APROVADO RESPIRADOR CRIADO
PELA USP FEITO EM 2 HORAS
E 15 VEZES MAIS BARATO
Pesquisadores da Escola Politécnica (Poli) da USP
desenvolveram um ventilador pulmonar 15 vezes
mais barato do que os disponíveis atualmente
no mercado.
O protótipo foi testado por pacientes do Hospital das
Clínicas de São Paulo (SP) e do Instituto do Coração
(Incor), sendo aprovado em todos os modelos de uso,
sem quaisquer problemas com os pacientes ventilados.
Agora, segue para aprovação na Anvisa.
Manter alta taxa de disponibilidade dos ventiladores
pulmonares é essencial para que o nosso sistema
de saúde consiga atender todos os pacientes
infectados com a Covid-19 que estão em estado grave.

Respirador criado por pesquisadores da USP

Fonte: G1

UNIÃO DE CRENÇAS

Líderes do judaísmo, cristianismo e islamismo – três das
maiores religiões monoteístas do mundo – se uniram
para orar em Jerusalém diante de uma enorme multidão
de fiéis.
Realizada no dia 22/4, essa foi a primeira
Oração Global Conjunta, celebrada para "lançar luz
em meio às trevas" da Covid-19.

Fonte: Times of Israel

SUÍÇA PROJETA BANDEIRA
DO BRASIL EM MONTANHA

E DESEJA FORÇA AO PAÍS PARA VENCER
O CORONAVÍRUS.
A Suíça projetou a bandeira do Brasil numa de suas
montanhas mais altas em solidariedade à luta dos
brasileiros contra o coronavírus.
Desde o dia 24 de março, a Montanha Matterhorn,
em Zermatt, a mais conhecida dos Alpes Suíços,
recebe projeções das bandeiras dos países mais
atingidos pelo vírus.
Já exibiu bandeiras de outras nações como França, EUA,
Índia, Japão, Alemanha, Reino Unido, Portugal e Espanha.
No dia 21/4 foi a vez do Brasil. A montanha que também
é conhecida como Monte Cervino foi iluminada com
a bandeira verde e amarela.
Fonte: Forbes

Projeção feita por Gerry Hofstetter registrada
pelo fotógrafo Henry Maurer

FUNDO DE R$ 100 MIL APOIARÁ
PESQUISAS SOBRE CORONAVÍRUS
DE ESTUDANTES SEM BOLSAS
Diante de um cenário em que muitos desses
estudantes ainda estão sem definição de bolsa de
estudo pelas instituições fomentadoras, a Fazenda
Futuro abre fundo emergencial para suporte aos
pesquisadores científicos.
A foodtech brasileira, que se preparava para
o lançamento da primeira linguiça frescal à base
de plantas no Brasil, decidiu reverter a verba de
marketing para a criação desse fundo emergencial
no valor de R$ 100 mil.

Fonte: Razões para Acreditar

ESTUDANTES CRIAM SITE PARA
LEVAR INFORMAÇÕES EM LIBRAS
SOBRE COVID-19
Informações sobre o novo coronavírus (Covid-19)
são atualizadas a todo momento, mas uma parcela da
população ainda encontra obstáculos para acessá-las:
para as pessoas surdas, os entraves incluem falta de
materiais em Libras e dificuldades das famílias
em traduzirem informações técnicas.
Esse cenário motivou uma equipe do Programa de
Pós-graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS) da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
a desenvolver o projeto “Unidos pela Saúde”.
O objetivo é levar informações sobre a Covid-19 de
maneira acessível à sociedade e aos surdos.

