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reune especialistas"

em lmunologia e Bioquímica
Dois dos principais temas
em discussão no mundo científico ao longo de 2000 estarão
sendo obietos de detrates

no

gia e saúde. "Podemos definir

como um evento biomédico,
pela variedade de áreas que
ahrarrge, que passa pela Biologia, Medicina, Enfermagem,

Simpósio Alagoano sobre Imunologia, Bioquímica e Vi- Odontologia, Yeterinâria,

rologia, O evento acontece en- . Química e Educação em Ciênfe os dias 1o e 3 de fevereiro cias".
no Plaza. Hotel,, em Naptraca,
Segundo ele, trata-se de
e, segundo seu organizador, o um evento de caríter científi-

médico Clyton Houly, doutor

em Medicina pela. RuhrUniversitaet Bochum, na

'Alemanhá, vai reunir alguns
dos mais importantes profis-

sionais dessas especialidades.
"Com avantagem adicional de
que são mestres e doutores,
mas todos daqui, o que demonstf,a a evolução daAlagoas

co, seguindo uma prâtica
comum em outros países,
que é aproveitar o peúodo de
férias para eventos de atualnação profissional.
Entre outos obietivos está
o de cumprir a educação con-

tinuaú, seguir com a afializaçío, uma vez que nessas
âreas hí uma Sânde evolução

nessa área. Apenas um dos
pâlestrantes nós convidamos
de oufo Estado", observa.
Dentre os temas que monopolizaram a atenção mundial ao longo do ano passado
na ârea da ciência e que estarão em debate no evento estão
o genomâ humano e as ence-

de conhecimentos devido ao
ritmo das pesquisas.
Os trúalhos do simpósio
serão abertos às th dâ quintafeira, 10, com uma palestra
sobre genoma humano. Depois da programação científi-

falopatias espongiformes
transmissíveis (TSE), a cha-

Piaçabuçu, onde acontece um
passeio de barco até a foz do
rio São Francisco seguido de
almoço regional, com saída às
8h e chegada às 19h. A inscriçío paraprofissionais é de R$
6o,oO; para estudantes, R$

mada síndrome da vaca louca
em sua variarrte humaÍla.
O assunto que está aterrorize.rrdo a Europa será debati-

do pelo neurocirurgião Aldo
Calaça, professor da Uncisal.

Segundo Houly, o evento
destinado a profissionais

é
e

estudârtes das áreas de biolo-

c4 o simpósio será encerrado
no dia 3 com uma excursão a

35.00. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800-56-1050, 521-5025
e 522-3447.

