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Missão
Impulsionar e promover o desenvolvimento integrado 
da Mata Norte pernambucana através de iniciativas 
que aproveitem as potencialidades e melhorem a 
qualidade de vida

Visão do futuro
Uma das melhores regiões do Brasil para empreender, 
viver e ser feliz

Valores
Ética

Justiça

Objetividade

Transparência

Cooperação

Sustentabilidade 

Bem comum

Responsabilidade

Ousadia

Inovação

Humildade
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8- Aliança
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Mapa da Mata Norte



Apresentação



A Mata Norte de Pernambuco foi selecionada pelo Sebrae Nacional como um 
dos primeiros territórios de implantação do Programa LIDER – Liderança para o 
Desenvolvimento Regional, em função dos movimentos econômicos e sociais que 
impactavam essa região, estimulada por vultuosos investimentos públicos e privados 
com a instalação de grandes grupos empresariais, empresas governamentais 
estratégicas e do consequente investimento em infraestrutura.

O ambiente econômico favorável cria as condições para que as pequenas empresas 
se apropriem da dinâmica local e possam, de forma coordenada, potencializar as suas 
vocações e proporcionar a todos a prosperidade e bem-estar econômico e social.

Com a ideia de força – Uma das melhores regiões do Brasil para empreender, viver 
e ser feliz – os líderes da Mata Norte de Pernambuco resumem assim o potencial do 
território definido pelos 19 municípios que integram o Programa. A região é privilegiada 
por mornas praias, monumentos históricos, artesanato com origem de mestres 
artesãos, de expressão nacional e internacional, e sobretudo, por representar o berço 
da cultura pernambucana nos roteiros turísticos, reconhecidos pelo Ministério do 
Turismo, pela grandiosidade dos seus engenhos e maracatus, símbolos da civilização 
do açúcar que ainda impera em nosso solo e permeia nossos costumes, gastronomia, 
folguedos e o bem-receber.

O Plano de Desenvolvimento elaborado pelo Movimento Novo Norte, apresentado 
nesta publicação, expressa a inquietação endógena dos líderes locais, contribuindo 
coletivamente para que o território avance de maneira igualitária no usufruto de suas 
riquezas tangíveis e intangíveis. Um movimento reconhecido por instituições públicas 
e privadas, numa conquista da determinação do Grupo LIDER, que se formou e se 
amplia em uma corrente de ações resultantes de cada objetivo traçado.

Agradecemos pelo espírito voluntário e vamos todos rumo ao Novo Norte.

Josias Silva de Albuquerque

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PE
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1 Introdução



O programa Lider (Liderança para o Desenvolvimento Regional) foi concebido por 
iniciativa do Sebrae e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com o objetivo de 
mobilizar e apoiar líderes para a efetivação das vocações e a otimização dos recursos 
locais, com ênfase nos pequenos negócios.

Reconhecendo a importância da existência de estruturas locais e regionais, bem como 
de líderes que proporcionam o fortalecimento do empoderamento da sociedade civil 
organizada, o Sebrae estrutura e propõe esse importante e imprescindível processo 
de desenvolvimento conjunto regional. 

Tendo como base a capacidade de desenvolvimento contínuo na melhoria e 
maximização das relações pessoais, organizacionais, locais e regionais, o Lider possui 
conteúdos motivacionais, técnicos e de estímulo para o fortalecimento e progresso 
das atuações de líderes em redes compartilhadas, com vistas ao desenvolvimento 
regional.

A intenção é atuar via articulação de arranjos interinstitucionais que possibilitam o 
desenvolvimento de projetos para a valorização e o desenvolvimento de seu território 
e de uma visão de futuro compartilhada.
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2 O Programa Lider



O objetivo principal do projeto de formação de lideranças para o desenvolvimento 
regional da Mata Norte pernambucana é viabilizar uma mobilização, qualificação e 
integração de lideranças, que estimulem o alinhamento das demandas no plano local 
e a respectiva convergência das políticas de fomento estaduais e nacionais, com ênfase 
na criação do ambiente favorável aos pequenos negócios para o desenvolvimento 
regional sustentável, de forma participativa com os setores organizados da sociedade. 

Objetivo geral

Promover a mobilização de lideranças para a criação, formulação e implantação de 
um programa de desenvolvimento regional - e seus mecanismos de sustentação, 
congregando e integrando os setores público e privado e o Terceiro Setor, fundado na 
cultura empreendedora.

Objetivos específicos

• Gerar oportunidades de integração harmônica entre os protagonistas regionais 
dos setores público e privado e do Terceiro Setor.

• Despertar a consciência e a motivação dos participantes enquanto sujeitos da 
história, na promoção do desenvolvimento sustentável.

• Estimular e exercitar atitudes, habilidades e comportamentos inerentes ao 
paradigma empreendedor de gestão.

• Apoiar os participantes na formulação de diretrizes e estratégias de 
desenvolvimento regional.

• Favorecer a criação de estruturas e procedimentos que assegurem a implantação 
e o monitoramento.

• Gerar informações válidas e úteis à institucionalização dos processos de 
sustentabilidade do desenvolvimento. E estimular a mobilização, organização e 
qualificação de lideranças para a instalação de um modelo de governança, que 
se traduza em ações pontuais e em mecanismos de sustentação.

Público-alvo

Empresários, gestores públicos e de entidades do Terceiro Setor, com perfil de liderança 
e potencial de atuação junto à comunidade regional no processo de desenvolvimento 
sustentável.
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Estrutura do programa

Encontro 8 – Institucionalização e Governança do Desenvolvimento 

Encontro 7 – Elaboração do Plano de Ação

Encontro 6 – Formulação de Estratégias de Desenvolvimento

Encontro 5 – A Escolha do Futuro da Região

Encontro 4 – Oportunidades de Articulação e Negociação

Encontro 3 – Desenvolvimento da Liderança Empreendedora

Encontro 2 – Gestão Compartilhada da Mudança

Encontro 1 – Construção da Coesão e Identidade do Grupo

2 – Sensibilização e formaçaão do grupo

Fórum 1 – Monitoramento dos Compromissos Regionais

Fórum 2 – Monitoramento dos Compromissos Regionais

Fórum 3 – Monitoramento dos Compromissos Regionais

Fórum 4 – Monitoramento dos Compromissos Regionais

Fórum 5 – Monitoramento dos Compromissos Regionais

PRÉ
OPERACIONAL

PÓS
OPERACIONAL

OPERACIONAL
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3 Regionalização



O programa Lider da Mata Norte pernambucana, denominado Novo Norte, atinge um 
total de 19 municípios dentre os 28 que compõem a Unidade Mata Norte do Sebrae/PE.

