O setor de autopeças contra a covid-19
16/12/2020
A indústria de autopeças, assim como muitos outros setores, trabalha para ajudar a sociedade
brasileira a enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O Sindipeças apoia e
integra esse esforço. Conheça algumas ações.
As fontes de informação são veículos de imprensa e as próprias empresas. Escreva para
noticias@sindipecas.org.br.
*Metagal – fabricação e doação de protetores faciais (face shields) ao sistema público de
saúde de cidades de dezesseis Estados brasileiros, dentre eles Amazonas, Minas Gerais e
São Paulo, onde a empresa possui unidades fabris. Essa ação foi realizada em conjunto com
algumas outras empresas.
*Lear – 1) doação de protetores faciais (face shields) a hospitais de todas as regiões em que a
empresa está presente: Betim e Camanducaia (MG), Goiana (PE), Joinville e Navegantes (SC),
São Paulo, Caçapava e São Bernardo do Campo (SP); e 2) doação de cestas básicas a
entidades assistenciais dessas mesmas cidades, em parceria com a organização filantrópica
United Way e com seus colaboradores.
Abaixo, ações divulgadas em boletins anteriores:
*Formtap – 1) disponibilização de áreas para as prefeituras de Diadema, Porto Feliz e
Sorocaba, no Estado de São Paulo, e Betim, em Minas Gerais, com infraestrutura básica para
instalação de hospitais de companha; 2) produção e distribuição de máscaras de proteção para
colaboradores, seus familiares e instituições assistenciais; 3) fornecimento de cestas básicas
para comunidades carentes; 4) doação de materiais de higiene pessoal e limpeza para o asilo
Cidade dos Velhinhos, de Porto Feliz; e 5) doação de colchões para o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu), hospitais e postos de saúde em Diadema.
*Grupo Antolin (do qual faz parte a Iramec) – contribuição mensal para compra de cestas
básicas, em trabalho conjunto com as instituições Casa Lar e Associação Conviver, ambas em
Caçapava (SP).
*Automotiva Cestari – distribuição de kits de prevenção a funcionários e familiares, incluindo
cartilha com informação sobre medidas de prevenção.
*Eaton – 1) produção em impressora 3D e doação de protetores faciais (face shields) e de
máscaras para a instituição Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos (SP); 2) doação de
máscaras para moradores de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social em Valinhos
e Campinas (SP); e 3) ação de engajamento de colaboradores na Campanha Eaton Solidária,
para distribuição de cestas básicas a cinco instituições assistenciais de Valinhos: Associação

Cultural, Educacional, Social e Assistencial, Lar dos Velhinhos, Apae, Casa da Criança e
Círculo de Amigos do Patrulheiro.
*Em ação liderada pelo Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg) e pela
diretoria regional do Sindipeças em Minas Gerais, doação de ventiladores pulmonares pelas
empresas Proma, S. Riko, Stola, thyssenkrupp e Tiberina a hospitais nos municípios mineiros
de Belo Horizonte, Cássia, Esmeraldas, Ibirité, Juatuba, Pedro Leopoldo, Piumhi, Resende
Costa, Ribeirão das Neves, Rio Casca, São Joaquim de Bicas, Sete Lagoas e Vespasiano.
*Harman – 1) desenvolvimento e fabricação de protetores faciais com impressoras 3D, doados
à Secretaria de Saúde de Nova Santa Rita (RS) e a funcionários da própria empresa; e 2)
arrecadação e doação de alimentos a famílias desse município.
*Continental – 1) doação e organização de movimento de arrecadação de recursos financeiros
para aquisição de cestas básicas para 22 instituições assistenciais em cinco Estados
brasileiros; 2) ação de inspeção de pneus de 18 veículos da Cruz Vermelha, uma das
entidades apoiadas; 3) doação de máscaras para funcionários e familiares e entrega de kits de
produtos essenciais para caminhoneiros, em Camaçari (BA); 4) compra de máscaras de tecido
de ONG e costureiras de localidades onde a empresa tem unidades; 5) doação de cestas
básicas, por parte dos colaboradores, para instituição de apoio a moradores de rua, em Macaé
(RJ) e em São Luís (MA); 6) doação de kits com protetor facial e cartão de agradecimento,
montados por funcionários, para o Hospital Municipal de Barueri (SP); 7) doação de
computadores para filhos de funcionários em idade escolar em algumas de suas unidades; 8)
em parceria com outras empresas, desinfecção de carros da Polícia Rodoviária Federal e do
Samu, em Guarulhos (SP); 9) campanhas de doação de sangue em várias localidades; 10)
doação de pacote de serviços de manutenção para ambulâncias, em Jundiaí (SP); e 11)
criação do Comitê da Solidariedade, em Várzea Paulista (SP).
