Externas dos EUA



Spencer Abraham
Ex-Senador Republicano e Secretário 
de Energia dos Estados Unidos

Ocupou diversas posições de destaque no governo. 
Depois de atuar como senador, foi Secretário de Energia 
do presidente George W. Bush. Após deixar o cargo, 
serviu aos mais importantes conselhos empresariais do 
mundo na área de energia e atuou como consultor 
internacional. Ex- professor de Direito, fundou um dos 
periódicos mais influentes da Escola de Direito de 
Harvard. É um dos fundadores da Federalist Society.



É vice presidente da MWWPR, foi Senior Adviser na 
Squared Communications, CEO do Democratic National 
Committee e Diretora Executiva do projeto EMILY’s List. 
Formada em ciência política e história pela Universidade 
do Estado em Nova York e pela Universidade Americana 
Washington DC, é Resident Fellow em Harvard. Iniciou 
sua carreira na National Foundation of Women 
Legislators, foi diretora de Relações Governamentais na  

Service Employees International Union (SEIU), trabalhou 
como assistente especial de John Kerry, durante sua 
campanha presidencial. Em 2010, atuou como Diretora 
Executiva na EMILY's List, um comitê que atua para 
eleger mulheres democratas. Também trabalhou para as 
campanhas de Louise Slaughter e Maurice Hinchey.

Amy Dacey
VP MWWPR e ex CEO do Comitê Democrata



Elaine Smith, conselheira 
do Banco Mundial

Começou a trabalhar no setor social em 2011, após 19 anos de 
carreira no setor financeiro, trabalhando para bancos de 
investimento globais como Goldman Sachs e J.P. Morgan como 
trader e gerente de vendas de pesquisa. É Jovem Líder Global 
(YGL) do Fórum Econômico Mundial, uma das principais 
integrantes da iniciativa do Fórum Econômico Mundial, na 
área de Crédito Social, para incentivar o capital privado para o 
crescimento econômico sustentável e a inclusão. Atualmente, 
trabalha no Grupo do Banco Mundial na equipe de 
Envolvimento Global e Parcerias, Relações Externas e 
Corporativas contribuindo para o pensamento e formulação 
dos veículos financeiros ideais para parcerias corporativas e 
filantropia para cumprir a missão do Banco: o duplo objetivo 
de eliminar a pobreza extrema até 2030 e impulsionar a 
prosperidade compartilhada, medida como a renda dos 40% 
mais pobres em qualquer país.



Jared Genser, diretor da Perseus Strategies

Diretor administrativo da Perseus Strategies, um escritório 
de advocacia de interesse público, foi sócio da área de 
negócios governamentais da DLA Piper LLP e consultor 
administrativo da McKinsey & Company. Ministrou 
seminários de longa duração sobre o Conselho de Segurança 
da ONU na Georgetown University e as faculdades de direito 
da Universidade de Michigan e da Universidade da 
Pensilvânia. Ele foi um associado do Centro Carr para Política 
de Direitos Humanos da Universidade de Harvard, foi 
anteriormente nomeado pelo National Law Journal como um 
dos “40 Under 40”. Possui um B.S. da Cornell University, um 
M.P.P. da Escola de Governo John F. Kennedy, de Harvard, 
onde ele era um funcionário público do Ex-Alumni e um 
jurado com louvor da Faculdade de Direito da Universidade 
de Michigan.
Genser é autor do Grupo de Trabalho das Nações Unidas 
sobre Detenção Arbitrária: Comentário e Guia para a Prática 
(Cambridge University Press, Forthcoming 2019).
Ele é o ganhador do Prêmio Internacional de Direitos 
Humanos da American Bar Association, do Liberty Fighter da 
Liberdade da Coréia do Norte e do Prêmio Charles Bronfman. 
Ele era um Jovem Líder Global do Fórum Econômico Mundial.



Yang Jianli, ativista líder do movimento por 
uma China Democrática

Nascido na província de Shandong, na China, se envolveu com o Partido 
Comunista Chinês (PCC) nos anos 80, se desencantou com a corrupção e a 
duplicidade e deixou a China para seguir uma carreira em Matemática na 
U.C. Berkeley em 1986. Em 1989, seus colegas estudantes chineses o 
elegeram para voltar a Pequim em apoio aos seus colegas que estavam se 
manifestando pela democracia na Praça Tiananmen. Voltou, juntou-se ao 
movimento e testemunhou o massacre de milhares de pessoas com as armas 
e tanques do exército do PCC. Ele escapou por pouco e retornou aos Estados 
Unidos para estudar democracia e continuar seu ativismo. Concluiu o seu 
doutorado em Economia Política em Harvard  e em 2002,  retornou à China 
para ajudar o movimento trabalhista com estratégias de luta não violentas. 
Foi preso e condenado a cinco anos de prisão, após um clamor internacional 
pela sua libertação, incluindo uma resolução da ONU e uma votação 
unânime das duas casas do Congresso dos Estados Unidos, o Dr. Yang foi 
libertado em abril de 2007. 
Desde então vem lutando pela democracia no seu país. 
Co-presidiu o Comitê sobre Liberdade na Internet na Cúpula de Genebra 
sobre Direitos Humanos e Democracia, na cerimônia de entrega do Prêmio 
Nobel da Paz de 2010, representou o laureado do ano, o líder da democracia 
chinesa preso Liu Xiaobo, que morreria sob custódia do regime do PCC em 
13 de julho de 2017. Se juntou ao Dalai Lama. e outros quatro delegados, para 
comparecer ao Fórum Democracia e Direitos Humanos na Ásia, organizado 
pelo ex-presidente tcheco Vaclav Havel. Ao longo dos anos, o Dr. Yang 
ajudou a projetar, lançar e liderar inúmeras iniciativas importantes de 
cidadãos chineses.



