
Senhoras e senhores, 

É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje! Assim como é muito bom poder contribuir com 
a mudança, com a defesa do Estado e com o aprimoramento constante das políticas públicas 
brasileiras.  

Cumprimento e agradeço à ministra Simone Tebet. Nenhuma palavra será suficiente para 
expressar a emoção e a honra de presidir o Ipea, uma instituição com 58 anos de história e da qual 
faço parte há 24 anos. Ser a terceira mulher a presidir o Ipea – e a primeira mulher negra – reveste 
de muita prioridade a agenda de equidade de gênero e raça nesse governo e sua determinação em 
implementá-la, ministra. Agradeço a confiança que deposita em mim e no Ipea, a qual tem sido 
demonstrada constantemente desde que fui indicada. O Ipea está engajado, ministra, com seu 
compromisso de contribuir com a nobre missão de planejar as ações do governo federal, central 

para garantir a efetividade das políticas públicas.  

Cumprimento e agradeço à ministra Esther Dweck, cujo ministério tem a responsabilidade de 
organizar a burocracia federal, coordenar e inovar na gestão da máquina governamental, para que, 
nós, servidoras e servidores públicos, juntamente com nossas colaboradoras e colaboradores 
internos e externos, e com participação, possamos cumprir nossa missão de servir ao Estado e à 
população brasileira. O Ipea está engajado, ministra, com essa construção! 

Cumprimento e agradeço à secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita de 
Oliveira, que tem a importante missão de caminhar ao lado do ministro Silvio de Almeida para 
recolocar na agenda pública do país a defesa contínua e estrutural dos direitos humanos. Como 
foi dito pelo ministro, isso significa reafirmar o óbvio: que todas e todos, e cada uma e cada um 
de nós, brasileiras e brasileiros, existimos e somos importantes, independentemente de credo, 
gênero, raça, etnia, orientação sexual, se temos deficiência ou autismo. E que nenhuma dessas 
características ou atributos das pessoas devem ser vistos como uma limitação ao pleno exercício 

dos direitos. 

No âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento, cumprimento o secretário-
executivo Gustavo Guimarães e lhe digo: o Ipea está engajado, secretário, com essa atividade 
central do Estado brasileiro. Cumprimento-o e agradeço pela parceria e apoio que tem dado 
ao Ipea. Cumprimento também a secretária Leany Lemos. Esta Casa tem orgulho de dizer, 
secretária: estamos engajados, com o seu apoio e o de sua equipe, no centro das grandes 
discussões de planejamento de médio e longo prazo. Estamos engajados, secretário Firpo, 
com seu apoio e o de sua equipe, no monitoramento e avaliação de políticas públicas; com o 
secretário Paulo Bijos e sua equipe, na produção de estudos que elucidem os desafios do 
orçamento para aumentar a efetividade de nossas políticas públicas; com a secretária Renata 
Amaral, no apoio à ampliação da inserção global do país, do planejamento e orçamento 
público fortalecidos pelas parcerias internacionais e do espaço internacional do próprio Ipea. 
Secretário José Parente, agradeço pelo apoio ao Ipea. Conte com nosso auxílio nas relações 
institucionais com o Congresso. 

Presidenta Betânia Lemos, buscaremos fortalecer nossa histórica parceria com a Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), para ampliar a qualificação da administração 
pública brasileira e das políticas públicas brasileiras. 

Agradeço a presença do colega Cimar Pereira, que hoje comanda essa importante instituição 
irmã, o IBGE, e aproveito para dizer que são décadas de cooperação e interação na produção 
de informação e conhecimento para o Estado e a sociedade. 



Agradeço a presença do presidente do Iphan, Leandro Grass, nosso vizinho nesse prédio e 
com o qual pretendemos celebrar parcerias alinhando as agendas de pesquisa, assessoria, 
avaliação e as políticas para o patrimônio histórico e artístico nacional. Temos muito a 
aprender com o Iphan e com o Leandro. 