*Mann + Hummel – 1) doação de máscaras triplas para hospitais e instituições filantrópicas em
Contagem (MG), Santa Rosa (RS) e Itatiba, Santo André e Indaiatuba, no Estado de São
Paulo, em parceria com outras empresas; 2) doação de sistema de filtragem de ar,
desenvolvido pela empresa, para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba; e 3)
instalação de isolamento sobre os leitos do mesmo quarto que recebeu o equipamento de
filtragem.
*Hipper Freios – 1) distribuição de máscaras de algodão laváveis para sua rede de distribuição
e para a população de Sangão (SC); 2) doação em espécie para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sangão; e 3) realização de lives sobre superação para
inspirar e incentivar mecânicos e balconistas.
*GKN – 1) doação de protetores faciais de uso profissional para a Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre (RS) e para a Polícia Municipal de Charqueados (RS); e 2) reembolso
de despesas com combustível a todos os colaboradores que substituíram o transporte público
por veículo próprio.
*Vibracoustic – 1) campanha de estímulo à doação de sangue para o Hemocentro de Taubaté
(SP); 2) aquisição de máscaras de tecido feitas por costureiras autônomas do Vale do Paraíba
(SP) para uso de seus colaboradores e doação à da Prefeitura de Taubaté; e 3) doação, em
programa conjunto com o Grupo Freudenberg, do qual a empresa faz parte, de cestas básicas
e recursos em dinheiro para o Fundo Social de Solidariedade de Taubaté.
*ARaymond – doação de parte do resultado das vendas de extensor de máscara facial,
desenvolvido em parceria com o Rotary, para a aquisição de cestas básicas para comunidade
de Vinhedo (SP).
*Suporte Rei – 1) doação de alimentos e itens de higiene para o Lar dos Idosos de Cajuru (SP);
2) doação de itens de higiene, máscaras, aventais e toucas para o asilo, a Apae e a Santa
Casa, no mesmo município; e 3) participação e contribuição financeira em lives para
arrecadação de recursos para essas entidades.

*Dana – 1) doação de cestas básicas e produtos de higiene, em parceria com seus
colaboradores, para bancos de alimentos das prefeituras de Campinas, Jundiaí e Sorocaba,
em SP, e Gravataí (RS); 2) doação de máscaras para as famílias dos colaboradores; 3) doação
de marmitas para comunidades próximas às unidades da empresa; e 4) criação de grupos de
doadores de sangue em todo o País.
*Delphi – 1) doação de alimentos e itens de higiene para a Central Única das Favelas (Cufa)
em Piracicaba (SP); 2) doação de itens de higiene para asilos na mesma cidade; e 3) doação
de máscaras, luvas e toucas para diversas entidades piracicabanas.
*Umicore – doação de cestas básicas e de máscaras hospitalares e de uso cirúrgico para o
projeto #Indústriadobem, em Manaus (AM).
*Ranalle – 1) doação de máscaras de tecido lavável para distribuidores, lojas de autopeças e
oficinas mecânicas em São Paulo, todas as cidades do Grande ABC, Guarulhos, Osasco,
Jundiaí, Araçatuba, Araraquara, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Barretos, Campinas,
Cordeirópolis e Rio Preto e para trabalhadores em rodovias, no Estado de São Paulo; e 2)
doação de máscaras de tecido lavável também para a Unidade Básica de Saúde do bairro de
Vila Dalva, para coletores de lixo e para feirantes em São Paulo.
*Gates – doação em dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia e para a entidade filantrópica
Associação Casa Fonte da Vida, que realiza testes e oferece cuidados a paciente com covid19, ambas em Jacareí (SP).
*Grupo thyssenkrupp – 1) participação em projeto liderado pela Embraer para aumento da
capacidade de produção de fabricante brasileiro de respiradores pulmonares; 2) produção e
doação de protetores faciais de acrílico para profissionais de saúde; e 3) fornecimento gratuito
de manutenção preditiva de elevadores de clientes da área de saúde, como hospitais. Veja
vídeo sobre essas ações.
*Clarios – doação de 30 toneladas de alimentos para famílias em dificuldade devido ao
isolamento social em várias localidades do País e, especialmente, em Sorocaba (SP), onde
está instalada a fábrica, com a ajuda de funcionários.
*Johnson Electric – 1) doação de máscaras para asilos em São Paulo (SP) e Guarulhos (SP); e
2) participação em projeto liderado pela Embraer para aumento da capacidade de produção de
fabricante brasileiro de respiradores pulmonares e de cabine de proteção.
*Cummins – 1) estímulo e parceria com seus colaboradores para ações de voluntariado, como
doação de sangue e de alimentos e produtos de limpeza para famílias carentes em Guarulhos
(SP); 2) produção de máscaras para seus colaboradores por integrantes do Projeto Pano Pra
Manga, idealizado pela empresa; e 3) uso de parte dos recursos do Projeto Óleo do Bem para
aquisição de tecidos, utilizados por funcionários de posto de saúde em Guarulhos (SP) para
confecção de máscaras, tocas e aventais.
