
 

 

Estratégias para o desenvolvimento da capital foram tratadas em almoço 
que reuniu diversas entidades no Sebrae 
 

  

Em Goiânia, Sílvio Barros (CODEM) foi recebido pelo presidente do 

Codese, Renato Correa 

O Presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos 
de Educação Superior do Estado de Goiás (SEMESG), Jorge de Jesus 
Bernardo, esteve no dia 2 de fevereiro, reunido com empresários, políticos e 
representantes de organizações sociais organizadas para um almoço 
estratégico, que aconteceu no SEBRAE. Segundo ele, o objetivo da reunião foi 
apresentar planos e políticas públicas que contribuem efetivamente para o 
desenvolvimento de Goiânia. 
 
A iniciativa do encontro partiu do Conselho de Desenvolvimento Estratégico e 
Econômico de Goiânia (Codese), que nasceu no ano passado, baseado no 
mesmo sistema de trabalho adotado em Maringá. Em meados de década de 
90, o município viu seu desenvolvimento estacionar e regredir, chamando a 
atenção para a necessidade de ações conjuntas entre poder público, 
população e iniciativa privada, que culminou com a criação do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM), figura central para o 
renascimento da cidade. 
 
Jorge afirma que o encontro propiciou parcerias e o compartilhamento do 
conhecimento necessário para o avanço da participação das empresas, da 
sociedade e do poder público na resolução de entraves ao desenvolvimento 
de Goiânia e do País.  
 



Conforme relata o presidente do Codese, Renato Correia, o evento arrecadou 
cerca de R$ 500 mil, que devem ser voltados ao diagnóstico e apontamento 
de soluções para a capital. “O Conselho quer políticas a longo prazo, que não 
dependem de mandatos, para que a cidade possa crescer sem ser 
interrompida”, afirmou. 
 
Os participantes contaram com palestras do Secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral do Paraná e Ex-prefeito de Maringá (PR), Silvio Barros, da 
Presidente do Comunitas e Alfasol, Regina Célia Esteves Siqueira e do diretor 
da área de análise setorial e inteligência de mercado da Tendências, Adriano 
Pitoli, que abordaram, em síntese, metodologias para melhorias da gestão 
pública e potenciais de crescimento econômico da capital.  
 
Para Sílvio Barros, é preciso sinergia absoluta entre as entidades envolvidas 
para que a mudança aconteça. Em Goiânia, o Codese almeja traçar 
estratégias para que a cidade chegue a 2033 – ano de seu centenário – entre 
as 10 cidades brasileiras em qualidade de vida. Segundo ele, a prefeitura não 
consegue fazer planejamento a longo prazo e, se conseguir, esse projeto 
certamente será descartado ou engavetado em caso de uma nova gestão. Da 
mesma forma, o cidadão sozinho e as empresas não conseguem planejar para 
o futuro, ficam engessadas para planejamento porque a sociedade tende a 
pensar que o empresário não planejaria algo que não seja para lhe dar um 
retorno financeiro. "Embora as empresas façam planejamentos, e os façam 
bem, geralmente não tem a credibilidade esperada", emenda. Dessa forma, 
cabe à sociedade civil, que representa muitas pessoas, de diversos 
segmentos, fazer esse empréstimo ao governo. "O terceiro setor e o setor 
privado têm a expertise que o governo não tem. Pensar estrategicamente está 
no DNA das empresas", avalia. Portanto, esse conjunto de atores pode 
apontar soluções para além dos mandatos. 
 
Participaram ainda do evento, o superintendente do SEBRAE, Igor 
Montenegro, o Deputado Federal, Delegado Waldir, os Deputados Estaduais, 
Virmondes Cruvinel Filho e Luiz Bitencourt e a Vereadora, Cristina Lopes 
Afonso. 
 
O Codese – O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e 
Estratégico de Goiânia, entidade apartidária e sem fins lucrativos, nasceu em 
2015, da união de entidades empresarias e da sociedade civil organizada. 
Será a entidade impulsionadora do projeto “O Futuro da Minha Cidade”, 
idealizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e 
impulsionado em Goiás pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado 
de Goiás (SINDUSCON-GO), em parceria com a Associação das Empresas 
do Mercado Imobiliário (ADEMI-GO) e o Sindicato dos Condomínios e 
Imobiliárias de Goiás (SECOVI-GO). O projeto começou a ser pensado em 
Goiânia em maio de 2013 e foi adotado também em Joinville, São Gonçalo do 
Amarante, Cascavel, Porto Velho, Uberlândia e Teresina. 
 
 

Fonte: Assessoria de Imprensa SEMESG – Naiara Gonçalves 