O território é caracterizado por sua forte influência na cultura pernambucana, pela 
proximidade da capital – com distâncias que variam de 30km até 113km – e pelos 
limites com o Estado da Paraíba, integrado por uma autoestrada moderna e de grande 
fluxo de pessoas em atividades comerciais e turísticas. 

Município
Distância 
da Capital 

(KM)

Auto 
denominação 

turística-
cultural

Região 
Turística

MTUR

População 
2017

Limites

Aliança 81,4

berço imortal do 
maracatu

Engenhos e 
Maracatus 38.267

Norte: Ferreiros e 
Itambé; sul: Nazaré da 
Mata e Tracunhaém; 
leste: Condado; e oeste: 
Vicência e Timbaúba

Araçoiaba 40,0 20.268

Norte: Igarassu; sul: 
Abreu e Lima; leste: 
Igarassu; e oeste: 
Tracunhaém

Buenos Aires 79,0
 

Cidade das Flores

13.085
Norte: Vicência; sul: 
Carpina; leste: Nazaré da 
Mata; e oeste: Limoeiro

Camutanga 113,0 8.493
Ferreiros, Itambé, 
Timbaúba e Estado da 
Paraíba

Carpina 45,0

Cidade 
multicultural

82.685

Buenos Aires; sul: Lagoa 
de Itaenga, Lagoa do 
Carro;
leste: Paudalho; e oeste: 
Limoeiro

Condado 58,0

Terra do 
cavalo-marinho

26.186

Norte: Itambé; 
sul: Itaquitinga e 
Tracunhaém;
leste: Goiana; e oeste: 
Aliança
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Ferreiros 78,0 12.057

Timbaúba (oeste), 
Camutanga (norte), 
Itambé (leste), Aliança 
(sul)

Goiana 62,1
Um museu aberto 

ao mundo

Costa 
náutica 
Coroa do 
Avião

79.249

Pernambuco: Condado, 
Itaquitinga, Itambé, 
Igarassu, Itamaracá e 
Itapissuma;
Paraíba: Caaporã, Pedras 
de Fogo e Pitimbu

Itambé 92,0 Engenhos e 
maracatus 36.320

Pernambuco: Goiana, 
Condado, Aliança, 
Camutanga e Ferreiros;
Paraíba: Pedras de Fogo e 
Juripiranga

Itaquitinga 85,0 16.859
Norte: Condado; sul: 
Igarassu; leste: Goiana; e 
oeste: Tracunhaém

Lagoa de 
Itaenga 64,0

Terra da 
cana-de-açúcar

21.338
Carpina, Lagoa do 
Carro, Glória do Goitá, 
Paudalho, Feira Nova

Lagoa do 
Carro 60,0

Terra dos tapetes

Engenhos e 
maracatus 17.847 Carpina, Lagoa de Itaenga 

e Limoeiro

Macaparana 84,0
Terra dos 
engenhos

25.214

Norte: Estado da Paraíba; 
sul: Vicência; leste: 
Timbaúba; e oeste: São 
Vicente Férrer

Nazaré da 
Mata 65,0

Terra do maracatu

Engenhos e 
maracatus 32.280

Norte: Aliança, Condado, 
Itaquitinga; sul e leste: 
Tracunhaém; oeste: 
Vicência, Buenos Aires e 
Carpina

Paudalho 37,0 Engenhos e 
maracatus 55.942

Norte: Tracunhaém; sul: 
São Lourenço da Mata, 
Chã de Alegria, Glória do 
Goitá e Camaragibe; leste: 
Paulista (Pernambuco) 
e Abreu e Lima; e oeste: 
Lagoa de Itaenga e 
Carpina
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São Vicente 
Férrer 85,0

Terra da banana

17.904

Norte: Macaparana; 
sul: Machados; leste: 
Vicência; e oeste: Estado 
da Paraíba e Orobó/PE

Timbaúba 100,0 Engenhos e 
maracatus 53.083

Norte com o Estado da 
Paraíba; sul: Vicência; 
leste: Ferreiros, Aliança 
e Camutanga; e oeste: 
Macaparana

Tracunhaém 48,0 Engenhos e 
maracatus 13.689

Norte: Nazaré da Mata; 
sul: Paudalho; leste: 
Itaquitinga e Araçoiaba; e 
oeste: Carpina

Vicência 87,0 Engenhos e 
maracatus 32.429

Timbaúba, Macaparana 
(N); Limoeiro e Buenos 
Aires (S); Aliança (L); São 
Vicente Férrer e Bom 
Jardim (O)

19 municípios 603.195

Convém ressaltar o impacto territorial dessa participação municipal frente à nova 
configuração espacial definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE-2017), que incorpora as relações entre cidades, convergindo para aglomerados 
territoriais das atividades econômicas e das populações e configurando novos modelos 
relacionais resultantes das alterações provocadas pelos fenômenos da globalização e 
do desenvolvimento tecnológico.

Essa nova configuração identifica as regiões geográficas capazes de organizar o 
território, articulando os maiores centros urbanos por meio de um polo de hierarquia 
superior diferenciado, a partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência 
de funções urbanas de maior complexidade.

No território Novo Norte, essas regiões são assim identificadas pelo IBGE:

- Recife, para onde convergem os fluxos dos municípios de Araçoiaba e Paudalho 
(entre outros que não estão inseridos no território Novo Norte);

- Goiana-Timbaúba, para onde convergem os fluxos dos municípios de Aliança, 
Camutanga, Condado, Ferreiros, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente 
Férrer, Timbaúba e Vicência;

- Carpina, para onde convergem os fluxos dos municípios de Buenos Aires, Carpina, 
Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata e Tracunhaém.

O esforço do Grupo Lider–Novo Norte consolidará os serviços do território para as 
populações, refreando a convergência para a capital (Recife) e promovendo uma maior 
prosperidade nos menores centros com a execução do Plano de Desenvolvimento da 
Mata Norte de Pernambuco – Novo Norte 2030.
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4 Caracterização dos 
municípios integrados 
ao movimento novo norte



Os indicadores apresentados estão relacionados com as visões e opções estratégicas 
dos agentes de mudança envolvidos com o Movimento Novo Norte.

Os 19 municípios possuem uma população de cerca de 600 mil habitantes, dos quais 
19% estão na zona rural. 

