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Os principais sintomas
do Coronavírus são:
FEBRE + TOSSE
ou
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR
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Empresa brasileira vai produzir
ventilador feito pela Nasa
Equipamento é utilizado no tratamento de pacientes da Covid-19
Uma parceria da empresa
de medicamentos brasileira
Russer e do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(Senai) vai permitir a produção
de ventiladores pulmonares
a partir de um projeto desenvolvido pela Agência Espacial
dos Estados Unidos (Nasa). O
equipamento é utilizado no
tratamento de pacientes da
Covid-19, em quadros mais
graves que precisam de apoio
para garantir a respiração.
A homologação na Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi obtida na
semana passada. Inicialmente, a Russer deve produzir 300
ventiladores pulmonares por
mês. Ainda não há previsão
de quando o produto estará
no mercado.
Segundo do diretor geral
do Senai, Rafael Lucchesi, a
vantagem do respirador é seu
preço. Enquanto no mercado
a média de preço está entre
R$ 50 mil e R$ 60 mil, este deverá custar R$ 20 mil. n
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Incêndio atinge área do Parque
Nacional da Serra dos Órgãos

Publicação de editais,
atas e balanços?
Entre em contato no
tel.: (41) 3263-2002

D

E

C

U

R

I

T

I

B

A

Um incêndio na localidade de Alcobacinha,
na área de amortecimento, entre o limite urbano e um dos acessos
ao Parque Nacional da
Serra dos Órgãos (Parnaso), em Petrópolis, na
Região Serrana do Rio
de Janeiro, concentra a
ação de dez bombeiros
e nove brigadistas do
Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Os bombeiros foram
acionados às 10h32 (de
ontem) e de início foram
quatro militares para o
local. Como a situação
era grave foi preciso reforçar a equipe, que tra-

Divulgação/Pamaso

Bombeiros foram acionados
e trabalharam durante a madrugada

balha com o apoio de
viaturas dos bombeiros
e do ICMBio.
“Como tinha risco
de atingir algumas casas próximas da parte
baixa, a gente acionou
mais uma equipe e depois pediu o apoio do
ICMBio. A gente dividiu o combate em duas
partes. Na parte baixa a
gente fez linha fria para
evitar que o incêndio
chegasse nas casas e na
parte alta foi combate
direto com abafadores”,
disse o comandante
do 15º GBM Petrópolis, tenente-coronel Gil
Kempers, em entrevista
à Agência Brasil. n
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