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São Paulo e Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016. 
 

 
PR-163/2016 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
José Ivo Sartori 
MD governador do Estado do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre, RS 
 
 
Assunto: Manutenção da Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), da Fundação Estadual 
de Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps) e da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 
(Fepagro) 
 
 

Senhor Governador, 
 

Na condição de presidentes da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entidades máximas da representação da ciência 
brasileira, vimos comunicar a Vossa Excelência nossa extrema preocupação com as 
informações de que o executivo gaúcho enviou ao legislativo no dia 21 de novembro um 
pedido de extinção dos seguintes órgãos: Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), a 
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps) e a Fundação Estadual de 
Pesquisa Agropecuária (Fepagro). 

 
A ABC e a SBPC vêm alertar Vossa Excelência bem como ao legislativo gaúcho sobre as 

consequências que esta medida terá a médio e longo prazos na economia gaúcha. 
O crescimento econômico regular e ininterrupto só é possível com participação do 
conhecimento científico e tecnológico. Neste sentido, um denominador comum dos países 
desenvolvidos é a forte presença da C, T&I como base para a geração de produtos com alto 
valor agregado e na definição de políticas públicas firmemente embasadas no conhecimento 
científico, visando o incremento da qualidade de vida das pessoas de todas as idades e origens 
socioeconômica. 
 

Essa constatação pode ser levada também para os estados brasileiros. Pode-se 
observar que os estados mais ricos e que apresentaram desenvolvimento mais recente são 
aqueles que concentram um maior financiamento em C, T&I.  

 
C, T&I têm suas atenções voltadas para a expansão das fronteiras do conhecimento e 

órgãos que atuem no sentido de viabilizar a utilização desse conhecimento em benefício da 
sociedade, das empresas e do país, são fundamentais. Este é o papel das fundações Fundação 
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de Ciência e Tecnologia (Cientec), da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde 
(Fepps) e da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro). A Cientec ao produzir 
serviços tecnológicos para empresas públicas e privadas serve como a primeira incubação de 
um conhecimento tecnológico que se transforma em produto ou serviço. Este tipo de serviço 
só pode ser executado pelo estado que possui os contatos entre a academia e o setor privado. 
A Fepps que atua na implementação de ações de saúde pública tem sido instrumental ao ligar 
os conhecimentos básicos da área biomédica com ações na melhoria da vida da população. 
Estas ações vão de um papel diretamente aplicado como o hemocentro e o centro de 
informações toxicológicas (fundamental para um estado agrícola como o Rio Grande do Sul) 
ao aporte fundamental para o desenvolvimento de pesquisas básicas com a produção de 
animais. A Fenagro dispõe de centros de pesquisa localizados em 20 municípios do Rio Grande 
do Sul, estando presente em suas diversas regiões fisiográficas, atendendo questões que vão 
da seleção de sementes ao estudo hidrográfico do estado. O estado do Rio Grande do Sul não 
pode prescindir da atuação destes dos órgãos. 

 
A ABC e a SBPC defendem o desenvolvimento da C, T&I e da Educação de qualidade. 

Temos claro que a extinção destas duas fundações irá repercutir de forma desfavorável no 
desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. 

 
Em razão do exposto, rogamos a Vossa Excelência que preserve tanto a Cientec como 

a Fepps e a Fenagro. 
 
A ABC e a SBPC se mantêm à disposição de Vossa Excelência.  
 
Com nossos agradecimentos pela atenção, 
 
Muito cordialmente,  
 
 
 

Helena Nader 
Presidente da SBPC 

Luiz Davidovich 
Presidente da ABC 
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