Tabela 1 – População dos municípios integrantes do Lider (2010 e 2017)

Municípios

População 2010 Estimativa da população 2017

Urbana Rural Taxa de 
urbanização

Taxa de 
crescimento
2000-2010

População 
estimada

Aliança 20.247 17.168 54,11 0,06 38.267

Araçoiaba 15.268 2.888 84,09 1,85 20.268

Buenos Aires 7.917 4.620 63,15 0,43 13.085

Camutanga 6.534 1.622 80,11 0,39 8.493

Carpina 72.056 2.802 96,26 1,61 82.685

Condado 22.637 1.645 93,23 1,09 26.186

Ferreiros 9.162 2.268 80,16 0,64 12.057

Goiana 58.025 17.619 76,71 0,61 12.057

Itambé 29.424 5.974 83,12 0,12 36.320

Itaquitinga 12.064 3.628 76,88 0,49 16.859

Lagoa de Itaenga 17.118 3.541 82,86 4,65 21.338

Lagoa do Carro 11.632 4.375 72,67 -2,29 17.847

Macaparana 14.833 9.092 62,0 0,62 25.214

Nazaré da Mata 27.182 3.614 88,26 0,52 32.280

Paudalho 36.332 15.025 70,74 1,30 55.942

São Vivente Férrer 11.201 5.799 65,89 0,61 17.904

Timbaúba 46.367 7.458 86,14 -0,56 53.083

Tracunhaém 10.969 2.086 84,02 0,52 13.689

Vicência 13.805 16.927 44,92 0,64 32.429

TOTAL 552.773 128.151 81,2 - 603.195

Fonte: BDE – Banco de Dados do Estado de Pernambuco.
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O posicionamento relativo do Índice de Desenvolvimento Humano é qualificado no 
Quadro 1, de onde se observa que os municípios ainda têm muito a avançar nas 
componentes Educação e Renda. O índice de longevidade, cuja principal componente 
é a esperança de vida ao nascer, tem a qualificação “alto” em todos os municípios 
(Tabela 2).

Quadro 1 – Qualificação dos Índices de Desenvolvimento Humano nos municípios do 
Lider nas componentes Educação e Renda (2000)

IDH-Total (2000) IDH-Educação (2000) IDH-Renda (2000)

Médio Baixo Médio Baixo Muito Baixo Médio Baixo

Aliança, 
Camutanga, 
Carpina, 
Condado, 
Ferreiros, 
Goiana, 
Lagoa de 
Itaenga, Lagoa 
do Carro, 
Macaparana, 
Nazaré 
da Mata, 
Paudalho, 
Timbaúba, 
Tracunhaém, 
Vicência

Araçoiaba, 
Buenos Aires, 
Itambé, 
Itaquitinga, 
São Vicente 
Férrer

Carpina, 
Nazaré da 
Mata

Camutanga, 
Condado, 
Ferreiros, 
Goiana, 
Itaquitinga, 
Lagoa de 
Itaenga, 
Lagoa do 
Carro, 
Macaparana, 
Paudalho, 
Timbaúba, 
Tracunhaém, 
Vicência

Aliança, 
Araçoiaba, 
Buenos 
Aires, 
Itambé, 
São Vicente 
Férrer

Carpina, 
Goiana, 
Nazaré 
da Mata, 
Paudalho

Aliança, 
Araçoiaba, 
Buenos 
Aires, 
Camutanga, 
Condado, 
Ferreiros, 
Itambé, 
Itaquitinga, 
Lagoa de 
Itaenga, 
Lagoa do 
Carro, 
Macaparana, 
São Vicente 
Férrer, 
Timbaúba, 
Tracunhaém, 
Vicência

14
municípios

4
municípios

2
municípios

12
municípios

6
municípios

4
municípios

15
municípios

Fonte: Pnud – Atlas do Desenvolvimento Humano.

Nota 1 - Faixas do IDH: 0,000 a 0,499 = Muito baixo; 0,500 a 0,599 = Baixo; 0,600 a 0,699 = Médio; 0,700 a 0,799 = Alto; 0,800 a 1,000 
= Muito alto.

Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e seus componentes - Municípios 
integrantes do Lider (2000 e 2010)

Municípios

2000 2010

IDH Educação Longevidade Renda IDH Educação Longevidade Renda
Faixa 
IDH 
2010

Aliança 0,431 0,250 0,676 0,473 0,604 0,488 0,799 0,565 Médio

Araçoiaba 0,429 0,242 0,640 0,473 0,592 0,498 0,765 0,544 Baixo

Buenos Aires 0,447 0,278 0,687 0,468 0,593 0,481 0,778 0,556 Baixo
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Camutanga 0,466 0,300 0,706 0,479 0,606 0,514 0,760 0,750 Médio

Carpina 0,562 0,386 0,760 0,606 0,680 0,619 0,806 0,630 Médio

Condado 0,476 0,326 0,679 0,488 0,602 0,527 0,713 0,581 Médio

Ferreiros 0,450 0,268 0,687 0,495 0,662 0,519 0,787 0,589 Médio

Goiana 0,511 0,340 0,714 0,550 0,651 0,576 0,779 0,614 Médio

Itambé 0,408 0,236 0,598 0,480 0,575 0,463 0,727 0,566 Baixo

Itaquitinga 0,429 0,282 0,578 0,484 0,586 0,509 0,715 0,554 Baixo

Lagoa de 
Itaenga

0,413 0,212 0,686 0,486 0,602 0,509 0,774 0,555 Médio

Lagoa do 
Carro

0,493 0,328 0,676 0,541 0,609 0,505 0,789 0,566 Médio

Macaparana 0,454 0,306 0,639 0,477 0,609 0,508 0,778 0,571 Médio

Nazaré da 
Mata

0,522 0,363 0,789 0,608 0,662 0,604 0,789 0,608 Médio

Paudalho 0,471 0,279 0,714 0,526 0,639 0,545 0,782 0,612 Médio

São Vicente 
Férrer

0,416 0,230 0,657 0,478 0,549 0,414 0,715 0,558 Baixo

Timbaúba 0,489 0,319 0,676 0,542 0,618 0,519 0,769 0,592 Médio

Tracunhaém 0,444 0,265 0,677 0,487 0,605 0,504 0,776 0,567 Médio

Vicência 0,455 0,285 0,691 0,479 0,605 0,534 0,754 0,551 Médio

Fonte: Pnud – Atlas do Desenvolvimento Humano.

