
Palavras da reitora do IFB para o presidente Lula 

 

Presidente Lula, gratidão por se colocar mais uma vez a serviço do povo brasileiro e deixar 

explícito em suas falas e sobretudo em suas ações que a educação é realmente uma prioridade 

de seu governo. Passamos os últimos anos lutando para evitar retrocessos na educação; tivemos 

de voltar a falar o óbvio, quando na verdade deveríamos estar lutando por melhorias e avanços. 

Mas, agora, é diferente. A educação volta a ser valorizada e prestigiada.  

Gratidão por nos presentear com a grande política pública que são os Institutos Federais. Porque 

o senhor sabe, o senhor vê e o senhor sente que onde há um campus de Instituto Federal há 

esperança. Há oportunidade de mudança de vidas e realidades. Há melhoria da autoestima 

daquele território, porque, muitas vezes, um campus de IF é o melhor equipamento público 

daquela cidade. 

Ao criar os Institutos Federais o senhor nos deu uma nobre missão, que é a transformação social, 

que começa no estudante quando ingressa em um dos nossos cursos, mas que atinge sua família 

e reverbera em toda sua comunidade. Então, Presidente Lula, conte conosco para promover 

mais transformações.  

Muito obrigada por fazer o povo brasileiro voltar a sonhar e a esperançar! Se o tema do seu 

Governo é União e reconstrução, a palavra que vem no meu coração é “junto”.   

Vamos juntos reconstruir o país por meio de uma educação humana, integrada e integral, que 

preza pelo respeito à diversidade, que luta pela equidade de gênero e de raça e que promove a 

inclusão de todas e todos. Vamos juntos trabalhar pela valorização dos profissionais da 

educação. Vamos lutar por mais recursos para a assistência estudantil! Vamos juntos lutar por 

um orçamento justo da educação. E juntos voltaremos a ser felizes! Muito obrigada! 
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Reitora do IFB 