Fonte: Galileu

MÉDICO AMERICANO DIZ
QUE TESTE DE REMÉDIO PARA
COVID-19 TRAZ BOAS NOTÍCIAS
O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas dos Estados Unidos e conselheiro de Saúde
da Casa Branca, Anthony Fauci, afirmou no dia 29 de abril
que os testes desenvolvidos pela Gilead Science para
utilizar remdesivir no tratamento de Covid-19 trazem
boas notícias.
Em coletiva de imprensa, Fauci destacou que o
medicamento teve "claro efeito" na diminuição do
tempo de sintomas dos pacientes. "É o primeiro estudo
controlado-placebo de alta potência e verdadeiramente
randomizado", destacou o médico, que é a principal
autoridade de saúde nos EUA nesse momento e integra
a força-tarefa do governo Trump de combate à
pandemia. "Foi um teste internacional envolvendo vários
sites, não apenas nos Estados Unidos, mas em vários
países do mundo, incluindo Alemanha, Dinamarca,
Espanha, Grécia e Reino Unido", completou.

Fonte: O Estado de S. Paulo

CIENTISTA PREVÊ VACINA CONTRA
COVID-19 PRONTA EM 2 MESES APÓS
RECEBER PATENTE DOS EUA
O cientista israelense Jonathan Gershoni recebeu uma
patente dos Estados Unidos por criar um design de vacina
para a família do vírus corona e agora está próximo de
desenvolver uma vacina contra a Covid-19.
A expectativa é que a estrutura dessa vacina esteja
pronta em dois meses, podendo ser comercializada
em até um ano.
A vacina tem como alvo o centro do coronavírus,
o chamado RBM (Receptor Binding Motif), estrutura
crítica que permite que o vírus se ligue a uma célula alvo,
infectando-a. No caso do coronavírus, o RBM faz parte da
chamada proteína “spike”, principal proteína de superfície
viral que interage com as células do corpo.

Fonte: IstoÉ Dinheiro

USP TESTA MOLÉCULAS COM
POTENCIAL DE INTERROMPER
CICLO DO NOVO CORONAVÍRUS
Cerca de 500 moléculas desenvolvidas no Instituto de Química
de São Carlos (IQSC) da USP começaram a ser testadas
a partir do mês de abril, em São Paulo, no Instituto
de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade, onde
o SARS-CoV-2 está cultivado em laboratório. A hipótese que
será colocada à prova pelos cientistas do IQSC é a de que
essas moléculas são capazes de interromper o ciclo biológico
do novo coronavírus inibindo uma de suas enzimas: a Mpro.
Se isso ocorrer, será possível evitar que o vírus complete
a formação de RNA, processo fundamental para sua
multiplicação pelo organismo.

Fonte: USP

NOVA ZELÂNDIA E O PRIMEIRO
DIA SEM LOCKDOWN
No dia 14/5, a Nova Zelândia suspendeu algumas
medidas mais rigorosas de lockdown. Puderam ser
abertos restaurantes, cinemas, shoppings, salões de
beleza, entre outros estabelecimentos.
Vale lembrar que até aquela quinta-feira o país teve
apenas 1.497 infectados e 21 mortes causadas
pelo coronavírus.

Fonte: Gizmodo

USP CRIA CAPACETE PARA TRATAR
COVID-19 A BAIXO CUSTO
Trata-se do projeto “Inspire – Ventilador Pulmonar
de Baixo Custo”, que conta com os esforços de
pesquisadores da Escola Politécnica, da Faculdade
de Medicina e da Faculdade de Odontologia da USP.
Com o custo estimado em menos de R$ 400,
o protótipo segue com os trâmites de aprovação
na Anvisa. Saiba mais sobre o projeto e como
apoiá-lo em: https://www.poli.usp.br/inspire

Inspire - Ventilador pulmonar de baixo custo criado pela USP.

Fonte: Exame

LIVES BENEFICENTES
As lives vêm tomando grandes proporções durante o
isolamento. No Brasil e no mundo, muitas delas possuem
cunho beneficente, causando grandes impactos sociais,
arrecadando quantias em dinheiro ou alimentos para os
mais necessitados em meio à crise. Confira algumas que
aconteceram aqui no Brasil.
A live de Anitta (26/4) arrecadou total de
R$ 330 mil. No Dia das Mães (10/5) a cantora fez
outra. Dessa vez, a transmissão arrecadou fundos para
o projeto social Mães da Favela da Cufa, a Central Única
das Favelas.
Na live do Gusttavo Lima (28/3), foram arrecadados
R$ 100 mil, alimentos, álcool em gel e itens destinados
a hospitais e instituições de caridade.
A dupla sertaneja Jorge & Mateus fez uma transmissão
no dia 4/4, arrecadando 172 toneladas de alimentos,
10 mil frascos de álcool em gel e 20 cursos para a área
de saúde.
Os cantores Tiee e Ferrugem fizeram uma live juntos,
arrecadando total de 40 toneladas de alimentos.
Marília Mendonça, no dia 8/4, conseguiu angariar
225 toneladas de alimentos, 2 toneladas de produtos
de limpeza, entre outros itens.