Nota 1 - Faixas do IDH: 0,000 a 0,499 = Muito baixo; 0,500 a 0,599 = Baixo; 0,600 a 0,699 = Médio; 0,700 a 0,799 = Alto; 0,800 a 1,000 = 
Muito alto.

A expectativa é de que a próxima década seja redentora para os números econômicos 
exibidos pela região. Capitaneada por Goiana e pelos investimentos em infraestrutura 
quando da instalação de modernos empreendimentos, a renda da Mata Norte evoluiu 
significativamente no período 2010-2015, conforme demonstra a Tabela 3.

A evolução do PIB per capita no município de Goiana, de 313% em cinco anos, cria uma 
economia muito próxima de países da Europa em termos de produto econômico, mas 
não, necessariamente, de bem-estar social e distribuição de renda. 

Comparativamente, no período 2010-2015, o PIB da Mata Norte evoluiu 109%, enquanto os 
municípios componentes do projeto Lider avançaram 64%. Estes resultados reforçam a 
necessidade de implementar atividades que façam a renda local crescer e proporcionar 
prosperidade para o território definido pelos 19 municípios.
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Tabela 3 – PIB per capita - Municípios integrantes do Lider (2010 e 2015)

Municípios
2010 
(R$)

2015
(R$)

Evolução 
(%)

Aliança 5.358 6.922 29,19

Araçoiaba 3.734 5.785 54,93

Buenos Aires 4.913 6.234 26,89

Camutanga 18.849 26.330 39,69

Carpina 9.506 14.581 53,39

Condado 4.776 7.402 54,98

Ferreiros 6.492 7.519 15,82

Goiana 11.918 49.198 312,80

Itambé 6.060 10.395 71,53

Itaquitinga 9.197 8.959 -2,59

Lagoa de Itaenga 9.950 12.383 24,45

Lagoa do Carro 5.101 9.279 81,90

Macaparana 5.348 8.876 65,97

Nazaré da Mata 7.667 13.031 69,96

Paudalho 6.048 12.240 102,38

São Vicente Férrer 5.806 10.248 76,51

Timbaúba 8.757 11.190 27,78

Tracunhaém 6.118 7.780 27,16

Vicência 6.972 10.344 48,36

Municípios do Lider 142.570 238.696 64,42

Mata Norte 7.765 16.221 108,90

Fonte: BDE – Banco de Dados do Estado de Pernambuco.
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A dinâmica econômica conquistada pela Zona da Mata pernambucana oportuniza o 
desenvolvimento das potencialidades da região, o que contribuirá para que ela se 
torne menos desigual economicamente e possa favorecer o bem-estar das pessoas. 

Os resultados quantitativos e qualitativos apresentados se subjugam à reflexão dos 
líderes do território, que se posicionam quanto às potencialidades locais e aos anseios 
de construir um modelo de desenvolvimento a partir de uma percepção endógena.
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5  
Plano de desenvolvimento 
regional novo norte 2030



MISSÃO

Impulsionar e promover o desenvolvimento integrado da Mata Norte pernambucana 
através de iniciativas que aproveitem as potencialidades e melhorem a qualidade de 
vida.

VALORES

Ética – Justiça – Objetividade – Transparência – Cooperação – Sustentabilidade - Bem 
comum – Responsabilidade – Ousadia – Inovação – Humildade.

VISÃO

Uma das melhores regiões do Brasil para empreender, viver e ser feliz.

EIXOS ESTRATÉGICOS

Educação (Educar para o Novo Norte)

Saúde (Saúde em foco)

Turismo (Fomentar o turismo promovendo o desenvolvimento regional integrado)

Dinamização econômica e infraestrutura (Dinamizar a economia e a infraestrutura 
com base nos pequenos negócios e na agricultura familiar)

5.1. A governança
O Plano Estratégico de Desenvolvimento da Mata Norte de Pernambuco - NOVO NORTE 
2030 - foi construído com base em reflexões e construções coletivas, envolvendo, 
em seu primeiro momento de operacionalização, líderes de instituições públicas e 
privadas de dez municípios da Mata Norte de Pernambuco – o chamado Grupo Lider. 

O plano abrange um total de quatro opções estratégicas de desenvolvimento 
e, para cada uma delas, foi desenhado um conjunto de ações com metas, prazos, 
responsabilidades e mecanismos de monitoramento da execução projetada 
coletivamente.

Para cada opção estratégica, foram formados grupos temáticos que deverão ser 
acompanhados por um grupo especial de observadores – o Grupo Ignição, escolhido 
por decisão coletiva entre os participantes.
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Cabe ressaltar que esse modelo organizacional não estabelece hierarquias 
para a execução do plano, cabendo a cada um dos componentes do Grupo Lider 
comportamentos e atitudes integradas dentro dos valores que foram estabelecidos 
para o plano, com vistas ao alcance de sua visão e consequente realização da missão.

O Plano Estratégico Novo Norte, ao definir suas opções estratégicas, impõe ao Grupo 
Lider a tarefa de constituir uma estrutura no sentido de tornar gerenciáveis as ações 
dele decorrentes.

Estruturas de governança:

• Grupo Lider - grupo original de integrantes do processo de capacitação da 
metodologia Lider;

• Grupo Ignição - formação de grupo aclamado por maioria do Grupo Lider com 
as atribuições de direcionar e monitorar os indicadores críticos dos grupos 
setoriais;

• Grupo Setorial - conjunto de participantes do Grupo Lider organizados pelas 
opções estratégicas priorizadas na estrutura do Plano de Desenvolvimento 
Regional;

• Grupo Transbordamento - conjunto de pessoas agregadas ao Grupo Lider, 
organizadas por interesse setorial, convidadas por estímulo e atuação do grupo. 
O Grupo Transbordamento surge como uma necessidade de ampliar o grupo 
original e amplificar os resultados, gerando maior capacidade de ação;

• Grupo Expandido - conjunto de participantes do Grupo Lider acrescido de novos 
integrantes formados na fase metodológica de transbordamento. 

