
AGENTES PÚBLICOS NACIONAIS



O presidente do Tribunal Superior
Eleitoral e ministro do STF veio a
Pernambuco protagonizar o
Seminário “Brasil, desafios para a
governabilidade”, em junho de
2017. Compartilhando aqui seu
entendimento institucional 
sobre o momento do País 
pós-impeachment. 

Conversou com os empresários
do LIDE Pernambuco em três
oportunidades. Em 2014, como
ministro do TCU, em 2018, como
vice-presidente do tribunal, e no
início da pandemia, em abril de
2020, na condição de presidente
do Tribunal de Contas da União. 

O vice-presidente da
República protagonizou
um almoço do LIDE
Pernambuco em junho de
2019 falando sobre “Os
desafios do novo Brasil”.  

VICE-PRESIDENTE

Hamilton Mourão 

PRESIDENTES DOS PODERES

José Múcio Monteiro Gilmar Mendes 

Falou como ministro de
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior ao LIDE
Pernambuco em março 2015
sobre “Os desafios do
desenvolvimento no Brasil”. 

Armando Monteiro Neto 

MINISTROS



Fernando Coelho Filho 

Em julho de 2017, o ministro de
Minas e Energia protagonizou
Seminário do LIDE Pernambuco
sobre “Tendências e cenários da
matriz energética brasileira”,
colocando foco nas fontes
renováveis.

Gilson Machado 

O ministro do Turismo participou
em 2020 de uma LIDE LIVE
Pernambuco, em plena pandemia,
que abordou “A recuperação do
turismo e o futuro da aviação
comercial”. 

Veio ao estado em março de 2018
como ministro da Fazenda almoçar
com 200 lideranças empresariais,
abordando “Conquistas da
economia durante seu ministério
no governo Temer”.  

Henrique Meirelles 

O ministro da Cidadania do
Governo Bolsonaro dividiu com o
economista Bernard Appy, em
agosto de 2019, o protagonismo
de um jantar promovido pelo LIDE
Pernambuco para 200 lideranças
empresariais. Naquele momento,
Roma era deputado federal e
relator da PEC 45/19 na CCJ, que
enfocava a reforma tributária, e
Appy mentor da principal proposta.  

João Roma Neto



Protagonizou um almoço em abril
de 2018 como ministro
Extraordinário da Segurança
Pública do Brasil para falar sobre
“Segurança Nacional”. Com
experiências em vários governos,
Jungmann mostrou naquele
momento preocupação com a
segurança social em meio à
polarização política que se
anunciava.

Raul Jungmann 
Falou ao LIDE Pernambuco como
ministro da Saúde em agosto de
2016 no Seminário cujo tema foi
“Os desafios para a saúde no
Brasil”. 

Mendonça Filho 
Em setembro de 2017, como
ministro da Educação e em plena
evolução da reforma do Ensino
Médio e da homologação da
primeira Base Nacional Comum
Curricular da Educação Básica
no País, Mendonça Filho veio a
Pernambuco para, diante de 150
lideranças do setor educacional
do estado, fazer o lançamento do
LIDE Educação Pernambuco. 

Ricardo Barros Ronaldo Nogueira 
Ministro do Trabalho e Previdência
Social, esteve em março de 2017
no estado para falar ao LIDE
Pernambuco sobre “Os desafios
de uma nova legislação trabalhista
no Brasil”. Na ocasião, recebeu
das mãos do presidente do grupo
em Pernambuco, Drayton Nejaim,
o Estudo de Referência sobre
Emprego, Renda e
Desenvolvimento, produzido pela
CEPLAN.



Secretário Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade do Ministério da
Economia, protagonizou café da manhã do
LIDE Pernambuco em setembro de 2019
enfatizando o objetivo de mudar a realidade
da informalidade e da produtividade no País. 

SECRETÁRIOS DE MINISTÉRIOS

Jorge Lima
Hoje secretário de Desenvolvimento da
Indústria, Comércio, Serviços e Inovação,
Jorge Lima conversou com o LIDE
Pernambuco em julho de 2020 na
condição de CEO do Projeto Custo Brasil,
do Ministério da Economia. Protagonizou
conversa com 50 presidentes de
empresas sediadas em Pernambuco.

Em julho e em dezembro de 2020, o
atual secretário do Desenvolvimento
da Infraestrutura, no Ministério da
Economia, Gustavo Ene, conversou
com as lideranças empresariais de
Pernambuco digitalmente para avaliar
o impacto da pandemia nas atividades
relacionadas à sua pasta.

Gustavo Ene Carlos da Costa 



Mansueto Almeida 

Conversou com 200 empresários do LIDE
Pernambuco em novembro de 2016 como
secretário de Acompanhamento Econômico
do Ministério da Fazenda, para falar sobre
“O ajuste fiscal e a retomada do
crescimento”, num momento em que o País
sentia os efeitos da crise institucional pós-
impeachment. 

Em junho de 2019, o secretário Especial
de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da
Economia, Paulo Uebel, apresentou aos
líderes do LIDE Pernambuco os desafios
para desburocratização e o impacto da
MP da liberdade econômica, que se
tornaria lei meses depois. 

Paulo Uebel 

O atual presidente do Novo Banco de
Desenvolvimento (NBD), do BRICS, Marcos
Troyjo, esteve no Recife para falar ao LIDE
Pernambuco em julho de 2017. Na época, o
diplomata atuava como professor de
relações internacionais e políticas públicas
na Universidade Columbia, em Nova York.
Em janeiro de 2019, se tornou secretário
especial de comércio exterior e assuntos
especiais do Ministério da Economia.

Marcos Troyjo 



O diretor da ANEEL protagonizou
em outubro de 2020 almoço do
LIDE Pernambuco no JCPM para
50 lideranças do segmento de
energia do Nordeste, oferecendo
um panorama do setor elétrico e
as perspectivas para 2021. 

Efrain Cruz 

EXECUTIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS

Como presidente da ANS, em
novembro de 2014, falou sobre o
tema “O momento atual da saúde
suplementar no Brasil, no
Nordeste e em Pernambuco” para
150 lideranças do setor no estado
num jantar promovido pelo LIDE
Pernambuco. 

Romildo Rolim 
Em agosto de 2019, o LIDE
Pernambuco promoveu um
almoço para 200 empresários
com o presidente do Banco do
Nordeste, Romildo Rolim,
abordando “O ambiente de
negócios e os cenários de
crédito no Brasil e no Nordeste”. 

Como presidente do BNDES,
participou de um café da manhã
do LIDE Pernambuco em
dezembro de 2017, falando sobre
as expectativas do Governo
Temer para o ano seguinte. 

Paulo Rabello de Castro André Longo 



http://www.lidepe.com.br

QUER SABER MAIS?
Acesse nosso site e veja nosso histórico de eventos e iniciativas.

http://www.lidepe.com.br/
https://www.instagram.com/lide.pernambuco/
https://www.facebook.com/lide.pernambuco
https://www.youtube.com/channel/UCBSmeicecXMi_aXMYQo7yAQ
https://www.linkedin.com/company/lidepernambuco/

