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Uergs pede socorro a GG
ENSINO SUPERIOR Universidade precisa de dinheiro para reformar prédio do Patronato Agrícola
ROBSON NEVES

robson@jornaldopovo.com.br

A reitora da Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (Uergs), Arisa Araujo
da Luz, pediu ajuda para o prefeito Sérgio
Ghignatti para tentar viabilizar a obra de
reforma de um prédio do antigo Patronato Agrícola para instalar o seu curso de
Agronomia. Ela esteve na terça-feira em
Cachoeira do Sul e pediu que Ghignatti
seja parceiro na busca de R$ 418 mil para
a obra no Patronato, cedido em março de
2015 pela Prefeitura para a Uergs. Em 2013
e 2014, a Uergs mobilizou os cachoeirenses

através da Consulta Popular e conseguiu
que fossem aprovados R$ 286 mil para esta
reforma, mas a demanda não foi paga pelo
governador José Ivo Sartori.
De acordo com o diretor da Uergs em
Cachoeira, Benjamin Dias Osório Filho, não
existe perspectiva de receber o dinheiro
da Consulta Popular e a alternativa é buscar recurso do governo federal para esta
reforma, que inclui piso, telhado, pintura,
aberturas e redes elétrica e hidráulica.
Segundo Benjamin, a Uergs já tentou conseguir o dinheiro através de uma emenda
parlamentar apresentada pelo deputado

ATENÇÃO
O curso de Agronomia da Uergs
possui cerca de 100 acadêmicos,
hoje divididos em três turmas.
Uma nova turma de 40 alunos
deverá ingressar em março na universidade, que recebeu da Prefeitura uma área de 75 hectares, no
distrito de Três Vendas. Benjamin
observa que atualmente a área do
Patronato é utilizada apenas para
aulas práticas de campo. No entanto, ele destaca que, quando a
obra for concretizada, todo o curso
de Agronomia será concentrado
em Três Vendas, a cerca de 20
quilômetros do centro da cidade.
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federal Pompeo de Mattos, sem sucesso.
A ideia é tentar novamente uma emenda
parlamentar neste ano e por isso Arisa e
Benjamin pediram o auxílio do prefeito
Ghignatti, que pode usar a sua influência
política para viabilizar o recurso para a
Uergs.
CENTRAL DE PROJETOS

Como a Central de Projetos da Prefeitura possui acesso permanente ao sistema
de convênios do governo federal, a reitora
Arisa pediu que a Uergs seja avisada no
momento em que abrir a possibilidade de

convênio que permita captar o dinheiro
para a universidade. Além disso, quando
Ghignatti for a Brasília vai levar junto
o projeto de reforma para tentar obter
dinheiro do Ministério da Educação para
a obra.
A reitora Arisa destaca que a área do
antigo Patronato é essencial para fortalecer e expandir a Uergs, principalmente
o curso de Agronomia. “Ao termos estruturada a estação agronômica, haverá
a possibilidade de encaminhar proposta
de mestrado profissional que qualifique
cada vez mais a região”, frisa Arisa.

