ffi™*fastâktoPRÊMIO «OSWALDO CRUZ»
Com a presença do Sr.*Ambrosio Perera, Cônsul da Venezuela em São Paulo,
dos Profs. Carlos da Silva Lacaz e Odorico Machado de Sousa, dos Srs. Diretores
da "Laboratil S.A." e inúmeros acadêmicos, foi entregue o prêmio "Oswaldo Cruz"
instituído pelo Departamento Científico do C A O C , e m colaboração com a "Laboratil
S. A.", para o melhor trabalho de pesquisa realizado por acadêmicos da Faculdade
de Medicina da USP.
Concorreram quatro trabalhos. O prêmio, no valor de Cr$ 35.000,00, foi concedido ao trabalho Isolamento do Clostridium tetani do coto umbilical e de material
onfalectomizado procedente de recém-nascidos com tétano, de autoria do Acad. José
Antônio Serrano.

XVI SEMANA BRASILEIRA DE DEBATES CIENTÍFICOS
Realizou-se em Curitiba (Pr), de 14 a 20 de outubro passado, a XVI Semana
Brasileira de Debates Científicos, que contou com a presença de representantes de
14 escolas de medicina de diversos Estados do País, tendo sido apresentados 91 trabalhos, distribuídos entre 25 especialidades médicas.
Foi apresentado nesse conclave o trabalho do Acad. José Antônio Serrano,
laureado com o prêmio "Oswaldo Cruz", além dos seguintes: 1) Possível existência
de uma isoenzima do citocromo b3 — Francisco G. da Nóbrega e Walter Colli. 2)
Estudo electrocarãiográfico do enfarte do miocárãio experimental — Antônio Carlos
de Azevedo, Berilo Langer, Domingo Marcelino Braile e João Carlos Anacleto. 3)
Carcinoma do intestino grosso — Bernardo Lichewitz, Flávio A. L. Queiroz e Titto
Cavallo. 4) Estudo clínico e electrocarãio gráfico na triagem da Liga de ' Combate
à Febre Reumática do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz — Marilene A. Resende e
Satoe Tsuji.
Foi distinguido com o prêmio para o melhor trabalho e m bacteriologia o Acad.
José Antônio Serrano.

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS
Como tem acontecido desde 1950, o American College of Chest Physicians oferecerá, e m 1963, prêmios aos três melhores trabalhos escritos por estudantes de
medicina de todas as partes, versando sobre diagnóstico e/ou tratamento de afecções torácicas (cardiovasculares ou pulmonares). Os prêmios, nos valores de 500,
300 e 200 dólares para os três classificados, serão conferidos, juntamente com o
certificado de mérito, no X X I X Congresso Anual da referida entidade, a ser realizado de 13 a 17 junho, e m Atlantic City.
Os trabalhos serão julgados por u m a comissão constituída por especialistas e
deverão ser apresentados até 1 de abril de 1963, e m inglês, e m cinco cópias datilografadas e m espaço duplo, acompanhadas do requerimento fornecido pela entidade,
devidamente preenchido, e de u m envelope contendo o nome e endereço do participante, sobrescrito de u m pseudônimo, que deverá constar também no trabalho e que
será o único meio de identificação. Sugere-se ao interessado, para maior orientação
no preparo do trabalho, a leitura do jornal da entidade (Diseases of the Chest).
O requerimento, cópias do jornal e outras informações poderão ser solicitados por
carta a Mr. Murray Kornfeld, Executive Director, American College of Chest Physicians, 112 East Chestnut Street, Chicago 11, Illinois, USA.

DEPARTAMENTO CIENTIFICO
Em eleições realizadas em outubro passado, foram eleitos para a direção do
Departamento Científico do C A O C , no ano de 1963, os acadêmicos: Silvano Turatti
(presidente), Koiti Tsuchida (vice-presidente), Haruo Okawara (secretário) e MarIene Pecci (tesoureira).

