Em Itú, fabricante doa nebulizadores para desinfecção de ambientes à
prefeitura
Os equipamentos devem ser utilizados nos hospitais públicos da cidade para
combater a transmissão do novo coronavírus
Especializada na tecnologia de equipamentos para o combate de vetores em
saúde pública, a Guarany fez a doação de 4 máquinas para a desinfecção de
ambientes à prefeitura de Itú e para hospitais da região onde está localizada. A
empresa associada à ABIMAQ se preocupa com a disseminação do novo
coronavírus e é mais uma engajada na luta contra a transmissão.
A desinfecção de superfícies e ambientes compartilhados é uma das
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para diminuir as
chances de transmissão do novo vírus. Para evitar, ou retardar a disseminação
dele, o Ministério da Saúde anunciou medidas estratégicas e orientações, que
deverão ser adaptadas pelos gestores estaduais e municipais.
Diante desse cenário, a Guarany se mobilizou e decidiu doar os nebulizadores
atomizadores a frio (NAF) à prefeitura de Itú e aos hospitais. O equipamento
possibilita a desinfecção de ambientes de diferentes tamanhos. A partir do
líquido depositado em seu tanque, é possível fazer o processo de limpeza
aprofundada em fábricas, transportes públicos, escolas, supermercados,
shoppings, hotéis, academias e espaços públicos em geral, segundo afirma a
diretora presidente da empresa, Alida Bellandi.
“O controle de epidemias ou pandemias, como a que estamos vivendo neste
momento, depende das medidas preventivas feitas em vários locais, como as
próprias residências, empresas, escolas e muitos outros lugares com grande
circulação de pessoas. A utilização de tecnologias mais eficientes é de extrema
relevância para o sucesso destas ações”, ressalta Alida.
Máscaras
Além da doação dos nebulizadores, a Guarany se empenhou também em
produzir equipamentos de proteção individual (EPI’s), as famosas face shields.
Parte do lote produzido pela empresa foi para a doação a parceiros e a outra
metade está sendo enviada aos seus clientes, a cada nova compra realizada com
a fabricante.
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.