Angelica Silvero
Head no Banco Mundial 

Brasileira, é  head de palestras no Banco Mundial, seu papel é 
educar e informar o público sobre o Banco Mundial. Ela 
organiza, projeta, entrega apresentações para mais de 20.000 
estudantes e profissionais por ano.
Angélica também trabalha em campanhas globais do Banco 
Mundial sobre Gênero, Redes de Segurança Social e 
recentemente fez parte do grupo que organizou o primeiro 
evento TED do Banco Mundial (TEDxSendai no Japão).
Ela estudou Comunicação e Administração de Empresas e 
continuou estudos de pós-graduação em Comunicações pela 
Universidade Johns Hopkins.
Angélica é triatleta e mentora de “Team in Training”, gerando 
dinheiro e conscientização para a Sociedade de Leucemia e 
Linfoma.



Jonathan Benisson 
CEO da FullCycle

Investidor de impacto, mentor, professor de direito empresarial e empreendedorismo, autor, palestrante, e CEO de diferentes startups de êxito e 
um incansável catalisador de mudanças. É membro de diversos conselhos, e dedica grande parte de seu tempo atuando como mentor de 
startups, com foco em gênero, minorias e jovens empreendedores. Atua próximo a governos ao redor do mundo, à Iniciativa das Nações Unidas 
para o Equador, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, e universidades, visando ao desenvolvimento do ecossistema empreendedor. 
Atualmente, é cofundador, investidor e Chief Advisor do CEO da FullCycle, que atua no combate às mudanças climáticas, ao investir e criar 
escala para soluções tecnológicas que tratam o tema. Jonathan dá palestras e escreve sobre captação de recursos, empreendedorismo e 
colaboração. 
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É fundador do NEXUS, rede global de jovens filantropos, investidores e 
empreendedores sociais, onde atuou por uma década, inspirando ações de 
investimento e engajamento social de herdeiros das famílias mais ricas do 
mundo. 
Antes de fundar a Rede NEXUS, Jonah foi Diretor de pesquisa para Common 
Ground - USA, e parte do Distributive Networks Inc., onde contribuiu com a 
criação da tecnologia usada na campanha eleitoral de Barack Obama, em 
2008. Em 2000, foi um dos fundadores da Global Youth Action Network 
(GYAN), rede de fortalecimento da participação de jovens em decisões de 
impacto global. Com o crescimento da rede, a organização se juntou à 
TakingITGlobal, para formar o maior site da internet dedicado a empoderar 
jovens líderes, recebendo aproximadamente 2 milhões de visitas a cada dia. 
Jonah também atuou como co-fundador, membro de conselho ou conselheiro 
de várias organizações, tais como Pioneers of Change, ManyOne Foundation, 
L. A. Jonas Foundation, Shift Foundation, e WISE (Wealthy Individuals – 
Social Entrepreneurs). 

Jonah Wittikamper
Diretor Executivo da Healthy Democracy Coalition



Xo-fundador da Crystall.in, uma iniciativa para apoiar indivíduos, 
famílias e crianças na arte da auto cura e conexão com a Terra. Ela 
começou seu ativismo trabalhando com jovens de comunidades 
privilegiadas e desprivilegiadas no Brasil, países da América Latina e 
na Suíça, oferecendo oportunidades para expandir seus horizontes e 
ajudá-los a canalizar suas energias criativas para a mudança social. 
Na filantropia, ela trabalhou para o escritório latino-americano da 
Fundação W. K. Kellogg, apoiando programas focados em aumentar 
e melhorar a participação da juventude nos processos de tomada de 
decisões por meio de iniciativas de desenvolvimento local que 
quebram ciclos de pobreza. Trabalhou como consultora da Aliança de 
Alavancagem e do Banco Interamericano de Desenvolvimento em 
Washington DC e atuou como consultora do Jamboree Mundial de 
Escoteiros da UNESCO no Chile e do PNUD - ICPD (Cairo + 5) na 
Holanda. Formada em Arquitetura e Urbanismo, atualmente trabalha 
como Praticante de Cura Energética Holística e apoia indivíduos e 
pais de crianças e pré-adolescentes sensíveis. Ela também projeta e 
produz suprimentos naturais na arte da cura. Ela acredita que a 
mudança acontece através do autocuidado, cura e devolução do 
amor incondicional aos outros.

Lis Hirano
Cofundadora Crystall.in