Atividades esperadas do Grupo Lider:

• expandir o grupo de forma a ampliar a capacidade de ação; 

• coordenar várias ações de diferentes naturezas, em grupos e subgrupos, muitas 
vezes reunindo pessoas de especialidades diferentes, em definições estratégicas; 

• coordenar agendas e distâncias geográficas; 

• administrar eventuais conflitos de poder; 

• coordenar a elaboração de rotinas de acompanhamento e controle de resultados  
e fazê-las cumprir; 

• manter os participantes e a sociedade informados acerca do andamento das 
ações.
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5.2. Novo norte 2030 – Objetivos e metas
EIXO EDUCAÇÃO

OBJETIVOS METAS

1
Promover a melhoria do ambiente escolar e a 
integração dos agentes de educação do Novo 
Norte

1 - Realizar o 1º Encontro de Secretários de 
Educação da Mata Norte até dezembro de 2019
2 - Realizar o Fórum Regional de Educação até 
março de 2019

2 Criar Associações de Pais e Mestres nas 
escolas públicas municipais

1 - Criar uma Associação de Pais e Mestres no 
município de Lagoa do Carro até novembro de 
2018
2 - Expandir a experiência de Lagoa do Carro 
com a criação de mais três Associações de 
Pais e Mestres até junho de 2019
3 - Promover a capacitação dos membros das 
Associações de Pais e Mestres até fevereiro de 
2019

3

Promover a educação inclusiva através de 
feiras, jornadas culturais, jogos escolares e 
cursos específicos para o corpo docente e 
discente

1 - Implantar o curso de libras na rede municipal 
nas modalidades básico, intermediário e 
avançado até novembro de 2019
2 - Implantar a modalidade de ensino EJA 
Campo até novembro de 2019
3 - Contribuir para a aprovação da Lei 
467/2018, que garante a inclusão da disciplina 
Empreendedorismo na matriz curricular da 
rede municipal de Lagoa do Carro

4 Promover o fortalecimento do Eixo Educação 
para o Novo Norte

1 - Articular parcerias com a UPE e o Governo 
do Estado
2 - Realizar seminários públicos para a 
apresentação das ações do Novo Norte, 
iniciando com Lagoa do Carro, até novembro 
de 2018

5 Promover ações de educação integrada

1 - Articular as oportunidades de ensino 
em tempo integral e promover o acesso 
aos recursos tecnológicos disponíveis até 
dezembro de 2030

6 Ampliar escolas e cursos técnicos no território

1 - Articular os meios para a instalação de 
cursos técnicos (turismo, produção cultural, 
hotelaria, gastronomia e saúde) até dezembro 
de 2019
2 - Articular os meios para a implantação 
de escola técnica agrícola no território até 
dezembro de 2030
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EIXO SAÚDE

OBJETIVOS METAS

1
Articular com os Conselhos Municipais de 
Saúde a elaboração de proposta de programa 
municipal sistemático

Sensibilizar os participantes dos Conselhos 
Municipais de Saúde de Goiana e Limoeiro até 
dezembro de 2019

2 Realizar capacitações para os membros dos 
Conselhos Municipais de Saúde

Capacitar os membros dos Conselhos 
Municipais de Saúde de Goiana e Limoeiro até 
dezembro de 2019

3 Realizar diagnóstico da saúde para os 
municípios do Novo Norte

Envolver os membros dos Conselhos 
Municipais de Saúde e das Geres para 
estruturação do diagnóstico até novembro de 
2019

4
Articular os meios de mobilizar a sociedade 
e a governança quanto à necessidade de 
conclusão das UPA Especialidades

Realizar audiências públicas com autoridades 
e outros envolvidos na conclusão das UPA 
Especialidades nos municípios de Goiana, 
Carpina e Paudalho até dezembro de 2020

EIXO TURISMO

OBJETIVOS METAS

1
Implementar o CPF – Turismo (C: Conselho 
Municipal; P: Plano Municipal; F: Fundo 
Municipal)

Promover ações de conscientização dos 
gestores municipais até dezembro de 2019

2 Elaborar o inventário turístico dos municípios 
do Novo Norte

Promover e apoiar os municípios para 
a elaboração do inventário turístico até 
dezembro de 2019

3 Promover o reconhecimento do Novo Norte 
como destino turístico sustentável

Criar um roteiro turístico do Novo Norte até 
fevereiro de 2019

4
Manter uma atualização das redes sociais 
dos movimentos turísticos do Novo Norte nas 
mídias sociais

Atualizar o Instagram até dezembro de 2019

5 Consolidar um calendário turístico territorial Criar o calendário turístico do Novo Norte até 
fevereiro de 2019

6

Participar ativamente de amostras, 
feiras e outros eventos locais, nacionais 
e internacionais, de fortalecimento e 
comercialização do turismo

Participar da feira Ruraltur em novembro de 
2018 e 2019

7 Promover o fortalecimento do Eixo Turismo 
Sustentável para um Novo Norte

Manter, em todos os movimentos do Eixo 
Turismo, uma constante mobilização de 
parceiros, agentes de turismo e gestores 
públicos para uma integração com o Eixo 
Turismo
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EIXO DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E INFRAESTUTURA

OBJETIVOS METAS

1 Promover o fortalecimento do Eixo 
Dinamização Econômica e Infraestrutura

Promover o 1º Encontro com Gestores Públicos 
para apresentação dos objetivos e metas do 
Novo Norte até 29 de novembro de 2018

2
Fortalecer e ampliar o atendimento nas 
Salas do Empreendedor dos municípios para 
formalização do ambiente de negócios

Articular a parceria da Jucepe para viabilização 
técnica da implantação da Redesim nos 
municípios até fevereiro de 2019

3 Articular o Movimento BR-408 para melhoria 
de acessos

1 - Articular-se com o Dnit/PB para ter 
acesso e utilizar os resultados do Estudo de 
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA) da BR-408 até dezembro de 2018
2 - Realizar eventos, audiências públicas 
e seminários com autoridades e outros 
envolvidos na melhoria da BR-408, incluindo 
o Estado da Paraíba, até dezembro de 2020

4 Fortalecer e dinamizar economicamente os 
empreendimentos do território

Promover, disseminar informações e 
incentivar gestores públicos para as compras 
governamentais até dezembro de 2019

5 Fortalecer e dinamizar economicamente a 
agricultura familiar no território

Organizar e capacitar agricultores familiares 
para a participação nas chamadas públicas 
de aquisição da merenda escolar, tendo 
como referência o município de Itambé, até 
dezembro de 2019
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Participantes do 
programa

Angelina Renda Bandeira de Melo Maynard
Empresária do ramo de turismo, proprietária de 
engenho (São Bernardo) em Paudalho
Mensagem ao Novo Norte:
Sonhar juntos e perseverar para que possamos 
transformar a nossa realidade
Compromisso regional:
Participar e acreditar que juntos conseguiremos 
mudar nossa realidade

