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Senhora Secretária,

Com os meus cordiais cumprimentos. venho por meio deste manifestar minha discordância com o
suposto fechamento da unidade do Câmpus da UNESP de Registro /SP.
Informalmente, chegou a este gabinete a informação de que o Governo estaria pensando em fechar o
campus da UNESP de Registro, no Vale do Ribeira, já que esta unidade da universidade paulista estaria
passando por uma crise financeira,

Como bem sabemos, não é o fechamento do campus de Registro a solução para resolver o problema.
A UNESPé sinônimo de investimento, não de gasto, e não pode ser vista como custo.
Essa unidade de Registro, criada em 2003, hoje conta com mais de trezentos alunos nos cursos de
graduação em Agronomia e Engenharia de Pesca, e na pós em Ciência e Tecnologia do Ambiente, tendo mais
de trinta professores. O curso de Agronomia, inserido numa região agrícola envolto por reservas ambientais
da Mata Atlântica, tem o desafio da produção agrícola sustentável. Nele, os alunos realizam estudos de
manejo com inclusão social, respeitando as características da região. Em 2013 o curso de Engenharia em
Pesca foi estabelecido justamente pela falta desse curso no Estado. Seu foco é o potencial do Vale do Ribeira
para produção de recursos pesqueiros em ambientes de represas, açudes, rios, baías e enseadas, tão
importantes para o potencial de expansão da aquicultura não só na região mas também em todo o país.
Saliento que como parlamentar não posso omitir minha preocupação ao receber uma notícia como
esta e buscar a veracidade da mesma, vez que os investimentos na Educação são o princípio básico para o
desenvolvimento de um país. Tenho certeza de que o Governo de São Paulo pensa da mesma forma.
Certos de poder contar com a vossa atenção e colaboração, reitero protestos

de estima e

consideração, colocando nosso gabinete à disposição de Vossa Excelência.
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