NOTA DE APOIO À AUTONOMIA FINANCEIRA DA UERN
A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró e a Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (UERN) possuem em suas trajetórias lutas e vitórias
conjuntas. A CDL, fundada em 13 de março de 1963, viu, em 28 de setembro de
1968, a Uern nascer, ainda sob a alcunha de Universidade Regional do Rio
Grande do Norte (URRN).
Ao longo de quase seis décadas, a CDL e a Uern vêm caminhando em simbiose, e
neste momento histórico que a universidade vivencia, a Câmara dos Dirigentes
Lojistas não poderia deixar de prestar o seu irrestrito apoio ao projeto de
autonomia financeira que tramita na Assembleia Legislativa do RN (ALRN),
projeto esse que é sinônimo de liberdade para a universidade que tanto contribui
para a formação cidadã e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária.
A autonomia financeira das instituições de ensino superior é um direito previsto
constitucionalmente e, mais do que é isso, é um dever dos governos para
garantir que a própria universidade possa gerir os seus recursos, permitindo,
inclusive, que esses recursos sejam investidos, a partir da contratação de
serviços e fornecedores, na cidade, movimentando a economia local.
É imprescindível destacar que Uern foi a responsável pela interiorização do
ensino superior no Rio Grande do Norte, tendo expedido mais de 50 mil diplomas
de graduação nos seus 53 anos de existência. Seu impacto positivo na vida de
milhares e milhares de potiguares, cujas histórias foram transformadas através
da educação, é indiscutível.
Diante da inegável importância da Uern para todos os setores da sociedade, a
CDL Mossoró se soma a todos os apoios já declarados em prol da autonomia
financeira da universidade, pedindo celeridade na aprovação, em plenário, do
projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
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