
PALAVRA DE ABERTURA PARA O PRIMEIRO  ENCONTRO  DE 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO  “ACREDITE NA 

MUDANÇA”. 

Quero cumprimentar, o Vice-reitor , Professor Roberto Pordeus , em nome do 

qual faço meus sinceros cumprimentos a essa competente equipe solenemente 

reunida. 

Por onde começar.... 

Primeiro quero agradecer a Deus por todas as coisas, Ele tem cuidado de nós. 

Segundo registro meu reconhecimento e gratidão  por todo o esforço , trabalho 

e comprometimento de vocês! 

“Não é possível apertar as mãos com os punhos fechados” , a célebre frase de 

Golda Meir , primeira Ministra do Estado de Israel , é o mote desse nosso 

desafio. 

Pois, há disposição, há trabalho, há compromisso, há comprometimento, há um 

projeto de Universidade. Mas, não existem mãos dadas.  

A máxima vênia  quero pedir , para fazer a consideração indelével : temos 

punhos fechados, afrontas, imaturidade , falta de compromisso com o serviço 

público e muita ideologia vazia, sem rumo, sem perspectiva  , sem alcance 

responsável para o futuro, mas é o que temos. 

A caminhada diária é árdua, ávida, altiva, destemida e sagaz. Não tenham 

medo, estamos no caminho certo! 

A atmosfera de animosidades gestada na madre da credulidade ideológica , 

propiciou um tempo acinzentado, em que por vezes  dificulta  a visibilidade 

para o que a nossa Universidade tem de melhor: notável saber no semiárido. 

Há esperança! Acreditem na mudança e ele virá. Afinal , nada como um dia 

após o outro, e por maior e melhor especializada que seja  a ciência , o futuro é 

mesmo incerto , fora do nosso controle e por isso nos enche de expectativas 

boas, tudo vai passar. 

Dos descontentamentos  tenho feito especialmente duas coisas: primeiro as 

pedras atiradas tenho juntado todas elas, meu alicerce está cada vez mais 

fortalecido, tenho muitas pedras então terminarei com um belo castelo.  

Segundo, dos espinhos colocados no caminho, tenho colecionado cada um, 

para com a iluminação do Artífice Criador do Universo, poder utiliza - los no 

futuro, num mural de belas imagens, registros de momentos como esse, de 



dias de sorrisos, de dias que nossos rostos  estavam cansados e o nosso olhar 

só alcançava  o céu e o mar, registrados na parede azul , da minha sala de 

trabalho.  

 Aí darei muitos sorrisos e lembrarei com muita gratidão e saudade, dos dias de 

minha peregrinação na UFERSA  com cada um de vocês. 

Assim , como o Estado de Israel , hoje cercados de inimigos podemos contar 

com o céu e com o mar, basta acreditar, ninguém vai impedir nosso caminhar. 

Há um comando no Universo, que impede toda a invasão. 

 E, quanto a mim, ainda citando Golda Meir  

“Muitas vezes fui acusada de conduzir as questões públicas mais com a 

emoção do que com a razão. Bem... e se for verdade? Aqueles que não sabem 

chorar com o coração, tampouco sabem rir". 

Sigamos!  Afinal, é por uma “Uma só UFERSA”, que estamos trabalhando, 

conquistando e esperando. 

Que Deus nos abençoe! 

 

Ludimilla Oliveira , Reitora da UFERSA. 