Fonte: IstoÉ | G1

OS SETORES QUE AINDA ESTÃO
CONTRATANDO EM MEIO
À PANDEMIA
No meio dessa crise, alguns setores seguem contratando.
A rede Carrefour anunciou a abertura de 5 mil novas
vagas para reforçar as operações nas cidades de Manaus,
Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre
e São Paulo.
A Aeroflex, de Curitiba, aumentou em 30% o número de
funcionários. Foram 60 contratações, elevando o total de
empregados a 240.
Infojobs registrou aumento de 387% nas vagas para
home office em março. A área com maior número é a de
informática/TI, com 6.577 postos, seguida por saúde (5.114),
logística (3.845), segurança (3.636), indústria (3.122) e
transportes (1.453).

MERCADO
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E AS EMPRESAS, O QUE
ESTÃO FAZENDO?
NUBANK
Criou um fundo de R$ 20 milhões para custear, a seus
clientes, atendimento médico e psicológico remoto via vídeo,
supermercados e farmácias.

QUEM DISSE, BERENICE?
Criou uma plataforma para ajudar maquiadores autônomos.
Os 600 profissionais cadastrados vão receber um cachê

de R$ 120 da marca, independentemente dos agendamentos
realizados.

CVC
Contratou voos para repatriar brasileiros que estão em
Portugal com bilhetes já emitidos. A ação foi em parceria com
a Embaixada do Brasil em Portugal.

UNILEVER
Doou R$ 3 milhões em produtos de higiene e limpeza para
combater a Covid-19 no Estado de São Paulo.

YPÊ
Ypê está produzindo e distribuindo álcool em gel gratuitamente.
O foco são comunidades carentes, hospitais e caminhoneiros.

AREZZO
Doará 3 mil tênis para médicas e enfermeiras que estão na
linha de frente contra o coronavírus.

MC DONALDS
Enviou lanches para médicos e enfermeiros com bilhetes
de agradecimento.

AMBEV
Produzirá 500 mil unidades de álcool em gel para hospitais
públicos.

LOJAS RENNER
Doou R$ 4,1 milhões para custear a compra de insumos
para hospitais responsáveis por unidades do Sistema Único de
Saúde (SUS) em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

NESTLÉ
Doou mais de 500 toneladas de alimentos, bebidas
e alimentos para animais de estimação.

BURGER KING
Doará parte de sua receita para o SUS.

Fonte: Razões para acreditar

CURSOS GRATUITOS
No atual momento, muitas instituições de ensino
liberaram cursos gratuitos durante o isolamento social.
Sabendo disso, a iniciativa Vai Pa Onde resolveu listar
cursos e atividades disponibilizados gratuitamente.
Navegando entre as categorias “Aprender”, “Participar”,
“Fazer” e “Compartilhar” é possível escolher desde “Aula
de Circo On-line” até “Capacitação em Audiovisual”.
Acesse: vaipaonde.com.br
O site Showmetech, voltado à tecnologia, divulgou
uma lista contendo cursos gratuitos nas mais diversas
universidades e instituições, como USP, FGV, Sebrae,
Senai, entre outras.
Acesse: www.showmetech.com.br

A Newton está se empenhando para
trazer ao mercado informações
verdadeiras e relevantes para
esse momento de crise.

Já liberamos outros relatórios sobre o
comportamento de consumo durante
a quarentena e sobre o mercado imobiliário.

Confira em: newton.ag
ACOMPANHE NOSSOS CANAIS
SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO!

www.newton.ag

