ASSUME O NOVO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ARPEL, Economista Izeusse Braga
Em 1º de julho de 2018, assumiu a função de Secretário Executivo da ARPEL, o
Economista Izeusse Braga, em substituição ao Eng. Jorge Ciacciarelli, que ocupou esse
cargo entre dezembro de 2013 e junho de 2018.
ARPEL agradece a Jorge Ciacciarelli por seu empenho e grande contribuição para o
crescimento da Associação, destacando, entre outros marcos de sua gestão, o
lançamento da plataforma de inovação e tecnologia Innov@ARPEL, e do curso de
formação para gerentes sênior, que servirão como impulsionadores do processo de
transformação da indústria neste novo cenário energético global e regional.
Por outro lado, a Associação dá as boas-vindas a Izeusse Braga, economista com mais de
45 anos de experiência empresarial, dos quais 35 anos ligados à indústria de petróleo e
gás, pós-graduado em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica (IAG Master/RJ),
extensão em Marketing Internacional pelo INSEAD, França.
Na Petrobras exerceu vários cargos, como Diretor Comercial da holding, Presidente da
Petrobras Fertilizantes (Petrofértil), Vice-Presidente e Gerente Comercial da Petrobras
Internacional (Braspetro), Country Manager da “trading company” Petrobras Comércio
Internacional - Interbras na Argentina e no México, Gerente de Comunicação
Corporativa Internacional, responsável por ações de relacionamento em 35 países.
Também ocupou cargos executivos em empresas como GTE - General Telephone &
Electronics, Morrison Knudsen Engineering Company, Kemper Insurance Group e na
Bolsa de Valores Brasileira.
Por oito anos, atuou como representante da Petrobras na Organização das Nações
Unidas (Global Compact), Diretor e Vice-Presidente da ARPEL, Professor-Assistente da
Fundação Dom Cabral, bem como Consultor e Conselheiro da Fundação GRLI para a
América Latina e Caribe.
A vasta experiência de Izeusse Braga será uma contribuição fundamental para orientar
as ações da Associação e continuar apoiando o desenvolvimento sustentável da
indústria de óleo e gás na América Latina e Caribe.
Por ocasião de sua posse, realizou-se um coquetel de boas-vindas que foi assistido por
altos funcionários do governo, representantes do corpo diplomático e executivos de
empresas associadas e instituições nacionais e internacionais com as quais a ARPEL tem
forte relacionamento.

