
 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

 
 
São Paulo, 28 de janeiro de 2009. 
 
 
 
O diretor-presidente da Fundação Zerbini, Prof. Erney Plessmann 
Camargo, oficializou nesta terça-feira (27), junto ao Ministério da 
Defesa, rescisão amigável de contrato de Cessão de Uso e outras 
Avenças, firmado em outubro de 2000, para administração do Incor-DF. 
 
O documento é um dos passos jurídicos necessários para que a 
Fundação esteja legalmente desligada da gestão do hospital a partir de 
30 de março próximo, data estabelecida entre os parceiros do projeto. 
 
O processo de definição do novo gestor está a cargo do Ministério da 
Defesa. 
 
O desligamento da Fundação Zerbini da gestão do Incor-DF está sendo 
negociado há mais de um ano. Ele ocorre dentro do contexto da 
reestruturação administrativa e financeira da entidade, iniciada em 2007, 
segundo a qual a Fundação passa a se concentrar exclusivamente no 
apoio ao Incor- Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), 
localizado em São Paulo. 
 
Com o propósito de criar condições para que, passada a fase de 
mudança para o próximo gestor do Incor-DF, o hospital mantenha seu 
patamar de atendimento normal, terá início em 1º de fevereiro o 
processo de transição administrativa, que se estenderá até 30 de março. 
 
Para essa fase estão previstas diversas medidas legais cabíveis ao 
processo de desligamento. Entre elas, o início de procedimento gradual 
de rescisão de contrato de trabalho dos profissionais do hospital com a 
Fundação Zerbini, deixando-os legalmente desimpedidos para firmarem 
contratos com o novo gestor do hospital. 
 
Por ocasião da rescisão do contrato com o Ministério da Defesa, o 
diretor-presidente da Fundação Zerbini ressaltou o papel fundamental 
dos parceiros do projeto Incor-DF, que visava não apenas ser um centro 
de excelência médica de alta complexidade para a população do Distrito 



Federal, mas também um grande pólo de desenvolvimento da 
cardiologia no País. São parceiros o Ministério da Defesa, o Senado, a 
Câmara dos Deputados e o Governo do Distrito Federal. 
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