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MENSAGEM DO COMITÊ

O ano de 2020, de fato, marcou a vida de muita gente, por ter sido um ano difícil, no qual lidamos com
um vírus e suas consequências. Dessa forma, podemos dizer que, diante de um impacto mundial, esse período
foi marcado por grandes batalhas para todas as famílias.
O Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do IF Sertão-PE esteve ao longo desse período buscando trazer
informações e apoio que ajudasse a superar esta realidade tão dura e cruel. E neste m de ano, queremos
renovar as forças para acreditar que em 2021 teremos boas notícias para partilhar com todos, bem como termos
esperança de que possamos nalmente ter uma vacina, a qual possa fazer a diferença, em termos preventivos.
Portanto, desejamos que o ano de 2021 seja repleto de grandes conquistas, em especial, no âmbito da
saúde coletiva. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui, estamos felizes por termos conseguido
fazer este trabalho junto à comunidade acadêmica. Essa luta contra a covid-19 é nossa.
Um próspero e feliz Ano Novo!
Comitê de Enfrentamento da Covid-19.
IF Sertão Pernambucano

Para encerrar os boletins de 2020 buscando renovar a esperança e o entusiasmo, trocamos
as informações rotineiras por mensagens afetivas trazidas pelos gestores do IF Sertão-PE.

2020 foi um ano desaador que nos trouxe muitas incertezas e
angústias, mas juntos, apesar de todos os obstáculos, acabamos nos
reinventando, alcançamos grandes conquistas e ainda tivemos forças para
ajudar ao próximo.
Só me resta agradecer pela dedicação, carinho e conança de todos que
fazem o IF Sertão Pernambucano e desejar que 2021 nos traga saúde,
esperança, sorrisos, abraços e forças renovadas para continuarmos unidos,
realizando sonhos e transformando vidas.
Recebam meu abraço afetuoso,
Leopoldina Veras
Reitora do IF Sertão-PE

Apesar de termos passado por um dos anos mais difíceis da história de
nossa instituição, e para alguns colegas o ano mais difícil de suas vidas,
mostramos força, sabedoria e união. Muitas atividades foram produzidas no
ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação, algumas ajudaram a
minimizar os
efeitos da pandemia no nosso sertão pernambucano, e tudo isso só mostra o
quanto a nossa instituição, e nossa comunidade é forte. Feliz natal e um melhor
2021, para todos, espero estarmos juntos novamente no próximo ano e que
continuemos transformando a vida de muita gente, com nosso ensino público,
gratuito e de muita qualidade.
Alex Magalhães
Diretor-Geral, Campus Serra Talhada

Vivenciamos o natal, e com ele reexões que aproximam ainda mais os
seres humanos. Que possamos sempre nos lembrar do nosso papel aqui na
terra; Que sejamos resilientes para suportar e nos adaptar às adversidades;
Que nunca nos falte esperança; Que nossas vidas sempre estejam repletas de
luz e saúde; Que possamos celebrar a vida em sua plenitude. E, com a
chegada do novo ano, não nos falte clareza, paz e prosperidade. FELIZ NOVO
ANO!
Humberto Alencar
Diretor-Geral,
Campus Santa Maria da Boa Vista

Este ano foi difícil
para todos e todas, mas
as adversidades nos
ensinaram a ter mais
amor e fé em nossos
corações. Desejo muita
força e resiliência, dias
melhores virão!! Um feliz
Natal e um ano 2021
abençoado por Deus!
Fabiano Marinho,
Diretor-Geral, Campus
Petrolina

Votos de um Natal
de paz, um Natal de luz
para todos que fazem o IF
SERTÃO-PE, extensivos a
suas famílias!
Que a chegada do
Menino Jesus possa
renovar a fé, restaurar a
coragem e renovar a
esperança de que
precisamos na
caminhada!
Rosineuman Leal
Diretora-Geral
Campus Floresta

Este ano de 2020 foi um ano de grandes desaos para todos nós,
passamos por tantas diculdades, situações que não imaginaríamos passar, por
isso gostaria de agradecer ao empenho de toda a comunidade do campus
Ouricuri no enfrentamento desses desaos. Desejo a todos, incluindo familiares,
um feliz natal e próspero ano novo. Lembrem-se que a pandemia ainda não
acabou, por isso, caso seja extremamente necessária a confraternização entre
amigos e familiares, mantenham o distanciamento recomendado, usem máscara
e álcool 70°, além de outras medidas de proteção que forem necessárias.
Eduardo Domingos
Diretor Geral Substituto, Campus Ouricuri

Neste momento tão dolorido da História, em que muitos tiveram que se
despedir de amigos, familiares e de tantas pessoas queridas, a humanidade
parece ter a chance de redescobrir na simplicidade das pequenas vitórias
cotidianas a arte de se alegrar com o que de fato vale a pena: o dom da vida!
Percorremos caminhos incertos e desaadores, mas nos reconfortamos pela
linda trajetória de Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes que, unidos
pelo ideal de fazer a educação continuar acontecendo, emprestaram seus
talentos para continuar dando vida aos nossos espaços institucionais. Neste nal
de ano, seguimos desejando muita saúde e felicidade, rogando que a esperança
inunde nossos corações e que cada pessoa possa reconectar-se com a sua criança
interior, rearmando o sentido de sua busca e emprestando seus dons para fazer
do mundo um lugar melhor.
Com carinho,
Erbs Cintra, Diretor-Geral,
Campus Petrolina Zona Rural

O Ano Novo está chegando! Com ele a esperança de dias bem melhores
por virem, com muita paz, amor e, principalmente, saúde! A todos e todas,
um Feliz 2021!
Josenildo Forte
Gestor-Geral
Campus Salgueiro
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