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Ref. Nota da Diretoria da ANPUR em defesa da Fundação de Economia e Estatística e de outras 

instituições públicas ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul 

Ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul; 

À Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; 

À Presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; 

À Coordenação do Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas; 

Aos programas filiados e associados à Anpur. 

 

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), anunciou na segunda-feira 21 de novembro, 

que o Estado pretende extinguir importantes instituições públicas, como a Fundação de Economia e 

Estatística (FEE), a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), a 

Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), 

Fundação Zoobotânica (FZB), Fundação Cultural Piratini (TVE e FM Cultura), Fundação para o 

Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde 

(FEPPS) e Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (FIGTF). 

 

A Diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional 

(ANPUR), que congrega 70 programas de pesquisa e pós-graduação, repudia veementemente tal proposta, 

que ameaça a existência de diversas instituições de pesquisa e, de modo especial, da Fundação de 

Economia e Estatística, entidade associada à ANPUR. 

 

A FEE, em seus 43 anos de existência, tem produzido indicadores socioeconômicos e estatísticos 

qualificados sobre o Rio Grande do Sul, como: Produto Interno Bruto (PIB); Índice de Desenvolvimento 
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Socioeconômico (Idese); pesquisa de emprego e desemprego; projeções e estimativas populacionais; 

indicadores ambientais, de exportações, da agropecuária, de vendas; análises setoriais, de políticas 

públicas, de política econômica, de desenvolvimento urbano e regional. Todos os produtos gerados pela 

FEE são disponibilizados gratuitamente em seu site e por meio de suas várias publicações, direcionados a 

gestores públicos e privados, acadêmicos e público geral. 

 

A FEE possui um corpo técnico multidisciplinar altamente qualificado, composto por 36 doutores e 93 

mestres em diversas áreas do conhecimento (economia, estatística, geografia, história, sociologia, 

antropologia, relações internacionais, políticas públicas), cujo trabalho é pautado pela seriedade e 

independência teórico-metodológicas, como testemunham suas pesquisas. 

 

Através desta nota, apelamos a todas as instituições filiadas e associadas à ANPUR para que se solidarizem 

com os colegas da FEE e demais instituições ameaçadas de extinção. Cabe destacar que o impacto do 

fechamento de importantes instituições de pesquisas como proposto pelo atual governador do Rio Grande 

do Sul, representará imensos prejuízos não apenas à comunidade gaúcha mas para toda a comunidade 

científica nacional. 

 

25 de novembro de 2016. 

 
Geraldo Magela Costa 

Presidente e Secretário Executivo da ANPUR 
 

 


