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profissionais que atuam na área”, destacou a diretora-presidente da FMT-HVD, 

Graça Alecrim. 

Cerca de 80 pessoas são aguardadas para o encontro, que vai acontecer das 9h 

às 18h, no Auditório Luiz Montenegro, da FMT, cuja sede fica localizada na av. 

Pedro Teixeira, 25, Dom Pedro. A atividade faz parte da programação 

complementar do simpósio ‘Hepatologia do Milênio’, que está sendo realizado em 

Salvador, nesta semana (entre os dias 23 e 25), coordenado pela Universidade 

Federal da Bahia, por intermédio do médico hepatologista Raimundo Paraná. Da 

Bahia, o especialista segue para Manaus, com um grupo de convidados, para 

participar do Encontro Amazônico. 

http://www.blogdafloresta.com.br/fmt‐hvd‐sedia‐
encontro‐sobre‐hepatites/  


