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Powstanie brazylijska fabryka układów
scalonych

IBM, brazylijski bank BNDES oraz firma EBX Group należąca do miliardera Eike Batisty wybudują
na południu Brazylii fabrykę układów scalonych. Zakład SIX Semiconductors będzie kosztował około
500 milionów dolarów i powstanie w Ribeirão das Neves, należącym do obszaru metropolitalnego
Belo Horizonte. Zakład, w którym będą powstawały chipsety oraz układy na zamówienie, ma
rozpocząć pracę w 2014 roku i zatrudni 300 osób.

Połowa pieniędzy przeznaczonych na budowę fabryki będzie pochodziła z budżetu państwa. Zostaną
one przekazane za pośrednictwem banku BNDES. Państwo za pośrednictwem BNDESPAR będzie
miało 33% udziałów w przedsięwzięciu, kolejne 33% obejmie SIX Soluções Intelligentes, które jest
spółką-córką EBX Group. Reszta przypadnie IBM-owi, lokalnym bankom i innym firmom
uczestniczącym w przedsięwzięciu. W zamian za udziały amerykański koncern zapewni
prawdopodobnie technologię, która zostanie wykorzystana w fabryce.
Rodrigo Kede, szef brazylijskiego oddziału IBM-a zapewnił, że fabryka będzie najnowocześniejszym
tego typu zakładem na półkuli południowej.
Źródło: http://www.sse.krakow.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15672.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi

szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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