Fabricantes se engajam em doações durante a pandemia do novo coronavírus
A Frigostrella e a Grundfos voltam seus esforços para ajudar com insumos a
hospitais e com alimentos à população carente
Solidariedade e doação. Duas palavras que, juntas, completam o significado de
ajudar o próximo. Em tempos de pandemia, enquanto milhares de brasileiros são
vítimas do novo coronavírus, as empresas Frigostrella e Grundfos tomam
iniciativas para dar auxílio àqueles que mais precisam de ajuda neste momento.
As duas associadas à ABIMAQ se engajam na luta contra a Covid-19.
Especializada em equipamentos para a indústria de alimentos, a Frigostrella
resolveu doar até 2% de seu lucro no mês de maio para a compra de máscaras de
proteção facial e álcool em gel. Os insumos serão destinados para os principais
hospitais da região de Cotia, em São Paulo, onde a empresa está localizada.
Segundo o diretor de desenvolvimento da fabricante, Wellington dos Santos,
ainda não há como estimar qual será o valor doado, mas ele afirma que deve ser
uma quantia significante para a compra dos insumos. “Como nós atuamos no
ramo alimentícia, a nossa produção não foi afetada, então estamos trabalhando
normalmente. Acredito que os recursos que vamos arrecadar serão suficientes
para comprar uma boa quantidade de máscaras e álcool em gel”, ele ressalta.
Além disso, a Frigostrella também está engajada em ajudar famílias carentes de
sua região. Diante do quadro de desempregados por conta da pandemia, a
empresa entende que o momento é de fazer doações de alimentos àqueles que
mais precisam neste momento. Cada funcionário da fabricante poderá indicar
uma família carente para receber uma cesta básica ao final do mês de maio. Os
colaboradores da própria Frigostrella também serão presenteados com o
conjunto de alimentos no começo de junho.
“É importante ressaltar que nós vamos comprar os alimentos para a montagem
das cestas de pequenos mercados e mercearias da nossa região. Dessa maneira,
a Frigostrella também ajuda os pequenos empreendedores a passarem pela
crise”, diz Wellington.
Grundfos
A Grundfos, especializada em bombas hidráulicas, também elegeu a doação de
alimentos como uma iniciativa importante durante a pandemia do novo
coronavírus. Com recursos próprios, ajuda de parceiros e clientes, a empresa faz
a doação de alimentos para a entidade beneficente Anjos da Sopa e, também,
para o Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras), ambos localizados em São
Paulo. Até o dia 15 de maio, o diretor geral da empresa, Juan Jose Garcia Chiesa,
estima que sejam entregues 10 mil marmitas, que são repassadas pelas
instituições à população carente.

“O objetivo de ajudar está no DNA da Grundfos, nós trabalhamos para mudar a
vida das pessoas. Decidimos que o nosso foco principal seria providenciar ajuda
para os moradores de rua e pessoas que vivem em extrema pobreza, um grupo
que também é muito impactado pelo novo coronavírus”, ressalta Juan. Ele afirma
que a ação social deve permanecer até o final da pandemia.
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.

