Tecumseh do Brasil faz a doação de freezers para bancos de sangue
A Santa Casa de São Carlos passa a ter melhor estrutura para armazenar as
doações de sangue durante a pandemia
“Cada fabricante da indústria, com aquilo que domina de seu setor, pode
contribuir na luta contra o novo coronavírus”. A frase é do diretor de relações
institucionais da empresa Tecumseh do Brasil, Homero Busnelo. A fabricante fez
a doação, no final de abril, de seis refrigeradores e freezers à Santa Casa de São
Carlos, onde está localizada. Ela é mais uma empresa associada à Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) engajada no
combate à COVID 19.
A doação dos equipamentos aconteceu após a iniciativa da própria empresa de
entrar em contato com o hospital e perguntar se a entidade necessitava dos
refrigeradores e freezers. A fabricante atua na indústria de refrigeração e ar
condicionado. “A Santa Casa de São Carlos imediatamente disse que necessitava
e aceitou a nossa doação”, conta Homero.
Os equipamentos de refrigeração doados são “especiais”, o diretor da Tecumseh
do Brasil apelida. Eles são compostos por gabinetes para armazenar bancos de
sangue e chegam a funcionar em até - 30º celsius, para a manutenção adequada
do plasma fresco congelado.
Homero conta que desde que começou a pandemia, a Santa Casa de São Carlos
tem recebido bastante doação de sangue e tem encontrado dificuldades em
armazenar o material colhido. “Durante a pandemia, é imprescindível que o
hospital tenha um banco de sangue abastecido. Por isso, é muito importante que
eles tenham onde armazenar toda a doação de sangue que recebem”, ele
ressalta.
Apoio estrutural
Além da doação dos equipamentos, a Tecumseh do Brasil está disponibilizando
suas áreas de sourcing e departamento de importação e exportação. Os recursos
que a empresa oferece gratuitamente podem servir de apoio a outras fabricantes
que eventualmente necessitem trazer equipamentos de fora do Brasil para o
combate ao novo coronavírus.
Homero diz ainda que o próprio estoque da Tecumseh do Brasil possui
componentes elétricos e outros itens que podem atender a demanda dos
fabricantes de respiradores. “Sabemos que a necessidade por respiradores, neste
momento de pandemia, é muito grande. Por isso, estamos disponibilizando o
nosso estoque para os fabricantes que produzem esses equipamentos. Nossa
lista de itens é grande”, complementa o diretor da empresa.

Em complemento às ações acima, os laboratórios da Tecumseh também estão
abertos para testes de respiradores recém fabricados ou aqueles recuperados
para o uso emergencial durante a pandemia. “Nossos laboratórios têm os
mesmos certificados pelo Inmetro pertencentes à Rede Brasileira de Laboratórios
de Ensaios, bem como somos certificados pelo Comitê Europeu”, ele explica. Os
ambientes disponibilizados podem realizar testes de ruído, consumo energético,
vibração, medições de grandezas termodinâmicas, entre outros.
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