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Eduardo Campos 

GOVERNADORES

Paulo Câmara
Participou de um seminário do LIDE
Pernambuco em abril de 2016. No
encontro, o governador do Estado prestou
contas do seu mandato até aquele
momento e contextualizou as ações do
Governo para os anos seguintes.

Em dezembro de 2011, Eduardo Campos
marcou o início das atividades do LIDE
Pernambuco em evento realizado no
Spettus Boa Viagem com a presença de
400 empresários, líderes associativos e
políticos do primeiro escalão do Estado,
dando posse ao presidente Drayton
Nejaim e ao vice-presidente Yuri Romão.

Marconi Perillo
Governador em seu quarto mandato,
Perillo liderava um estado que, sob seu
comando, cresceu em todos os anos,
quase sempre acima da média nacional.
Falou ao LIDE Pernambuco em setembro
de 2013 exatamente sobre as lições do
crescimento sustentável em Goiás. 



Geraldo Alckmin
Falou para o LIDE Pernambuco, em
novembro de 2017, num café da manhã
realizado conjuntamente com a FIEPE
sobre as potencialidades da região e a
sinergia com o estado que governava
pela quarta oportunidade.

João Doria 
O governador de São Paulo, João Doria,
veio a Pernambuco em agosto de 2017
como prefeito da capital paulista
compartilhar com as lideranças empresariais
do estado sua experiência como um
empresário à frente da gestão pública da
maior cidade do País.  

Romeu Zema
Em julho de 2020, o governador de
Minas Gerais protagonizou uma LIDE
LIVE Pernambuco sobre os desafios
para manter a governabilidade do
segundo maior estado do País em meio
ao momento de caos social em função
da pandemia.



SENADORES

Douglas Cintra 

Em março de 2016, o
senador protagonizou um
café da manhã em que fez
uma análise político-
institucional do momento
do Brasil em que ocorria o
processo de impeachment
da presidente Dilma
Rousseff. 

Jarbas Vasconcelos 

O senador conversou com o
LIDE Pernambuco em
setembro de 2015 quando
ocupava uma cadeira na
Câmara Federal, abordando,
num café da manhã para 150
empresários, o sentimento do
Congresso em relação ao
primeiro ano do segundo
mandato de Dilma Rousseff. 

André de Paula

Já na condição de
segundo vice-presidente
da Câmara dos
Deputados, o parlamentar
conversou com três grupo
setoriais: Indústria,
Logística e Varejo. O mote
foi a temperatura da
Câmara para as reformas. 

DEPUTADOS FEDERAIS

Augusto Coutinho, Daniel
Coelho e Felipe Carreras 

Participaram conjuntamente
de uma LIDE LIVE
Pernambuco em maio de 2020
abordando os desafios
políticos impostos pela
pandemia na Câmara dos
Deputados. 

Fernando Bezerra Coelho

Em abril de 2020, o senador
Fernando Bezerra Coelho,
líder do Governo no Senado,
protagonizou uma LIDE LIVE
Pernambuco no momento
em que a pandemia
começava a se desenhar
maior que era imaginada no
começo exatamente
abordando o tema “Brasil em
tempos de COVID-19”.



Conversou com os empresários
do LIDE Pernambuco como líder
do Governo na Câmara Federal
em junho 2019 buscando apoio
para a reforma da previdência. 

Presidente da Frente Parlamentar
Mista da Reforma Administrativa,
o deputado, por Minas Gerais,
conversou digitalmente com os
empresários do LIDE Pernambuco
em agosto de 2020 em plena à
pandemia.

Raul Henry 
Em agosto de 2019, o deputado
foi a atração de um jantar
promovido pelo LIDE
Pernambuco para debater
mudanças estruturais no modelo
educacional. 

Tiago Mitraud 
Já como segunda secretária da
Câmara dos Deputados, a
parlamentar conversou com
membros de três grupos setoriais
do LIDE: Entidades, Distribuidores
e Energia. O assunto principal foi
a união da bancada do Estado em
torno de projetos estruturadores. 

Joice Hasselmann Marília Arraes



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/

