Empresa combate o novo coronavírus com ações sociais
A Cummins, associada à ABIMAQ, encontrou uma maneira de se reinventar e
ajudar na luta contra a Covid-19
A Cummins está engajada em uma série de ações sociais para apoiar a
comunidade local de Guarulhos, onde a fabricante está localizada, a passar pela
pandemia do novo coronavírus. Entre oficinas de costura e doações, a empresa
associada à ABIMAQ encontrou um jeito de se reinventar e combater a
disseminação da Covid-19.
A fabricação da Cummins é voltada para vendas, serviços e suporte de peças para
motores e geradores. Uma das maneiras que a empresa escolheu para se
reinventar foi apoiando a confecção de uniformes para uma clínica de saúde de
sua região. A empresa realizou a compra do tecido e participou da organização
de aulas virtuais para mulheres voluntárias da unidade.
No total, foram produzidos 80 uniformes para cobrir o quadro de funcionários da
clínica de saúde. “Nós realizamos toda a organização e o apoio a essas mulheres
que se dispuseram a produzir os uniformes”, conta a gerente de responsabilidade
corporativa da Cummins, Soraia Senhorini Franco. As peças são de extrema
importância, uma vez que também servem de proteção ao corpo no processo de
atendimento de uma pessoa infectada.
A Cummins também ofereceu apoio ao Instituto Pano Pra Manga, que trabalha
na confecção de máscaras para a comunidade. “Nós oferecemos toda a assessoria
técnica, que orienta essas costureiras a saber precificar e divulgar seu trabalho.
Assim, elas também conseguem se beneficiar com o próprio trabalho manual, já
que vivemos uma fase muito difícil com a crise causada pelo coronavírus” ressalta
Soraia.
Além disso, a Cummins está promovendo uma campanha de doação de sangue
entre seus colaboradores. No momento em que os bancos de sangue possam ter
uma baixa em seu estoque, por conta do atendimento sobrecarregado às vítimas
do novo vírus, a empresa achou primordial promover essa ação. Até a metade do
mês de maio, a fabricante já havia arrecadado 21 litros de sangue para doações
a hospitais.
A sede da empresa no Brasil busca, ainda, uma colaboração da Fundação
Cummins, que fica nos Estados Unidos. A matriz no país norte-americano deve
enviar, até a primeira semana de junho, recursos no valor de aproximadamente
US$ 25 mil para a compra de cestas básicas. “Acredito que será o suficiente para
conseguirmos até 1.800 cestas com alimentos, materiais de higiene pessoal e
materiais de limpeza”, Soraia ressalta.
Formare

A Cummins realiza, todos os anos, o projeto Formare, que atua na capacitação de
jovens em desvantagem socioeconômica para o mercado de trabalho. Durante a
pandemia, os participantes qualificados para a turma de 2020 não ficaram em
desvantagem. A empresa encontrou uma maneira de prosseguir com o programa
de ensino, doando computadores e pacotes de dados para que os jovens de
comunidades carentes continuassem tendo aulas.
“Está no DNA da Cummins fazer parte de ações sociais e poder ajudar o próximo.
Durante a pandemia, não seria diferente. Nós encontramos um jeito de agir com
ações que estavam em nosso alcance e, ainda, dar continuidade, aos nossos
projetos sociais, para que ninguém saísse prejudicado. O momento é de união e
solidariedade”, conclui a gerente de responsabilidade corporativa da empresa.
Sobre a ABIMAQ
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) foi fundada em
1937, com o objetivo de atuar em favor do fortalecimento da indústria nacional, mobilizando o
setor, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a
cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial. Mais informações:
http://www.abimaq.org.br.

