
Empresa doa ferramentas para a produção de face shields 

Localizada em Bragança Paulista, a OSG fez a doação dos equipamentos para as 
empresas de sua região 

 

A OSG fez questão de usar de suas habilidades e capacidade de produção para 
ajudar no combate ao novo coronavírus. A empresa associada à ABIMAQ foi 
convidada a participar da produção de face shields, as populares máscaras faciais 
em formato de um escudo na frente do rosto, contribuindo com o que ela sabe 
fazer de melhor: ferramentas. 
 

A fabricante é mais uma do setor de máquinas e equipamentos envolvida com o 
Projeto Gama. Trata-se de um grupo de apoio aos médicos e agentes de saúde 
que tem a missão de produzir face shields em larga escala para atender a alta 
demanda em um curto período de tempo. Até a metade de maio, o projeto já 
realizou a doação de mais de 79 mil máscaras, o que representa 28% do total que 
o grupo pretende produzir. 
 

A OSG foi chamada para contribuir com o projeto por meio de suas ferramentas 
específicas de corte. O supervisor comercial e de marketing da empresa, Rodrigo 
Katsuda, conta que foram doadas 11 fresas ao grupo de fabricantes que produz 
os equipamentos de proteção. “As fresas são ferramentas de corte rotativo. Para 
a produção das máscaras, essas ferramentas servem para fazer os moldes de 
injeção para fabricar os suportes”, ele explica. 
 

Os face shields são basicamente compostos por três partes: o suporte frontal, a 
proteção plástica e o elástico. O suporte é colocado na cabeça. Essa peça é fixada 
a uma chapa de plástico transparente que protege a área do rosto. O conjunto é 
ajustado à cabeça com um elástico ou fecho. Conforme a explicação de Rodrigo, 
as fresas são utilizadas para moldar os suportes, que dão sustentação para as 
máscaras. 
 

Localizada em Bragança Paulista, a OSG fez a doação das ferramentas para as 
empresas de sua região, que devem produzir aproximadamente 40.000 conjuntos 
de peças plásticas para compor os face shields. As máscaras serão entregues para 
hospitais do próprio entorno de Bragança Paulista e outros hospitais nacionais 
conforme demanda enviada pelo Projeto Gama.  
 

“Nós, da OSG, temos muito orgulho de participar de um projeto como esse, que 
é capaz de unir diversas empresas com o único objetivo de fazer o bem. Nesse 
momento difícil que vivemos, os face shields serão utilizados para proteção dos 
profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19”, 
ressalta Rodrigo. 
 
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. 

 

 


