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Eleições Regionais: divulgado o edital
Chapas interessadas em concorrer ao processo eleitoral
deverão formalizar a candidatura no período de 4 a 17 de
fevereiro. Na sequência, eleições serão realizadas de 19 a
25 do mesmo mês. Saiba mais

Webinar: O Sistema Imunológico e o Câncer
Neste 04/02, Dia Mundial de Combate ao Câncer, a SBI
lança seu ciclo de webinars educativos. O primeiro
acontece no dia 12 de fevereiro e será ministrado por Martin
Bonamino, pesquisador do INCA. O evento, assim como
outros sete novos webinars, contará com patrocínio da
BD Biosciences. Saiba mais

Concurso Cultural Apaixonados por
Imunologia: ciência e arte
Mais uma ação fruto do apoio da BD Bioscience às
atividades da Sociedade. Envie seus projetos de ciência,
ensino e/ou arte para uma das cinco categorias do
Concurso. As inscrições vão até 8 de abril. Saiba mais

SBI registra o Estatuto Social atualizado
Após alterações realizadas no Estatuto durante a última
Assembleia Geral Extraordinária, a versão atualizada do
documento foi registrada em cartório. Saiba mais.

SBlogI: os artigos mais lidos de Janeiro
As células T reguladoras alertam: “fique de olho
no sal” (clique aqui)
Por: Camila Oliveira Silva Souza e Cesar Speck
(Doutorandos IBAFMRP/USP)

Anticorpos induzidos por hormônios sexuais
permitem às fêmeas serem mais resistentes a
infecções (clique aqui)
Por: Rafaela Mano Guimarães e Danilo Machado
(Doutorandos IBA/FMRPUSP)

C. tropicalis acentua câncer de cólon associado
à colite (clique aqui)
Por: Bruno Marcel e Aline Carvalho (Doutorandos
IBA/FMRPUSP)

HIGHLIGHTS
Pesquisa alerta para o risco do uso abusivo de antiinflamatórios
(Portal UFMG)
Novo tipo de vaso sanguíneo é descoberto escondido em ossos humanos
(Revista Galileu)

Estudo mostra que a ativação do inflamassoma NLRP3 por parasitas de Leishmania
é crítica para o resultado da leishmaniose
(Cell Reports)

Segundo Encontro da Diáspora Brasileira de CTI nos EUA
(SBI Notícias)
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