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O TEMPO NO GLOBO

Columbia chega ao Rio até novembro
Universidade americana vai implantar Centro Global no edifício da Associação Comercial

Gilberto Scofield
gils@oglobo.com.br

Ruben Berta
rberta@oglobo.com.br

● SÃO PAULO e RIO. O advogado
americano Lee Carroll Bollin-
ger, presidente da Universidade
de Columbia, a mais antiga de
Nova York e uma das mais im-
portantes dos Estados Unidos,
chega hoje ao Brasil para anun-
ciar a instalação, no Rio, de um
Centro Global da instituição —
uma espécie de polo de desen-
volvimento de pesquisas e in-
tercâmbio na área educacional
—, o oitavo no mundo. A sede
já está sendo preparada no ter-
ceiro andar do prédio da Asso-
ciação Comercial do Rio, no
Centro. A inauguração deve
acontecer até novembro.

Bollinger desembarcará em
São Paulo, onde dará uma aula
magna sobre liberdade de im-
prensa na Fundação Educar, do
megainvestidor Jorge Paulo
Lehmann. Amanhã ele chega ao
Rio, onde vai conversar sobre o
Centro Global em reuniões com
o prefeito Eduardo Paes e o go-
vernador Sérgio Cabral.

— Nós chegamos à conclu-
são de que precisamos estar
mais presentes nos grandes
centros de decisões mundiais,
países que fazem hoje a diferen-
ça no núcleo de decisões globa-
lizado. E o Brasil é claramente
um desses países — destacou o
presidente da universidade.

A vinda do Centro Global da
Columbia para o Rio foi viabi-
lizada por uma triangulação
entre a instituição, a Associa-
ção Comercial e a prefeitura,

através da Rio Negócios, agên-
cia de promoção de investi-
mentos do município. O ex-
presidente do Banco Central
Armínio Fraga também cola-
borou no processo. O diretor
executivo da Rio Negócios,
Marcelo Haddad, destacou
que a iniciativa não é isolada.

— É o primeiro passo para a
cidade globalizar o seu ambien-
te acadêmico. E a etapa inicial,
que pode trazer um dia grandes
universidades do exterior para
o Rio, como já existe, por exem-
plo, uma escola de Harvard na
China — afirmou Haddad,
acrescentando que a IMD, esco-
la de negócios da Suíça tida co-
mo uma das mais conceituadas
do mundo também está mon-
tando uma base na cidade.

Universidade já tem
laboratório de arquitetura
Conhecida por conceder o

Pulitzer, um dos principais prê-
mios do jornalismo americano,
a Columbia tem uma lista de no-
táveis ex-alunos, entre eles o
presidente Barack Obama, o ex-
presidente Theodore Roosevelt,
o bilionário Warren Buffet e vá-
rios ganhadores do Nobel.

O brasilianista Thomas Tre-
bat, diretor do Instituto de Es-
tudos Latino-Americanos e
Estudos Brasileiros de Colum-
bia, estará à frente do Centro
Global brasileiro, segundo a
ser implantado na América do
Sul. Santiago do Chile foi con-
templada recentemente com
o projeto. Desde o ano passa-
do, a universidade já tem um
laboratório de arquitetura no
Rio: o Studio-X. ■

Madres deixam
a Santa Úrsula
após 72 anos
Grupo mineiro
assume universidade
e promete recuperá-la
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● A Universidade Santa Úrsu-
la, que já teve 15 mil alunos e
atualmente está reduzida a
115, receberá hoje uma inje-
ção de ânimo. Em cerimônia à
noite no Salão Verde do cam-
pus, um complexo de 48 mil
metros quadrados em Botafo-
go praticamente vazio, o em-
presário mineiro Rui Muniz,
do grupo Funorte, ingressará
como sócio e anunciará a re-
cuperação da universidade,
que acumula dívidas fiscais e
trabalhistas em torno de R$
350 milhões.

Responsáveis pela universi-
dade desde a fundação, há 72
anos, as madres da Ordem das
Ursulinas deixarão o comando
da Santa Úrsula. Esta foi uma
das exigências de Rui Muniz
para entrar na sociedade da
Associação Universitária San-
ta Úrsula (Ausu) e assumir as
dívidas acumuladas. As reli-
giosas vão manter a maioria
no Conselho de Administra-
ção e ainda receberão um va-
lor mensal pelo aluguel dos
seis prédios do campus.