Silvia Rucks, coordenadora residente da ONU no Brasil, Ana Carolina Querino, representante 
adjunta da ONU-Mulheres no Brasil, Carlos Mussi, diretor do Escritório da Cepal no Brasil, 
Raphael Callou, diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (OEI) no Brasil: essas parcerias em várias frentes trazem a perspectiva 
internacional para as discussões no Ipea e em muito contribuem para o aprimoramento das 
políticas públicas nacionais. Permitem, também, que apoiemos outros países, a partir das 
experiências brasileiras, na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. 
Pretendemos ampliar muito mais a inserção e o reconhecimento internacional do Ipea. 

É uma honra estar aqui na presença de nosso ex-presidente e técnico de planejamento e 
pesquisa do Ipea, dr. Fernando Rezende, responsável pelo concurso público que me trouxe 
ao Ipea e que segue sendo uma importante referência na nossa instituição. Gostaríamos de 
ter aqui conosco neste dia a querida Anna Peliano, que infelizmente faleceu no ano passado. 
Ela está eternizada neste nosso auditório e na memória de cada uma e cada um de nós por 
seu exemplo como servidora pública, formuladora de propostas de políticas e pesquisadora 
de alto nível. 

Não terei como nominar todas e todos do Ipea que me apoiaram nessa trajetória. Assim, por meio 
da minha primeira tutora, Luciana Jaccoud, de Sérgio Piola, que me levou para a área de saúde, 
Ana Bete, que muito me ensinou, e da saudosa Beth Barros, agradeço a todas as decanas e decanos 
do Ipea. 

Esse novo desafio tem sido compartilhado com as colegas e os colegas que compõem comigo a 
Diretoria Colegiada do Ipea: Fernanda De Negri, Luseni Aquino, Aristides Monteiro, Carlos 
Henrique Corseuil, Claudio Amitrano, Fábio Veras, Fernando Gaiger e o coordenador-geral de 
dados e tecnologia da informação, Lucas Mation. Às diretoras e diretores adjuntos, Marinésia 
Rodrigues, Mônica Mora, Vanessa Nadalin, Natalia Koga, José Carlos Brandão, Paulo Lari, Pedro 
Miranda e Rafael Osório, agradeço por também aceitarem os convites feitos pelas diretoras e 
diretores. Em seus nomes, agradeço a todas as coordenadoras e coordenadores. Estamos 

engajados no cumprimento da missão institucional do Ipea.  

Agradeço ao nosso chefe de gabinete, Alexandre Cunha, nosso assessor de planejamento, Helder 
Ferreira, nosso assessor de comunicação, Antônio Lassance, a todas as coordenadoras, aos 
coordenadores e à equipe do Gabinete, à Procuradoria do Ipea, bem como a todas as 
coordenadoras e todos os coordenadores das diretorias, servidoras e servidores, secretárias, 
copeiras, auxiliares de serviços, todas e todos em contratos terceirizados e bolsistas. 

Agradeço, também, a excelente formação que tive nas universidades públicas brasileiras: UnB, 
USP e Cedeplar da UFMG. À Maria de Lourdes Mollo, ao Carlos Roberto Azzoni, à Mônica 
Viegas, em nome dos quais agradeço a todas as professoras, aos professores e às colegas e aos 

colegas, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. 

Quero destacar e agradecer a todas as pessoas que ajudaram a organizar e tornaram este 
evento possível. Agradeço também às equipes de imprensa e a todas as pessoas que nos 

assistem remotamente. 



Estar aqui nesse lugar representa um novo capítulo e o mais importante desafio da minha trajetória 
profissional. Como diria Guimarães Rosa, mineiro como eu, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta 
e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem que não faltou 
aos meus pais, Maria Enéas e José da Conceição, que estão hoje aqui ao meu lado e com 
quem aprendi desde cedo que ser servidora pública, independentemente do cargo que 
ocupemos, significa cumprir a missão de servir à população com ética, mas também lutar por 
aquilo em que acreditamos. Em casa, mesmo sendo a única filha com quatro irmãos, aprendi 
que a todas e todos devem ser dados os mesmos direitos e deveres, sem distinção de gênero. 
Contudo, o mundo lá fora sempre cobrava uma postura e uma responsabilidade diferente 
das mulheres da casa. Não foi uma única vez que ouvi, fora do meu núcleo familiar, que 
cabia às mulheres cuidar, e aos homens prover. Esse discurso forte e persistente ecoava e 
ecoa ainda hoje na nossa sociedade. Hoje as mulheres assumem a dupla carga do cuidado e 
da provisão, com salários menores e muitas vezes sendo menos valorizadas do que os 
homens. Mas, se ocupo essa função hoje, é porque muitas mulheres antes de mim lutaram 
ferrenhamente por esse espaço. Se ocupo essa função hoje, é também para que minhas 
sobrinhas, meus sobrinhos e muitas outras meninas e meninos entendam, efetivamente, que 
o lugar da mulher é onde ela quiser.  