Almerita Ferreira de Araújo
2ª Geres (Gerência Regional de Saúde)
Mensagem ao Novo Norte:
Juntos seremos mais fortes e capazes de ajudar os 
outros a se sentirem fortes
Compromisso regional:
Sempre buscar ir mais longe na busca do plantio 
da semente do conhecimento

Ana Verônica de Oliveira Silva
Diretora de Relações Institucionais 
do Comanas (Consórcio dos 
Municípios da Mata Norte e Agreste 
Setentrional de Pernambuco)

Aderito Hilton do Nascimento
Professor e integrante da equipe 
técnica da Secretaria Municipal de 
Educação de Lagoa do Carro
Mensagem ao Novo Norte:
Unidos seremos fortes e venceremos



Arlindo Barreto de Moura
Empresário do setor de saúde, proprietário da empresa UniSaúde
Mensagem ao Novo Norte:
A felicidade completa se encontra quando descobrimos a nossa 
missão e a colocamos em prática. Gostaria de agradecer a Deus e a 
todos os amigos deste grupo em momento tão importante, pois me 
sinto exatamente cumprindo a minha missão
Compromisso regional:
Dedicar todo o tempo necessário com compromisso, objetividade, 
alegria e esperança, para que possamos juntos fazer cumprir a 
nossa missão

Carlos Augusto Pereira da Silva
Empresário do setor de turismo e proprietário da pousada 
Atapuz, na praia de Atapuz, em Goiana. É presidente da 
Associação de Hotéis e Pousadas de Goiana
Mensagem ao Novo Norte:
Juntos somos mais fortes
Compromisso regional:
Persistir no desenvolvimento de uma região rica, 
equilibrada ambiental e socialmente, decidindo sobre o 
seu destino

Edi Slovik da Silva
Gestor do Colégio Municipal de Guadalajara, em Paudalho
Mensagem ao Novo Norte:
Gratidão por poder estar inserido no programa Lider, que 
visa ao desenvolvimento da Mata Norte pernambucana, onde 
todos somos protagonistas dessa história de sucesso
Compromisso regional:
Continuar lutando com muita garra, coragem e destemor, no 
compromisso de mobilizar mais agentes transformadores 
da realidade. O Novo Norte vem para mudar o contexto 
socioeconômico e cultural da nossa região

Carolina Maria de Moura Freitas
Secretária de Desenvolvimento Econômico do 
município de Aliança
Mensagem ao Novo Norte:
Que a cada dia possamos renovar o espírito de 
integração e a vontade de levar adiante este projeto, 
em prol do desenvolvimento da nossa região 
Compromisso regional:
Comprometo-me, de forma periódica, a manter os 
encontros presenciais com o grupo, a fim de darmos 
continuidade aos trabalho



José do Patrocínio Gomes de Oliveira
Secretário de Planejamento do município de Carpina
Mensagem ao Novo Norte:
Vamos acreditar no trabalho do nosso grupo. Vamos 
em busca da transformação da Mata Norte, uma das 
melhores regiões para viver e ser feliz
Compromisso regional:
Acreditar que juntos alavancaremos os nossos objetivos

Guilherme Diógenes Ferreira e Silva
Vereador do município de Carpina
Mensagem ao Novo Norte:
Juntos somos mais fortes, pois nossos objetivos são os mesmos e 
as dificuldades sempre se apresentarão, mas não ficarão por muito 
tempo, pois nada permanece quando perseveramos juntos
Compromisso regional:
Comprometo-me a ajudar a dar continuidade ao nosso grupo, 
disponibilizando tempo, ideias e experiências

Fábio Eduardo Santiago Maciel
Diretor do Sincofarma (Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Estado de Pernambuco) e sócio-proprietário da 
farmácia Farmaciel
Mensagem ao Novo Norte:
Construímos uma relação de confiança e harmonia. Agora sigamos rumo 
ao sucesso, que é ser feliz
Compromisso regional:
Disposição para empreender no coletivo, confiança e fé

Fernando Tenório Filho
Supervisor da Estação Experimental do IPA, em Itambé
Mensagem ao Novo Norte:
O programa Lider está proporcionando ações que, em curto 
e em longo prazo, trarão resultados importantes para o 
desenvolvimento socioeconômico da região da Mata Norte de 
Pernambuco
Compromisso regional:
Compromisso no acompanhamento, na participação e no 
fortalecimento das ações propostas pelo Movimento Novo Norte



José Luiz de Oliveira Júnior
Coordenador de Planejamento e Monitoramento de Paudalho
Mensagem ao Novo Norte:
A percepção que é no próximo que nos enxergamos e que é com o próximo que 
podemos partilhar o caminho e construir novos caminhos é muito mais do que uma 
citação semelhante a notas de um livro de autoajuda. A solidariedade e a cooperação, 
além de valores, são condutas a serem observadas, ajustadas e dinamizadas. 
O coletivo é composto pela soma da conduta individual. Logo, também somos 
responsáveis por aquilo que queremos e pelo que devemos corrigir. Ao grupo, coragem
Compromisso regional:
Desdobrar metas de ações mensais, semanais e diárias. Manter vivo o espírito 
alimentado pelo grupo e renovar as forças através do reconhecimento dos resultados 
alcançados e da modificação do cenário inicial que nos motivou para a ação

José Fernando da Silva
Diretor de Comércio do município de Timbaúba
Mensagem ao Novo Norte:
Quero parabenizar e me congratular com todos os meus amigos do Grupo Lider da 
Mata Norte, falando da minha satisfação de estar com vocês e abraçar esta causa 
justa e nobre em busca do desenvolvimento da nossa região. Vamos seguir em frente e 
alcançar os objetivos traçados pelo grupo. Não poderia deixar de agradecer ao Sebrae, 
por nos dar essa oportunidade de junto conosco acreditar na nossa região. Finalizo 
deixando meu abraço a Josi, Leonardo, Cláudio Veras e ao grande mestre Inocêncio
Compromisso regional:
Doarei sempre parte do meu tempo, quando necessário, para estar disponível 
para esse movimento, porque nada é mais justo do que ver a nossa região se 
desenvolvendo. Sabemos que estamos trazendo alguma contribuição para isto. E ver 
nossos filhos e netos com uma perspectiva de vida melhor na nossa região é o meu 
compromisso maior

