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Galembeck recebe Prêmio Almirante Álvaro Alberto
[16/5/2007] O presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva,
entregou terça-feira à tarde os prêmios
Almirante Álvaro Alberto para a Ciência
e Tecnologia e Jovem Cientista. A
cerimônia aconteceu no Palácio do
Planalto, em Brasília. Fernando
Galembeck, professor do Instituto de
Química da Unicamp, recebeu o Prêmio
Almirante Álvaro Alberto para a Ciência
e Tecnologia de 2006, entregue por
Lula. O professor Carlos Alfredo Joly, do
Instituto de Biologia, considerado
referência nacional e internacional na
área de biodiversidade, recebeu a
Menção Honrosa do Prêmio Jovem
Cientista. Foi representado na
cerimônia pela professora Sônia
Dietrich.
O presidente Lula falou na entrega do
Prêmio Jovem Cientista: “Eu quero dizer que 1.700 inscritos é muito
pouco para o tamanho do país. Eu, o governo, os ministros, os reitores e
os diretores das escolas técnicas, todos nós temos a obrigação de
acreditar nesse prêmio. Está cheio de gente espalhada no Brasil capaz de
participar desse prêmio”. O empresário Jorge Gerdau afirmou que o
número de inscritos desse ano é bom, mas tem capacidade de crescer.
“Temos inscritos em todos os estados; é um projeto que atinge todo o
país”.
O pesquisador Fernando
Galembeck, da Unicamp, foi
o vencedor do Prêmio
Almirante Álvaro Alberto
para a Ciência e Tecnologia
de 2006. Considerada a
mais importante premiação
do país, instituída pela
Presidência da República e
relançada em 2006, pelo
Presidente Lula, o Prêmio é
uma parceria do Ministério
da Ciência e Tecnologia,
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e
Fundação Conrado Wessel. O ganhador é um pesquisador que tenha se
destacado pelo trabalho realizado em prol do progresso da ciência e
tecnologia e pela transferência de conhecimento da academia ao setor
produtivo.
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Professor titular da Unicamp e bolsista de Produtividade em Pesquisa 1A
do CNPq, Galembeck é considerado um pesquisador de excepcional
destaque nas aplicações da físico-química à tecnologia Industrial. Dentre
suas pesquisas, destaca-se a criação de um novo pigmento branco para
tintas, utilizando fosfato de alumínio nanoestruturado, que está criando
uma nova atividade industrial, no Brasil e no Exterior, gerando novos
empregos, arrecadação de impostos e redução de importações.
Prêmio Jovem Cientista
O Prêmio Jovem Cientista de 2006 teve como tema “Gestão sustentável
da biodiversidade: desafio do milênio”. Trata-se de uma iniciativa do
CNPq, do Grupo Gerdau, da Eletrobrás/Procel e da Fundação Roberto
Marinho. A Menção Honrosa é concedida a um pesquisador com o título
de doutor que tenha se destacado pela realização de obra científica ou
tecnológica para o progresso da área do conhecimento relacionada com o
tema e recebe um prêmio de R$ 15 mil. O ganhador da edição 2006 foi o
pesquisador Carlos Alfredo Joly, da Unicamp, considerado referência
nacional e internacional na área de biodiversidade.
(Da Redação com Divulgação CNPq e informação do Globo.com)
Fotos: Eliane Discacciati/CNPq e Ricardo Stuckert/PR
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