
Eu sou apaixonada pelo Recife. Tenho orgulho de dizer que sou daqui. Mas, ao 
mesmo tempo, cresci enfrentando barreiras que nenhuma criança deveria 
conhecer. Esgoto a céu aberto, filas no posto de saúde e falta de vaga na escola 
eram rotina na minha vida. À medida que os anos passavam, percebi que a 
minha história continuava se repetindo, só que com protagonistas diferentes.  
 
Foi para mudar esse ciclo vicioso que decidi trabalhar com Educação e ingressar 
na política. A política se tornou um meio de fazer com que meu trabalho, tanto 
como fiscal de contas públicas quanto como professora, desse frutos ainda mais 
duradouros e sistematicamente organizados para a cidade. Afinal, encontrar o 
erro é só metade do caminho. É preciso buscar soluções permanentes para a 
cidade.  
 
É por isso que, caso seja eleita vereadora, fiscalização e participação serão 
pilares do nosso mandato. Para que nossa equipe trabalhe em conjunto e diálogo 
com as pessoas que são representadas por nós na Câmara. Para que sejamos 
realmente uma ponte entre os cidadãos e a Prefeitura, tanto cobrando e 
prestando contas sobre o trabalho do Executivo, quanto levando as demandas 
da população à Prefeitura. 
 
Os desafios são imensos. Desde a primeira campanha, em 2016, escolhemos o 
caminho mais difícil: o da ética. Porque sabemos que é o caminho certo. Fazer 
uma campanha limpa, transparente e participativa continua esbarrando na 
maneira como a política tradicional é feita. É por isso que nos cercamos de 
pessoas comprometidas com o Recife ao longo dos anos. O Cidadania, partido 
do qual sou membro do diretório nacional, abriu um espaço incrível para pessoas 
como eu, que tinham nos valores a base para mudar a política. O Livres, 
movimento político que cofundei, foi uma ponte entre os nossos projetos e 
milhares de voluntários e doadores de todo o país. E claro, de casa veio meu 
maior apoio: minha mãe é a base de todas as oportunidades e conquista que 
tive na vida.                                                                                                                               
 
É por isso que hoje sei que conseguimos mudar o Recife. Com muito trabalho, 
muita dedicação e, principalmente, muito compromisso com a transparência e 
ética pelas pessoas que depositam a confiança delas na nossa campanha.  
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