
Taurus estabelece parceria com a Escola de Engenharia da UFRGS para produzir
máscaras destinadas aos profissionais de Sáude contra o coronavírus.

27/03/2020

A empresa estratégica de Defesa, Taurus Armas S.A. estabeleceu parceria com a Escola
de Engenharia da UFRGS para viabilizar a produção de máscaras especiais destinadas à
proteção dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à COVID-
19. O modelo, chamado de Face Shield, não existe no mercado e foi criado a partir de
impressoras 3D.

A distribuição das máscaras será realizada pelo grupo “Brothers in Arms Impressão 3D”,
responsável por organizar as demandas e a logística das doações para os hospitais. A
participação da Taurus na iniciativa possibilitou a produção em larga escala, ampliando a
contribuição da Indústria de Defesa no combate à pandemia.

LRCA   Defense Consulting  . Taurus se une à Escola de  
Engenharia  da  UFRGS  para  produzir  máscara  que
protege  os  profissionais  de  saúde  contra  o
coronavírus. 2020.

Embraer prevê futuro incerto por coronavírus.

26/03/2020

Segundo  a  Embraer,  diante  das  perdas  registradas  no  último  trimestre  de  2019  e  a
pandemia de coronavírus, a tentativa de projeção do futuro da indústria de aviação se
torna cada vez mais difícil.

As entregas em 2019 ocorreram dentro do estimado. Entretanto, devido ao impacto da
crise de saúde global, a empresa não consegue prever quantos dispositivos entregará no
ano  2020.  Tal  cenário  demonstra  o  forte  impacto  da  crise  no  setor  aéreo  mundial,
marcado por suspensões da produção e de outras atividades.

As ações da empresa brasileira caíram mais de 3%, na tarde do dia 26 de março de 2020,
na Bolsa de Valores de São Paulo.

AFP. Embraer registra perdas em 2019 e prevê futuro
incerto por coronavírus.
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Moody’s altera perspectiva da Indústria Aeroespacial e de Defesa para negativa.

25/03/2020

Em  razão  da  pandemia  do  novo  coronavírus,  a  agência  de  classificação  de  risco,
Moody’s,  alterou sua perspectiva para a Indústria Aeroespacial  e de Defesa global de
“estável” para “negativa”. A mudança de perspectiva é decorrente da duração incerta e
disseminação global do COVID-19, gerando corte e estresse financeiro.

ISTOÉ Dinheiro. Moody’s altera perspectiva da indústria
aeroespacial e de defesa para “negativa”. 2020.

Parque Regional de Manutenção da 8ª Região Militar (Pq R Mn/8) produz máscaras
para prevenção ao COVID-19.

24/03/2020

Visando a proteção e prevenção ao contágio do COVID-19 o Pq R Mnt/8 desenvolveu um
modelo  de  máscara  para  atender  às  necessidades do  Comando Militar  do  Norte.  As
máscaras  estão  sendo  feitas  em  dupla  de  camada  de  tecido  leve  100%  lavável,
permitindo a proteção do militar e desenvolvimento de suas atividades. Por hora, estima-
se  a  produção  de  50  máscaras  por  dia  destinadas  aos  militares  que  desenvolverão
atividades com o público externo.

Parque Regional  de  Manutenção da  8ª  Região  Militar
(Pq  R  Mn/8)  produz  máscaras  para  prevenção  ao
COVID-19.

O que é o “Defense Production Act”?

24/03/2020

No dia 18 de março de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a
aplicação de uma lei da produção da defesa (Defense Production Act). Tal lei havia sido
utilizada anteriormente em 1950 como resposta à necessidade de suprir determinados
itens durante a guerra da Coréia.

O uso deste  mecanismo da lei  americana representa  a forma como o  governo norte
americano  encara  as  implicações  da  pandemia  do  novo  coronavírus  na  sociedade  e
economia  do  país.  A lei  de  1950  permite  que  o  governo  assuma  maior  controle  da
produção industrial durante a crise.
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A Federal Emergency Management Agency descreve a lei como o primeiro recurso das
autoridades presidenciais para acelerar e expandir o fornecimento de recursos da base
industrial  de  defesa  norte  americana  para  apoiar  programas  militares,  energéticos,
espaciais  e  de  segurança  interna.  Tal  medida  visa  incentivar  a  indústria  nacional  na
produção de materiais que sejam de interesse da defesa nacional.

Donald Trump, desde quando invocou a referida lei, tem sofrido constante pressão para
usá-la como meio de suprir itens prioritários no combate à proliferação e tratamento dos
sintomas do COVID19, como luvas, máscaras e respiradores.

CNN POLITICS.  What is  the Defense Production Act?
2020.
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