
II BRAZIL INFRASTRUCTURE INVESTMENTS FORUM 

 
Evento a ser realizado em Nova York (EUA), em 20 de outubro de 2011, no 

Hudson Hotel, com conferências e debates conduzidos por autoridades e 
juristas brasileiros e norteamericanos, destinado a empresas e advogados 
dos Estados Unidos com interesse no Brasil. 

 
As conferências e debates serão conduzidos em inglês ou português, 

sempre com tradução simultânea. Haverá transmissão via internet, 
permitindo a participação remota interativa.  
 

A finalidade do encontro é divulgar oportunidades de investimento no Brasil 
no setor de infraestrutura, bem como aprofundar o conhecimento jurídico 

dos investidores, empresários e advogados norteamericanos acerca de 
aspectos especialmente relevantes do ambiente de negócios e do direito 
brasileiro. O encontro também se destina a proporcionar o contato entre 

parceiros brasileiros e norteamericanos, possibilitando o desenvolvimento 
de novos negócios envolvendo o Brasil. Os trabalhos são distribuídos ao 

longo de uma manhã, com diversas ocasiões de convívio e networking entre 
os participantes. 

 
 

Programação: 
 

Café da manhã:             8:00-8:30 
 
Abertura e boas vindas:  8:30-8:40 

 
Primeiro painel:               8:40-9:30 

Tema:                   As Olimpíadas de 2016 e a Copa de 2014: 
investimentos e legado  

Palestrante:          Ministro Márcio Fortes (Presidente da Autoridade 

Pública Olímpica – APO) [a confirmar] 
Palestrante:          Ministro Benjamin Zymler (Presidente do Tribunal 

de Contas da União – TCU) [confirmado] 
Moderador:           Cesar A. Guimarães Pereira (Justen, PR) 

[confirmado] 
 
Intervalo:                      9:30-9:40 

 
Segundo Painel:          9:40-10:30 

Tema:                   Perspectivas dos setores de transporte e logística 
no Brasil 

Palestrante:          Marçal Justen Filho (Justen, Brasil) [confirmado] 

Palestrante:          [a ser indicado] 
Moderador:           Alécia Paolucci Nogueira Bicalho (Motta, Bicalho & 

Carvalho, MG) [confirmado] 
 
 

Intervalo:                    10:30-10:40 
 

Terceiro Painel:            10:40-11:50 



Tema:                   Arbitragem em setores regulados no Brasil  

Palestrante:          Ministro do STJ João Otávio de Noronha 
[confirmado] 

Palestrante:          Alden Atkins (Vinson & Elkins, DC) [confirmado] 
Palestrante:          Maurício Gomm Santos (Smith, Miami) 

[confirmado] 

Moderador:           Luis Martinez (ICDR, NY) [a ser confirmado]  
 

Intervalo:                    11:50-12:00 
 
Conferência final:         12:00-12:50 

Tema:                   Oportunidades e desafios da infraestrutura no 
Brasil 

Conferencista:      Ministro de Estado das Comunicações Paulo 
Bernardo Silva [confirmado] 

Presidente:           Guilherme de Salles Gonçalves (Gonçalves, PR) 

[confirmado] 
 

Encerramento:             12:50-13:00 
 

Almoço:                       13:00-14:00 
 
Durante o almoço, serão lançadas pela Editora Fórum a 2ª edição do livro 

“Infrastructure Law of Brazil” e a revista jurídica “Brazil Infrastructure Law 
Review” 

 
Público alvo: 

a) Advogados norteamericanos com atuação no Brasil ou com clientes 

interessados em investimentos no Brasil 
b) Empresas norteamericanas das áreas de infraestrutura abrangidas 

pelo evento, bem como outras que possam indiretamente beneficiar-
se das discussões 

c) Empresas e firmas de advocacia brasileiras interessadas no 

intercâmbio de informações e negócios com empresas e firmas 
norteamericanas.  

 
Local: 
Em Nova York, NY (EUA), no Hudson Hotel 

 
Participação online: 

Será possível a participação remota. 


