
 

 

  São Paulo, 24  de novembro de 2016 
SBPC-210/Dir. 

 
Excelentíssimo Senhor 
Governador JOSÉ IVO SARTORI 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - RS 
 
Senhor Governador, 
 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) dirige-se novamente à V. 
Excia. para reforçar a nossa extrema preocupação com as informações sobre o envio ao 
legislativo estadual de pedido de extinção dos seguintes órgãos ligados diretamente ao 
desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, e à divulgação científica no estado: a 
Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em 
Saúde (Fepps), a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), a Fundação Cultural 
Piratini (FCP-TVE) e a Fundação de Zoobotânica (FZB). Sobre os três primeiros já nos 
manifestamos ontem, em conjunto com a Academia Brasileira de Ciências (ABC). 

 
 Ressaltamos nessa oportunidade o trabalho essencial de divulgação científica que é 
promovido pelas duas outras entidades, a FZB e a FCP, pois a popularização do conhecimento 
científico é a base fundamental para que a sociedade assimile e passe a compreender a 
necessidade de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. O papel de uma televisão 
pública educativa e a manutenção de museus de ciência, é absolutamente necessário para 
garantir a veiculação do conhecimento científico de forma direta e lúdica. 
 

Senhor Governador, entendemos que é necessário compreender que em momentos de 
crise, como o que vivemos, devemos preservar a todo custo instituições que possam garantir 
um caminho viável para o futuro do País. 

 
É esse também o caso das fundações de amparo à pesquisa instituídas no Brasil a partir 

da década de 1960, como a FAPERGS, que desde sua fundação, em 1964, tem se destacado não 
só como uma das pioneiras, mas também protagonista do desenvolvimento científico e 
tecnológico brasileiro. Embora tenhamos conhecimento que a FAPERGS não corre risco de 
extinção no momento, queremos ressaltar a relevância do trabalho dessa fundação para o 
avanço da CT&I no estado do Rio Grande do Sul. 

 
Temos consciência da necessidade urgente de contenção e cortes de gastos públicos. 

Mas pensamos que V. Excia., ao entender nossa preocupação e nosso pleito de reconsideração 
quanto ao destino das instituições acima mencionadas, poderá encontrar solução que não leve 
à extinção das entidades. 

        Atenciosamente, 
 
 
 

                                                                HELENA B.NADER 
                     Presidente  


