
Empresa fabrica mil máscaras face shield para doação 

A fabricante Juntas LGT monta os equipamentos a partir dos materiais que já 
utiliza em sua linha de produção 

 

As máscaras face shiels, equipamento de proteção individual (EPIs), se tornaram 
essenciais na linha de frente de combate ao novo coronavírus. A fabricante Juntas 
LGT se deu conta da importância da ferramenta de proteção durante este 
momento de pandemia e resolveu agir. A associada da ABIMAQ produziu e fez a 
doação de 700 máscaras, desde o começo de abril, e pretende bater a meta de 
fabricar 1.000. 
 

“A gente desenvolveu uma adaptação de face shields com materiais que 
normalmente utilizamos na nossa linha de produção”, é o que conta o sócio 
diretor da empresa, Humberto Mendes Vieira. A Juntas LGT é especializada na 
fabricação de produtos voltados para a vedação e isolamento industrial.  
 

A composição das famosas face shield parece ser simples. A máscara é montada 
a partir da junção de uma haste de suporte, arco inferior, viseira e elásticos. 
Diante dessa equação, a Juntas LGT decidiu usar borracha EVA, filme de poliéster 
e dois elásticos simples para construir o equipamento. “Eu mesmo, junto com 
meu desenhista, pensamos nessa solução, que sai mais econômica, e temos a 
facilidade de produzir porque são materiais que nós usamos no dia a dia da 
fábrica”, ressalta Humberto. 
 

A produção dos equipamentos começou no início de abril. Humberto conta que 
botou a mão na massa junto com seus funcionários. Ao todo, eles já montaram e 
doaram 700 máscaras, e pretendem produzir mais 300 para doações a hospitais 
e unidades de saúde de São Paulo. Além disso, a Juntas LGT tem recebido também 
encomendas para a fabricação das face shields. Depois que bater a meta de 
fabricar os 1.000 equipamentos, a empresa pretende começar a revender. “A 
cada cinco peças vendidas, eu vou doar uma. A minha intenção é continuar 
doando. A revenda vai me ajudar a comprar a matéria prima necessária para 
continuar produzindo”, ressalta o sócio diretor. 
 

A sensação de Humberto é de satisfação. Ele, como líder de uma grande empresa 
do setor de máquinas e equipamentos, se sentiu no dever em ajudar de alguma 
maneira nesse momento de pandemia. “Eu tento, de alguma forma, contribuir 
para o enfrentamento ao vírus e, também, contribuir para que a Indústria não 
pare e se una neste momento. Nós não podemos parar”.  
 
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. 
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