
Fabricante cria Oficina Solidária de Costura para produzir máscaras cirúrgicas 

 

No período de um mês, foram produzidas aproximadamente 12 mil protetores 
faciais para doação 

 

A demanda por máscaras cirúrgicas é alta em todo o Brasil. Diante disso, a Prensas 
Schuler encontrou uma alternativa para proteger seus próprios funcionários e 
ainda doar uma grande quantidade dos protetores faciais a hospitais de Diadema, 
no estado de São Paulo. A empresa associada à ABIMAQ se junta ao time de 
fabricantes do setor de máquinas e equipamentos para combater o novo 
coronavírus. 
 

Fornecedora de máquinas para conformação de metais, a Prensas Schuler 
inaugurou dentro de sua própria fábrica um espaço chamado Oficina Solidária de 
Costura. Desde o começo de abril, costureiras e assistentes têm trabalhado no 
local produzindo as máscaras cirúrgicas.  
 

O diretor presidente da empresa, Paulo Tonicelli, conta que entrou em contato 
com a prefeitura de Diadema para obter mais informações sobre a 
disponibilidade de máscaras para moradores da cidade. Com a falta dos 
protetores faciais no mercado, a fabricante e o município entraram, então, em 
um acordo. A Prensas Schuler disponibilizou um espaço em sua fábrica e a 
prefeitura forneceu máquinas de costura e profissionais para trabalharem no 
projeto solidário. 
 

A oficina conta com quatro máquinas em um amplo espaço organizado pela 
empresa. A Prensas Schuler se responsabilizou pelo pagamento dos profissionais 
que costuram e pela compra de matéria prima para a confecção das máscaras. 
“Com tudo isso, nós conseguimos também dar oportunidade de trabalho para 
costureiras e seus assistentes que estavam sem fonte de renda em virtude da 
crise causada pela pandemia”, comenta Paulo. 
 

As máscaras produzidas serão distribuídas aos funcionários da própria empresa e 
doadas aos hospitais da rede municipal de Diadema. Em um mês de 
funcionamento da oficina, o diretor presidente da Prensas Schuler conta que já 
foram produzidas aproximadamente 12 mil máscaras. A capacidade de produção 
semanal da Oficina Solidária de Costura é de aproximadamente 3.500 protetores, 
que são distribuídos entre os funcionários da própria empresa e doados. 
 

“O nosso objetivo, nesse momento, é cuidar de pessoas. As máscaras são itens 
fundamentais para a prevenção durante esse período que estamos vivendo. 
Então é muito natural para nós que a gente se mobilize no sentido de ajudar”, 
ressalta Paulo. 
 
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. 
 


