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Pesquisa investiga transplante de células-tronco no tratamento da
esclerose sistêmica

Agência FAPESP *  Uma pesquisa feita no Centro de Terapia Celular (
(http://ctcusp.org/))  um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID
(http://www.cepid.fapesp.br/)) financiado pela FAPESP e sediado na USP 
avaliou os mecanismos imunológicos relacionados à resposta terapêutica do
transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas em pacientes com
esclerose sistêmica.

Leia a reportagem completa

em: http://agencia.fapesp.br/pesquisa_investiga_transplante_de_celulastronco_no_tratamento_da_esclerose_sistemica/27071/
(http://agencia.fapesp.br/pesquisa_investiga_transplante_de_celulastronco_no_tratamento_da_esclerose_sistemica/27071/)
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Sobre

O Estatuto original da ACIESP, fundada em 1974, passou por reforma

signi!cativa em 2006, inclusive, para atender à Lei 10.406 de 10 de janeiro

de 2002 - Novo Código Civil Brasileiro. A aprovação da reforma deu-se na

Assembléia Geral realizada em 21/12/2006. Algumas modi!cações foram

introduzidas por solicitação do Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas da Comarca de São Carlos. Nova reforma foi proposta em 2009,

com a justi!cativa reproduzida a seguir. Na Assembléia Geral de

30/03/2009, cinco das oito propostas foram aprovadas, originando o

Estatuto atual, registrado no 6º Registro de Títulos e Documentos e Civil de

Pessoa Jurídica da capital de São Paulo.
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