O grupo Funorte, que se
apresenta como o maior do
norte de Minas, promete rea-
brir e ampliar a Santa Úrsula.
Mas o presidente do Sindicato
dos Professores do Município,
Wanderley Quêdo, recebeu a
notícia com cautela:

— A priori, queremos que
eles honrem as dívidas. ■

CORPO A CORPO

LEE CARROLL BOLLINGER, presidente da Universidade de Columbia

‘O Brasil é um país de influência crescente’
● SÃO PAULO. O presidente da Universidade
de Columbia, Lee Carroll Bollinger, afirma
que as pesquisas a serem realizadas no
Centro Global do Rio de Janeiro terão um
conteúdo de interesse local, mas também
global, uma vez que a unidade fará parte
de um complexo mundial de estudos. Ele
dá como exemplos questões relacionadas
a água, educação e planejamento urbano,
assuntos que são estudados também em
outros países emergentes onde a Colum-
bia está presente, como China e Índia.
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O GLOBO: O que a Columbia leva em consi-
deração para escolher os países onde instala
seus Centros Globais? E por que o Brasil?
LEE CARROLL BOLLINGER: Queremos ter
presença em todos os lugares que consi-
deramos particularmente importantes
neste novo cenário globalizado e em luga-
res que acreditamos que serão influentes
no futuro, ou que nos ajudem a ter uma
perspectiva mais ampla possível em te-
mas de interesse planetário, caso da Fran-
ça, da Jordânia e do Quênia. O mundo
atravessa transformações que vêm mu-
dando o eixo das grandes decisões, espe-
cialmente com o fenômeno dos emergen-
tes. E é claro que o Brasil é um país de in-
fluência crescente neste cenário.

● Que tipo de pesquisa será desenvolvido
aqui?
BOLLINGER: São pesquisas voltadas para
temas de interesse do país, mas questões

que estão sendo pensadas globalmente.
Água, por exemplo, um recurso abundan-
te no Brasil, mas que vem se tornando ca-
da vez mais precioso no planeta. Como ela
está sendo tratada? Planejamento urbano
é uma questão que aflige os grandes cen-
tros, em geral, e os países emergentes, em
particular, com suas megacidades. Como
se resolvem os problemas dos transpor-
tes urbanos? Educação é um tema extre-
mamente importante para países que se
consolidam como grandes economias, co-
mo China, Índia e Brasil. A ideia é criar
uma rede planetária de pesquisas que tro-
que conhecimento.

● Como assim?
BOLLINGER: Uma das boas maneiras de a
Columbia ensinar melhor a seus alunos é
ter uma estratégia de internacionalização
que vá além de construir um campus no
exterior. A ideia é produzir conhecimento
local, mas que possa ser usado global-
mente. Temos ambições maiores, inclusi-
ve usar nossa rede de centros para reali-
zar pesquisas de caráter mundial sobre
assuntos importantes de repercussão pla-
netária, um fenômeno cada vez mais co-
mum diante da globalização. Com isso, a
Columbia pesquisará melhor e ensinará
melhor.

● Por que não abrir um campus no exte-
rior?
BOLLINGER: Porque custa caro e é difícil
em termos de manter o controle sobre a
excelência e a qualidade do ensino. E por-
que não gera conhecimento local.

A família ainda consternada com suas mortes convidam
para Missa de 1 Ano, dia 23 de março 2012, às 19:30h,
na Paróquia da Ressurreição, Rua Francisco Otaviano,
nº 99 - Arpoador.

JOEL FRANCISCO GONÇALVES
SAMUEL FRANCISCO SOBRINHO

Anita, filhos, noras e netos convidam para a Missa de 7º Dia, a
ser celebrada às 19:30h, 21/03, hoje, na Capela da Igreja da
Ressurreição, R. Francisco Otaviano, 99 - Copacabana.

ELOI DO EGITO COELHO

A família convida amigos, familiares e alunos que
tiveram o privilégio de conviver com a inesquecível
amiga e professora, exemplo de esposa, mãe, avó

e bisavó para a Missa de 7º Dia,Missa de 7º Dia, a realizar-se Hoje,Hoje, às
19:00h, na Igreja do Colégio Nossa Sra. de Lourdes, R.
São Clemente, 438.

PROFª BEATRIZ LUCENA

Luiz Emigdio Camara; Nelson Caldeira de Souza (in
memoriam); Maria Angela Caldeira, Maria Cristina,
Thomas, Cristhopher Thomas Cunilio comunicam a
Missa de 1 Ano de falecimento a realizar-se 4ª feira,
21/03, 19 horas na Igreja Ressurreição - Arpoador.

VERA MARIA PEREIRA CALDEIRA DE SOUZA
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