Ainda não abolimos a escravidão da vida social brasileira e não superamos as discriminações 
do patriarcado, dispositivos esses que insistem em colocar pessoas negras e mulheres “no 
seu lugar”, sem aceitar que podemos e devemos estar em todos os lugares. É inaceitável que, em 
pleno século XXI, uma mulher seja assassinada por defender os direitos da população negra 
e da população mais pobre, ou que seja oprimida em função de sua luta e atuação política. A 
data de ontem, que ficou marcada em nós pela violência contra uma mulher determinada e 
bem preparada que se colocava na luta contra diversas formas de violência, agora será 
lembrada como Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política.  
Lamentavelmente, assim como no caso das mulheres e das pessoas negras, ainda convivemos 
com uma assombrosa e cotidiana violência contra a população LGBTQIA+, as pessoas com 
deficiência, com autismo, os povos tradicionais e a população do campo.  

Contribuir para o desenvolvimento socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável 
significa compreender que o econômico, o social, o ambiental, o cultural, o territorial e o 
global andam juntos e precisam estar coordenados para que o Brasil se torne efetivamente 
um país desenvolvido. Da mesma maneira, parcerias com outros órgãos públicos, com 
instituições acadêmicas, com organismos internacionais, diálogos com representações da 
sociedade civil são fundamentais para que o Ipea cumpra sua missão.  

Em grande medida, o Ipea é um espaço de aprendizado. Sua reputação advém de sermos 
uma instituição com quadro técnico muito bem formado e que dialoga com várias disciplinas 
e linhas de pensamento. Esse Instituto só cumprirá sua missão a contento se puder seguir 
contando com uma diversidade de formações e “olhares” que nos permita observar, analisar 

e dialogar com a complexidade da realidade sobre a qual as políticas públicas atuam.  

Para trabalhar para o Estado e servir da melhor maneira possível a sociedade, é fundamental 
para o Ipea poder contar com um quadro adequado de servidoras e servidores. Precisamos 
recompor os nossos quadros por meio de concurso público, pois o último ocorreu há mais 
de 15 anos. Compreendi isso de forma muito mais clara ao atuar na Afipea, em meio aos 
ataques à democracia e ao Estado. Agradeço, também, à diretoria e à equipe da Afipea pelo 

intenso aprendizado.  



Temos muitas demandas para contribuir com a reconstrução do Estado e para retomar o 
processo de desenvolvimento do país; para tanto, precisamos também garantir a equidade de 
tratamento entre servidoras e servidores, com uma carreira que contemple todas e todos. 
Somos poucas e poucos, pesquisamos e avaliamos políticas públicas em diversas áreas e 
contribuímos com os processos de governo em múltiplas frentes. Mas podemos e queremos 
contribuir ainda mais! 

Fortalecer o Ipea para que cumpra sua missão é um esforço coletivo e depende de todas e todos 
e de cada uma e um de nós. Como diria meu conterrâneo, Beto Guedes, "Vamos precisar de 
todo mundo pra banir do mundo a opressão...”. Seguiremos juntas e juntos, convictas e 
convictos de que, nós, servidoras e servidores do Ipea, juntamente com nossas colaboradoras 
e colaboradores internos e externos, temos uma missão fundamental a cumprir no centro do 
Estado brasileiro 

Viva a democracia! Que ela seja para todas e todos, sem nenhum tipo de discriminação! 


