NOTA À IMPRENSA
4 de março de 2007.
PROF. ERNEY PLESSMANN DE CAMARGO É O
NOVO DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZERBINI
Termo de posse foi assinado na manhã desta terça-feira, 3 de
março.
O Prof. Erney Plessmann de Camargo – ex-presidente do CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) - é o
novo diretor-presidente da Fundação Zerbini, entidade de apoio
financeiro ao Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas). O
novo executivo tomou posse oficial nesta terça-feira, 3 de março, em
substituição ao Prof. Dr. David Uip, que ocupou o cargo de março de
2007 a fevereiro de 2008.
Prof. Erney toma posse num cenário financeiro favorável para a
Fundação Zerbini, confirmando a superação da crise financeira que
abateu a entidade e que teve seu ápice em 2006. Depois de passar pela
mais profunda reestruturação administrativa de sua história, a Fundação
Zerbini fechou o ano de 2007 com expectativa de superávit de R$ 30
milhões - depois de registrar déficits da ordem de R$ 56 milhões em
2005 e de outros R$ 56 milhões em 2006. Além disso, a entidade está
com sua dívida com bancos e fornecedores totalmente equacionada e
com pagamento em dia.
O novo executivo da Fundação Zerbini foi indicado em fevereiro deste
ano, pelo Conselho Curador da entidade, em processo regular de
sucessão no cargo. “A história pública do Prof. Erney lhe confere
qualificações imprescindíveis para o cargo que passa a ocupar agora na
Fundação Zerbini. É um cientista de renome internacional, tem grande
credibilidade, capacidade de gestão e de articulação em todas as esferas
da sociedade”, diz Prof. Dr. Jorge Kalil, presidente do Conselho Curador
da Fundação Zerbini.
Prof. Erney de Camargo é graduado em medicina pela Universidade de
São Paulo (1959). Tem doutorado e livre-docência pela mesma
universidade, com área de especialidade em parasitologia e
protoozoologia. Foi Instructor da Universidade de Wisconsin, EEUU, e
Chercheur Associé do Instituto Pasteur de Paris. Foi Professor Titular da
Unifesp (Escola Paulista de Medicina), da Universidade de S.Paulo, PróReitor de Pesquisa da USP , Diretor do Instituto Butantan e Presidente

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Foi membro do Conselho Superior da Capes e do CNPq. É
professor emérito do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e Doutor
Honoris Causa da Universidade Nacional de Inginiería do Peru. É
membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Academia
Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Terceiro Mundo
(TWAS) e da Linnean Society of London. É comendador e Grã Cruz da
Ordem do Mérito Científico do Brasil e Grã Cruz da Ordem do Ipiranga
do Estado de S. Paulo.
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