
A Lakatos, empresa especializada em termoformadoras e máquinas para vacuum 
forming, é uma dessas fabricantes. Ela faz parte de um grupo de apoio aos 
médicos e agentes de saúde chamado “Projeto Gama”. Composto por empresas 
e pessoas de diversas áreas de atuação, a missão do grupo é produzir as máscaras 
face shield em larga escala e doar aos hospitais que precisam do equipamento 
em um curto período de tempo.  
 

Os protetores face shields são equipamentos de proteção individual (EPI) usados 
principalmente por pessoas que trabalham na área da saúde, como por exemplo, 
médicos, enfermeiros, auxiliares e fisioterapeutas. São utilizados para proteção 
da área facial e membranas mucosas dos olhos, nariz e boca, contra gotículas, 
sprays e respingos de fluidos corporais.  
 

O diretor comercial da Lakatos, Paulo Lakatos, conta que o objetivo é entregar 
135 mil máscaras. A prioridade é doar a hospitais de São Paulo, mas há também 
a possibilidade de expandir para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. “O 
projeto começou com 100 máscaras, depois passou mil, e a ideia então se tornou 
fazer 5 mil. Hoje, nós estamos produzindo 7 mil máscaras por dia. Nesse 
momento, a solidariedade de todos foi aflorada, os empresários estão muito 
abertos a se dedicar e a doar, tanto com tempo, quanto com recursos financeiros, 
para projetos desse tipo”, ele diz.  
 

Paulo conta que a Lakatos também está comprometida com a aquisição do 
material PetG, matéria prima para a produção da face shield, no corte das viseiras 
e logística da distribuição. O Projeto Gama está aceitando doações de materiais. 
Para ajudar, basta clicar aqui. 
 
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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