No interior de São Paulo, empresa fabrica leitos para hospital de campanha
A Tuzzi desenvolveu e elaborou o projeto de produção de leitos em 10 dias
O hospital de campanha de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, já
tem a garantia de 20 leitos para receber os pacientes infectados pelo novo
coronavírus. As camas hospitalares foram fabricadas pela Tuzzi, mais uma
empresa associada à ABIMAQ que está envolvida no combate à pandemia.
Especializada em tecnologias e inovações para o mercado agrícola, a Tuzzi se
mobilizou para ajudar a prefeitura da cidade a compor o hospital, construído
especificamente para atender as vítimas do novo vírus. O projeto de
desenvolvimento e elaboração dos leitos aconteceu em tempo recorde, segundo
a própria empresa, que levou apenas 10 dias para produzi-los.
A ação envolveu profissionais de todos os setores da empresa. “Todos abraçaram
a causa, fazendo as adaptações necessárias de layout, dispositivos e máquinas
para que a fabricação fosse feita de forma ágil e eficaz”, ressaltou o diretor
industrial da fabricante, Alexandre Tuzzi. Para viabilizar a produção, o projeto dos
leitos foi desenvolvido internamente. “Utilizamos todos recursos disponíveis e
contamos com o suporte da nossa rede de fornecedores e parceiros do setor de
autopeças. Esperamos que esta ação inspire outras empresas no combate à
pandemia”, pontuou.
Os leitos vão integrar o hospital de campanha que dará assistência aos pacientes
locais com suspeita ou que testaram positivo para a Covid-19 e precisam de uma
supervisão médica, sem necessidade de ventilação. A área para abrigar os
pacientes irá contar com atendimento 24h de médicos especializados.
O prefeito de São Joaquim da Barra, Marcelo de Paula Mian, ressalta que a
produção dos leitos e a doação para o hospital de campanha ocorre em um
momento importante e estratégico para a cidade. “A Tuzzi é uma empresa
tradicional do nosso município, que tem compromisso com a saúde e se preocupa
em preservar vidas. Essa parceria para a produção dos leitos chega em um
momento muito importante”, disse.
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.