José Gercivaldo Apolinário da Silva
Presidente da Agência de Desenvolvimento de Timbaúba
Mensagem ao Novo Norte:
Trabalho, continuidade, compromisso, vigilância e 
comunicação
Compromisso regional:
Entrega e alimentação contínua dos sonhos almejados, 
a fim de transformar a Mata Norte em um lugar melhor 
para empreender, viver e ser feliz

José Paulo Medeiros da Silva
Secretário de Desenvolvimento, Cultura e Agricultura, e vereador do 
município de Macaparana
Mensagem ao Novo Norte:
A Que continue com o mesmo empenho e entusiasmo
Compromisso regional:
Continuar perseverando e me dedicando na certeza de que juntos 
vamos fazer nossa parte



Luciana César de Petribu
Empresária do setor de turismo e dona da 
Reserva Ecológica Aparauá
Mensagem ao Novo Norte:
Juntos somos fortes e fazemos parte de uma 
região de grande potencial
Compromisso regional:
Acreditar nas potencialidades, acreditar em nós 
e acreditar na capacidade de mobilizar e realizar

Leonardo de Abreu Carolino
Gerente da Unidade Mata Norte do Sebrae Pernambuco
Mensagem ao Novo Norte:
As habilidades, potencialidades e capacidades individuais são 
importantíssimas nesse processo. Porém, somente o trabalho 
em equipe pode gerar a integração e a sinergia necessária para 
conseguirmos alcançar os resultados planejados em prol do 
desenvolvimento
Compromisso regional:
Incorporar a missão do Movimento Novo Norte com propósito 
na organização, de forma a viabilizar seu desenvolvimento e 
sustentabilidade

Judite Maria Botafogo Santana da Silva
Prefeita eleita de Lagoa do Carro por dois mandatos eletivos (de 
2009 a 2012 e de 2017 a 2019)
Mensagem ao Novo Norte:
Desejo que ninguém perca o ânimo, que não deixe o sonho morrer, 
que nunca falte coragem para lutar. Que cada um possa assumir 
o compromisso de que o sucesso depende do esforço coletivo, da 
determinação e do sentimento de que a região é nossa. Somos o 
Novo Norte
Compromisso regional:
Meu compromisso é seguir em frente e influenciar outros líderes 
regionais a abraçarem a ideia de que temos um propósito em 
comum: o desenvolvimento da região. Avante, companheiros

Josimário Marques da Silva
Secretário de Agricultura do município de Paudalho
Mensagem ao Novo Norte:
O programa Lider chega à Mata Norte em um momento de 
grandes transformações econômicas e sociais, requerendo de 
todos nós que optamos por participar do Lider maior capacidade 
de mobilização, compromisso e união. Juntos somos mais
Compromisso regional:
Quando decidi participar do Lider, tinha consciência do tamanho 
do desafio a ser enfrentado. Por isso, reafirmo o compromisso 
de transformar a Mata Norte na melhor região para empreender, 
viver e ser feliz



Luciene Clemente da Silva
Empresária do setor de serviços (Acerte RH) e indústria de 
móveis sustentáveis (Recriar) em Goiana
Mensagem ao Novo Norte:
Que o entusiasmo, a perseverança, a humildade e a união 
nos conduzam a um caminho de brilho, sucesso e resultados
Compromisso regional:
Disseminar, contagiar, transbordar e contribuir ativamente 
para o crescimento do meu país, da minha comunidade e da 
minha região

Marcelo Rangel Souza de Lemos
Empresário e proprietário da farmácia Rangel, em Carpina
Mensagem ao Novo Norte:
Muitas pessoas passaram em nossas vidas, mas apenas 
algumas delas ficarão marcadas para sempre na minha 
memória. Considero eternos os amigos conquistados no 
programa Lider 
Compromisso regional:
Buscar amar o que faz significa ter compromisso. Abracei 
com amor o desejo de tornar nossa região a melhor

Maria Betânia Bernardo Rodrigues
Diretora da escola técnica de Timbaúba
Mensagem ao Novo Norte:
A frase de George Patton (“Nunca diga às pessoas como fazer as coisas. 
Diga-lhes o que fazer e elas vão surpreendê-lo com sua criatividade”) 
tem muito a ver com nosso grupo, porque o Sebrae tem como papel 
propor, orientar, conduzir atividades que desenvolvam habilidades 
e competências características de líderes. Estes, por sua vez, usam 
a criatividade, o conhecimento e o trabalho em grupo para atingir 
objetivos comuns. Desta forma, agradeço pela acolhida, aprendizado, 
troca de experiências e, sobretudo, pelo conhecimento adquirido ao 
longo dessa jornada, pois muito contribuiu para o desenvolvimento dos 
projetos de liderança da Mata Norte 
Compromisso regional:
Minha disponibilidade e o desejo de fazer a diferença por meio das 
contribuições de todos que formam este grupo

Maria Carolina Rodrigues Sousa dos Santos
Proprietária da pousada Som de Mar, localizada na praia de 
Catuama, em Goiana. É vice-presidente da Associação de Hotéis e 
Pousadas de Goiana
Mensagem ao Novo Norte:
Agradecer pela oportunidade de conviver com pessoas de 
diferentes setores, mas que juntas construíram uma amizade, uma 
confiança em busca de um único objetivo. Seguramente o meu 
aprendizado junto a vocês será um divisor de águas para minhas 
decisões pessoais e profissionais daqui para frente
Compromisso regional:
Participar com entusiasmo e compromisso de todas as ações 
planejadas pela equipe e me colocar sempre à disposição para 
novos projetos



Maria do Socorro Chaves da Costa
Gerente do Sesc Ler Goiana 
Mensagem ao Novo Norte:
Permanecer juntos com nossas diferenças é um desafio que 
enfrentamos. Sermos grupo é um compromisso. Desenvolvemos 
aqui outros sentimentos que hoje nos transformam em equipe. 
Fico feliz de fazer parte
Compromisso regional:
Penso que esse compromisso se consolida a cada encontro. 
Deixamos de ser eu e nos transformamos em nós

Maria Tereza de Miranda Lyra
Empresária de engenho (Capibarim) em Aliança
Mensagem ao Novo Norte:
Acredite no que faz e realize! Podemos tornar nosso 
mundo melhor e tudo começa no primeiro passo. Por isso, 
cada dia é um novo dia para caminharmos juntos com o 
Novo Norte
Compromisso regional:
Presença e comprometimento pessoal com minha região. 
Meu lugar para empreender, viver e ser feliz

