Tenaris faz doação de respiradores
Os aparelhos foram doados juntamente com monitores multiparâmetros e
equipamentos de proteção individual para abastecer a rede pública de saúde
A Tenaris reconhece o momento crítico que o Brasil vive atualmente, com a
pandemia do novo coronavírus, e resolveu ajudar a cidade de Pindamonhangaba,
em São Paulo. A empresa associada à ABIMAQ se une ao movimento da indústria
de máquinas e equipamentos para colaborar com as principais necessidades do
país. Ela atua por meio de doações para ajudar o município paulista a enfrentar a
Covid-19.
Especializada na fabricação de tubos para diversos setores da indústria, a Tenaris
realizou a compra de cinco respiradores e quatro monitores multiparâmetros
para doação à rede de saúde de Pindamonhangaba. Os dois tipos de aparelhos
funcionam juntos, uma vez que o respirador oferece suporte respiratório ao
paciente, e o monitor multiparâmetro realiza o acompanhamento dos sinais vitais
da pessoa.
A empresa importou os respiradores, conforme conta o diretor de recursos
humanos da Tenaris, Luiz Henrique Marcondes. “Nós estamos atentos às
necessidades de Pindamonhangaba e os municípios da região. Como em todo o
país, a prefeitura da cidade também necessitava dos respiradores”, ele ressalta.
A prefeitura do município fez o pedido dos equipamentos à Tenaris em março,
prevendo o aumento da demanda de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Eles foram entregues no começo de maio e estão sendo utilizados na central de
acolhimento aos pacientes com o novo coronavírus.
Além dos respiradores e monitores, a Tenaris doou à rede de saúde de
Pindamonhangaba mais de 23 mil equipamentos de proteção individual (EPIs),
como óculos, máscaras, aventais e luvas. “Nesse momento, é de extrema
importância que os profissionais de saúde tenham materiais para prevenção de
contaminação. Pensando nisso, a Tenaris resolveu doar também esses itens de
proteção”, ressalta Luiz Henrique.
Experiências
A fabricante deu a oportunidade a médicos de Pindamonhangaba para trocar
experiências com profissionais da saúde da região de Lombardia, na Itália, onde
a Tenaris também é atuante. O local já passou por um pico no número de casos
de coronavírus e, hoje, tem a situação sobre controle.
“Nós proporcionamos aos médicos de Pindamonhangaba materiais, protocolos e
informações técnicas dos profissionais de lá. Eles já passaram por tudo isso que
estamos passando aqui no Brasil e compartilharam suas experiências e deram
dicas”, conta o diretor de recursos humanos da Tenaris.

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.

