Empresa concede impressora 3D para colaboradora fabricar face shields em
casa
A fabricante apoiou a ação e cedeu também toda a matéria prima necessária.
As peças produzidas foram enviadas para doação
A Rexfort é o exemplo de que, a partir de uma única pessoa, uma empresa é capaz
de ajudar em um momento crítico como a atual pandemia do novo coronavírus.
A fabricante associada à ABIMAQ apoiou a atitude de uma funcionária que, por
iniciativa própria, começou a produzir face shields em casa.
Atuante no setor de máquinas e equipamentos para o segmento de rochas
ornamentais, a Rexfort fechou totalmente suas portas quando foi anunciado o
distanciamento social. Uma de suas funcionárias, no entanto, tomou a iniciativa
e pediu para levar uma das impressoras 3D da empresa para casa, com o intuito
de fabricar máscaras face shield. Márcio Migliavacca, diretor da empresa, não
hesitou ao pedido e concedeu que ela transportasse o aparelho.
Dentro de casa, a funcionária começou a produção, com matéria prima cedida
pela própria Rexford. “A nossa colaboradora chegou a fabricar 80 peças, que
foram enviadas para doação”, conta o diretor.
Além disso, a Rexfort participou também de uma mobilização para angariar
fundos e reativar a obra parada de um hospital de Bento Gonçalves, no Rio
Grande do Sul, onde a fabricante está localizada. Ela e outras empresas
conseguiram levantar a verba e viabilizar a retomada do projeto. Dentro de 45
dias, a unidade de saúde estava finalizada e entregue com 40 leitos, a tempo de
atender as vítimas da Covid-19.
“Precisamos entender que o caminho é a coletividade para esse momento.
Somente dessa maneira podemos minimizar os impactos do coronavírus na
sociedade”, diz Márcio.
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.