Maria de Lourdes Bernardo da Cunha
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de 
Condado e da Associação de Mulheres Dinâmicas de Condado 
Mensagem ao Novo Norte:
Tenho muita esperança e fé em Deus e em todos os talentos que 
tivemos a oportunidade de juntar nesse grupo
Compromisso regional:
Não medir esforços para continuar a luta e fazer o que tiver ao meu 
alcance pelo fortalecimento do grupo

Maria Edileuza Nascimento Pedroza
Presidente da CDL de Timbaúba
Mensagem ao Novo Norte:
Foi muito bom estar com vocês. Valeu o aprendizado, a 
companhia e a confiança recíproca
Compromisso regional:
Fazer a diferença, acompanhar e participar das ações, 
e pôr a mão na massa para que o desenvolvimento 
planejado realmente aconteça. Nós podemos e vamos 
fazer a diferença na Mata Norte de Pernambuco



Maristela Maribel de Fontes Araújo 
Vereadora do município de Nazaré da Mata
Mensagem ao Novo Norte:
“Melhor serem dois do que um, pois tem maior recompensa no 
trabalho. Se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai 
de quem estiver só...” (Eclesiastes 4:9,10)
Compromisso regional:
Aplicar em meu município e na minha região as ações 
voltadas para o desenvolvimento econômico, social e cultural, 
com ênfase no resgate dos valores primários, das ferramentas 
e dos atores ligados ao potencial turístico de minha cidade

Patrícia Gallindo Carrazzoni
Secretária de Agricultura de Itambé
Mensagem ao Novo Norte:
Construímos amizades e conquistamos a confiança uns dos 
outros! Agora vamos usar toda nossa força e alegria para 
tornar a Mata Norte o melhor lugar para se viver. Um Novo 
Norte para todos
Compromisso regional:
A disposição de contribuir com o desenvolvimento 
da nossa região, sabendo que desta forma estamos 
construindo nossa própria felicidade

Paloma Costa Cavalcanti
Diretora de Turismo de Timbaúba
Mensagem ao Novo Norte:
Agradeço pela troca de conhecimentos e por cada mão estendida. Espero 
que juntos possamos mudar a realidade da nossa região e que o Novo Norte 
possa tornar-se um produto sustentável, de relevantes impactos positivos e 
que, ao ser implantado, possamos olhar à nossa volta e sentir orgulho de ter 
contribuído para a concretização da ideia
Compromisso regional:
Meu compromisso será tornar-me uma colaboradora ativa, atuante, envolvida 
com as atividades, com as metas propostas, enfim, contribuir da melhor 
forma possível para que o Novo Norte se torne o que tanto desejamos

Marileide Rosendo de Albuquerque 
Vereadora do município de Timbaúba
Mensagem ao Novo Norte:
Foi desafiador e importante descobrir o potencial de nossa região e o que 
devemos fazer a mais para mantê-la, inovar e seguir o desenvolvimento da nossa 
Mata Norte
Compromisso regional:
Continuar sempre presente, fazendo e dando o melhor de mim, dentro das minhas 
possibilidades, no intuito de dar continuidade e fazer parte desse Novo Norte. 
Muito obrigada pelo convite e podem contar comigo. Foi de suma importância na 
minha vida profissional e política. Obrigada, equipe Sebrae



Terezinha Cézar de Moura
Presidente da Associação Unevidas
Mensagem ao Novo Norte:
Unir-se é um bom começo, manter a união é o nosso desafio para o 
progresso do nosso bem comum. No programa Lider, passamos por 
momentos de transformação pessoal, levando a um crescimento em grupo 
com sentimentos de confiança e cooperação para o desenvolvimento de uma 
região, proporcionando um bem-estar comum
Compromisso regional:
O meu compromisso com o Novo Norte está em disponibilizar tempo, 
conhecimento e articulação para a execução e continuidade do 
desenvolvimento de uma região próspera

Rosane de Oliveira Soares
Professora da Falub (Faculdade Luso-Brasileira de Carpina)
Mensagem ao Novo Norte:
Caros colegas, lutemos pelos nossos sonhos, lutemos para que 
as metas traçadas em busca de um Novo Norte se concretizem. 
Os anos que virão serão reflexo de nossas atitudes. Como já dizia 
Gandhi: “Nosso futuro depende daquilo que fazemos no presente”
Compromisso regional:
Propagar tudo que foi planejado e discutido para todas as esferas 
envolvidas - educação, saúde, infraestrutura, cultura e turismo, bem 
como motivar e convencer nossos governantes a implementarem 
metas e ações desenvolvidas em prol de um Novo Norte

Risolange Rodrigues da Silva
Gerente de Cultura do município de Lagoa do Carro e integrante da 
Associação de Tapeceiras do município
Mensagem ao Novo Norte:
Cada dia que passa, percebo como Deus é bondoso por ter me colocado entre 
pessoas compromissadas. Por isso, gostaria de agradecer a cada um por seu 
amor, paciência, doação, enfim, por serem quem são e não tentarem mudar, 
mas entenderem o outro com seus anseios e qualidades. Que possamos nos 
encontrar mais e mais nessa estrada que chamamos de vida
Compromisso regional:
Como tenho muita afinidade com o turismo e o artesanato, tenho 
compromisso pessoal e profissional nestas áreas, mas sempre contribuí com 
as demais, não menos importantes. Comprometo-me a lutar com armas 
intelectuais e verbais para que o Novo Norte não seja apenas palavras, mas 
atos que transformam vidas, comunidades. Atitudes que mudaram minha 
vida por entender que eu preciso ser protagonista da história que sonho e 
quero escrever para o lugar onde nasci – Lagoa do Carro – e a região que amo 
incondicionalmente – a Mata Norte



Consultores/facilitadores
Inocêncio Magela de Oliveira
Cláudio Veras de Souza

Equipe Sebrae Pernambuco
José Oswaldo de Barros Lima Ramos - diretor-superintendente
Ana Cláudia Dias Rocha - diretora técnica
Adriana Côrte Real Kruppa - diretora administrativo-financeira
Fernando Clímaco - gerente da Unidade de Políticas Públicas
Leonardo Carolino - gerente da Unidade Mata Norte
Maria Josiana Ferreira Rocha - gestora do projeto Lider da Mata Norte pernambucana
Sônia Jerônimo - consultora

Equipe Sebrae Nacional
Bruno Quick Lourenço de Lima - gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial
Robson Schmidt - coordenador nacional do programa Lider
André Gustavo de Ligorio - analista da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial




