CORREIO SATURNINO
Roberto Saturnino Braga

Artigo nº 418/2017

A UERJ
O tema da mídia são os presídios brasileiros, suas péssimas condições, a barbárie das rebeliões amazônicas, efetivamente uma face terrível da nossa realidade tão feia pela injustiça, pela
desigualdade.
Meu tema, entretanto, é a angustiosa depredação da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro.
As universidades são os focos de pensamento, de idéias novas, de projetos capazes de
mudar esta realidade feia que vivemos desde a época colonial, quando eram proibidas, e do regime escravagista, que prolongou por mais de meio século as mazelas maiores de nossa sociedade.
As universidades brasileiras melhoraram e cresceram bastante neste princípio de século,
que há de marcar época por isto mesmo. Instalaram-se no interior, por orientação específica do
Presidente Lula, criando oportunidades novas para os jovens brasileiros que residem longe das
grandes cidades; oportunidades para colaborarem com sua criatividade, e sua iniciativa para melhorar as condições políticas, sociais e econômicas de nossa Nação.
A UERJ é uma das mais qualificadas universidades do País e da América Latina e está em
estado de calamidade financeira desde o meio do ano passado. No dizer do seu Reitor, Ruy Garcia Marques, numa carta assinada por 6 ex-reitores, está sendo literalmente sucateada, e seriamente ameaçada de não abrir seus cursos neste ano letivo de 2017.
O Brasil inteiro tem conhecimento do estado de falência do Rio de Janeiro, por motivos até
agora não explicados de forma convincente. A UERJ, entretanto, tem que ser tratada de forma
absolutamente prioritária, até e mesmo pela contribuição valiosa que pode dar para a solução
deste problema que afeta todo o Estado.
A UERJ é uma das jóias deste Estado; é o seu mais importante centro de pensamento; pode e deve ser convocada para analisar em profundidade a crise financeira e apontar caminhos
viáveis e efetivos para o seu enfrentamento.
A UERJ não pode ser fechada!
Tem que estar mais aberta, operosa e criativa do que nunca, para dar ao Estado do Rio de
Janeiro estudos honestos e proposições capazes abrir caminhos para a sua recuperação econômica e financeira.
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