Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Imunologistas criam força-tarefa contra a COVID-19
SBI reforça necesssidade de financiamento
Imunologistas lançam Mapeamento Dinâmico que reúne os grupos de pesquisa
imunológicas que estão atuando para encontrar soluções contra a COVID-19. A iniciativa
liderada pela SBI propõe uma dinâmica transparente que promova colaborações entre
grupos de imuno e de outras áreas, bem como incentive o aumento do financiamento para
a ciência brasileira.
"A comunidade de imunologistas brasileiros está entre as mais respeitadas do mundo,
tanto atuando no próprio país, como integrando instituições internacionais. Ela precisa do
apoio da sociedade na forma de colaboração tecnológica e investimentos", pontua o
Ricardo Gazzinelli, presidente da SBI e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Gazzinelli ressalta que é necessário que governos e instituições públicas e privadas olhem
para a ciência imediatamente. Também aponta que é preciso criar a cultura de doações
pessoais, como acontece em vários países. Uma carta aberta está sendo enviada pela
SBI para a presidência da República e demais organismos de financiamento
e políticas científicas.
Clique aqui para ler a matéria e acessar o Mapeamento

Abaixo-assinado contra nova norma da Capes
Na última semana a SBI realizou uma
campanha contra a Portaria 34 que prevê o
corte de bolsas de cientistas. Ela foi divulgada
no Facebook e no Instagram (redes que
reúnem atualmente 63 mil seguidores, sendo
45 e 18 mil, respectivamente).
Se você ainda não participou do abaixoassinado pedindo a revogação da norma,
clique no botão e assine! O documento foi
criado pela ANPG e já conta com mais de 100
mil assinaturas. A ciência brasileira precisa de
investimentos e não de cortes.

Botão

COVID-19 nas REDES SOCIAIS da SBI!
A SBI está realizando
uma ampla cobertura
da pandemia de Covid19 com publicação de
matérias e estudos de
relevância. Além disso,
a Sociedade está
produzindo uma série
de conteúdos próprios
com embase científico
destinado a pares,

jornalistas e
sociedade em
geral. Entre as
iniciativas estão
vídeos, lives, seção de
perguntas e respostas
(no Mapeamento)
e atendimento a
jornalistas. Clique
nos ícones ao lado
para seguir.
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