Empresa doa equipamento de ponta ao Instituto de Infectologia Emílio
Ribas
Hospital é especializado no tratamento de doenças infecciosas e um dos mais
demandados durante a pandemia do coronavírus
“Unidos somos mais fortes”. Esse é o lema que a Mecalor carrega junto com seu
nome. A empresa brasileira, que é participante do Brazil Machinery Solutions -parceria entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) e a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(ABIMAQ) -- faz honra à bandeira que levanta e também se une à luta contra o
novo coronavírus.
A especialidade da Mecalor é produzir equipamentos de refrigeração. Com uma
filial no México, ela exporta suas máquinas para diversos países da América
Latina, como Argentina, Chile, Colômbia Equador e Peru. Com base na sua área
de atuação, a empresa encontrou um caminho para ajudar no combate à COVID
19. A fabricante fez a doação de um sistema de climatização de ponta para um
dos hospitais mais demandados no estado de São Paulo durante a pandemia: o
Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
O diretor comercial, Marcelo Zimmaro, conta que a empresa estava com o
equipamento à disposição e resolveu procurar uma instituição de saúde que
estivesse necessitando do sistema de refrigeração. Foi quando a fabricante
descobriu que o Instituto Emílio Ribas precisava de climatização na sala aonde
são realizados os exames de tomografia. “Com o alto número de casos de
coronavírus, o hospital precisa fazer muitas tomografias dos pulmões dos
pacientes. Descobrimos que essa sala com o tomógrafo estava sem a climatização
adequada e, então, resolvemos doar”.
O hospital é especializado no tratamento de doenças infecciosas, como é o caso
do coronavírus, com atendimento 100% voltado aos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS). O equipamento de refrigeração doado pela Mecalor custa o
equivalente a R$ 100 mil. A fabricante fez questão também de fazer toda a
instalação necessária no instituto.
Segundo Marcelo, o aparelho doado realiza uma climatização em precisão, o que
significa que há o controle exato de temperatura e umidade do ambiente que ele
é instalado. “Um aparelho como o tomógrafo precisa estar nesse ambiente
refrigerado o tempo inteiro. A Mecalor tinha a possibilidade de contribuir com
esse equipamento de climatização e, nesse momento de crise que o mundo vive,
entendemos o quanto essa doação era importante”, ressalta o diretor comercial.
Além do aparelho de ar condicionado de precisão, a empresa fez também doação
de recursos para o grupo de apoio aos médicos e agentes de saúde chamado

“Projeto Gama”. Composto por empresas e pessoas de diversas áreas de atuação,
a missão desta iniciativa é produzir as máscaras face shield em larga escala e doar
aos hospitais que precisam do equipamento em um curto período de tempo.

