Estratégias
Contribuição
em genética
O geneticista Willy Beçak,
pesquisador e ex-diretorgeral do Instituto
Butantan, recebeu no
dia 21 de março o Prêmio
de Pesquisador do Ano de
2012, concedido pela
rede social Biotech-Space,
1

que reúne empresários
e pesquisadores em
biotecnologia. Um dos
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1 Plateia do
simpósio na
Universidade
Rikkyo, em
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2 Celso Lafer,
presidente
da FAPESP, e
Yuichiro Anzai,
presidente
da JSPS

Willy Beçak:
pioneiro da
genética
no Instituto
Butantan

-Americana (Unila).
A representante do
comitê que escolheu o
vencedor, a professora da
Faculdade de Medicina
da Universidade de
São Paulo, Edna Frassom
Montero, enfatizou que
o objetivo da premiação
é mostrar quem são
os pesquisadores,

3

Acesso a livros científicos pela internet
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Perto da aposentadoria
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Mulheres na ciência
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contra a doença.
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