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IBGE terá primeira mulher presidente
Eduardo Nunes vai deixar o cargo após oito anos
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Wasmália Bivar será a primeira mulher presidente do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Diretora de Pesquisas da instituição, ela assumirá o cargo
no lugar de Eduardo Nunes, que ficou oito anos na
presidência.

Em carta aos funcionários, na noite desta quarta-feira,
Nunes comunicou o seu afastamento.

A posse de Wasmália Bivar ainda não tem data para
acontecer. Economista e doutora em economia pela
Universidade de Milão, ela entrou no IBGE em 1986 como
técnica da Coordenação de Indústria e ocupava desde 2004 a Diretoria de Pesquisas.

Antes foi chefe do Departamento de Indústria, da Divisão de Metodologia e da
Coordenação de Contas Nacionais, que é responsável pela divulgação do Produto Interno
Bruto (PIB).

Por sua vez, Eduardo Nunes estava há 31 anos no IBGE e assumiu a presidência da
entidade durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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