Nidec se engaja na manutenção de respiradores artificiais
Além disso, a associada à ABIMAQ participa também da confecção de máscaras
e arrecadação de alimentos
A tecnologia e a mão de obra especializada da Nidec Global Appliance estão
sendo utilizadas na mobilização contra a Covid-19. A empresa associada à
ABIMAQ está participando do conserto e manutenção de respiradores
pulmonares artificiais. Até o início de maio, foram entregues 24 aparelhos
recuperados para instituições de saúde e hospitais de Santa Catarina, onde a
fabricante está localizada.
Para apoiar os hospitais públicos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), junto com parceiros industriais, deu início a um projeto para aumentar a
disponibilidade de respiradores mecânicos na rede de saúde. O equipamento é
necessário para os casos mais graves da Covid-19, que afeta o sistema
respiratório, causando falta de ar. A Nidec faz parte da rede de apoio, voltando
seus esforços para o conserto dos aparelhos.
O papel da Nidec nesse processo é receber os respiradores que precisam de
conserto, realizar a desinfecção e a manutenção pneumática dos aparelhos. De
acordo com a empresa, o projeto deve se estender por mais alguns meses, já que
a demanda tem se demonstrado alta. A rede de apoio das empresas como um
todo conta com 39 pontos para receber os equipamentos, dos quais 20 são
unidades do SENAI e 19 estão nos demais parceiros, atendendo em todos os
Estados do Brasil.
Além da manutenção dos respiradores, a Nidec também está envolvida com a
produção e doação de máscaras. Acessórios imprescindíveis atualmente no dia a
dia do brasileiro, elas garantem a proteção do rosto no contato com o novo vírus.
O laboratório de protótipos da Nidec forneceu materiais e mão de obra para a
produção de dois mil visores para as famosas face shields. A estrutura doada tem
a montagem finalizada por uma startup de Joinville que, junto com a Associação
Brasileira da Indústria de Ferramentais (ABINFER), se responsabiliza pelo repasse
para instituições e hospitais que estão na linha de frente no combate à Covid-19.
Além disso, a companhia também tem feito doações de máscaras descartáveis e
do modelo N-95 para instituições de saúde e entidades, como bombeiros
voluntários e Polícia Militar.
Alimentos
Preocupada em ajudar as famílias em vulnerabilidade social, a Nidec arrecadou
38 toneladas de alimentos e itens de higiene e limpeza, que foram organizados
em cestas básicas. Os kits foram distribuídos em Joinville e Itaiópolis, em Santa
Catarina.

A iniciativa começou em forma de arrecadação dentro das fábricas, quando os
próprios funcionários doaram os itens durante o período de 24 dias, somando
cerca de 19 toneladas de alimentos. Ao final do período, a Nidec resolveu dobrar
a quantidade, chegando às 38 toneladas. “Desde o início da pandemia, estamos
mobilizados em manter um ambiente de trabalho saudável ao mesmo tempo em
que damos suporte à comunidade. Nossos colaboradores demonstraram, mais
uma vez, que solidariedade e engajamento são imprescindíveis para enfrentar
momentos difíceis”, ressalta o diretor de operações América Latina da Nidec
Global Appliance, Emerson Zappone.
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