*Mahle Metal Leve – 1) produção de máscaras descartáveis na fábrica de Mogi Guaçu (SP)
para distribuição na cidade, em Itajubá (MG) e em Limeira (SP); 2) doação de ventiladores
mecânicos, monitores de sinais vitais, máscaras descartáveis e com filtros, luvas, oxímetros,
entre outros, para as Santas Casas desses três municípios; e 3) ampliação dos serviços de
saúde online, com inclusão dos familiares dos colaboradores.
*Empresas Randon – 1) doação de insumos para fabricação de ventiladores pulmonares e de
álcool para higienização, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (RS); 2) doação de
embalagens e matéria-prima para produção de solução higienizadora de mãos para o Hospital
Geral e para Unidades Básicas de Saúde do município; 3) liberação do uso de seu parque
fabril para produção de máscaras de proteção facial, doadas para instituições hospitalares e
para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul; 4) doação de recursos financeiros e de
equipamentos de proteção individual (EPIs) para a rede hospitalar de Caxias do Sul; e 5)
distribuição de álcool em gel e de informação sobre prevenção para caminhoneiros em
rodovias de 24 Estados brasileiros.

*Igasa – doação de cabine de passagem de descontaminação para a Prefeitura de São José
dos Pinhais (PR).
*TE Connectivity – doação de R$ 218 mil para instalação de novos leitos de UTI no Hospital
Universitário São Francisco, em Bragança Paulista (SP).
*Pontual e Cercena – doação de máscaras à Fundação Hospitalar Santa Terezinha, em
Erechim (RS).
*NGK – doação de máscaras para uso de profissionais de saúde em Mogi das Cruzes (SP).
*Acumuladores Moura – 1) produção e distribuição de máscaras de tecido para a população e
colaboradores em unidades da empresa no Brasil, na Argentina e no Uruguai; 2) produção e
doação de escudos faciais para profissionais do sistema público de saúde de Pernambuco e
São Paulo; 3) produção e doação a diversos Estados de baterias para funcionamento de
respiradores; 4) participação no grupo Empresários por Pernambuco, que entrega cestas
básicas a famílias vulneráveis do Estado.
*Musashi – 1) doação de álcool em gel e líquido, produtos de higiene hospitalar, máscaras e
desinfetante bactericida para hospital em Recife (PE) e para a Secretaria de Saúde de Igarassu
(PE); e 2) doação em dinheiro para o projeto pernambucano Marmita do Bem.
*Sodecia – projeto de produção de máscaras de tecido por costureiras de comunidade de Sete
Lagoas (MG) para distribuição aos funcionários e seus familiares e às comunidades das
regiões onde o grupo tem fábricas.
*Tuzzi – produção e doação de leitos para hospital de campanha em São Joaquim da Barra
(SP).
*Yutaka – doação de máscaras no município de Jundiaí (SP).
*Paranoá – produção e doação a partir do final de abril de protetores faciais para profissionais
de saúde de hospitais e Unidades Básicas de Saúde do Município de Diadema (SP).
*AAM – produção em impressora 3D de suporte de máscaras para profissionais de saúde, na
fábrica em Araucária (PR), e doação de folhas de acetato utilizadas nesse processo.
*Attow – distribuição de lanches e brindes para caminhoneiros em rodovias do Estado de São
Paulo.
*Flextronics – produção de respiradores mecânicos na fábrica de Sorocaba (SP), em parceria
com outras empresas.
*Bosch – 1) produção de máscaras em impressora 3D na fábrica de Campinas (SP); 2)
liderança de grupo montado pelo Ministério da Economia, do qual o Sindipeças também faz
parte, para solução de gargalos no fornecimento de ventiladores pulmonares; 3) em fase de
preparação, montagem de subconjuntos de respiradores pulmonares para aumentar a
capacidade de empresas produtoras; e 4) apoio ao treinamento de outras empresas para
reparação de respiradores.
*Aethra – 1) produção de máscaras em impressoras 3D para profissionais de saúde; e 2)
doações a instituições assistenciais do Estado de Minas Gerais.
*ZM – produção de máscaras de proteção para profissionais de saúde, em parceria com o
Centro Universitário de Brusque (SC).
*Brose – produção de máscaras hospitalares entregues à Secretária de Assistência Social do
Município de São José dos Pinhais (PR) e capacitação de outras empresas para expandir a
ação.

*Faurecia – produção e doação de máscaras de proteção para uso interno e doação a
entidades de saúde do Estado do Paraná.
*ZF – 1) incremento do aplicativo de comunicação com caminhoneiros, incluindo localização de
postos com infraestrutura de alimentação, higiene e oficina mecânica; 2) ações de estímulo à
qualificação de varejistas; e 3) descontos em plataforma de e-commerce durante o mês de
abril.
*Sabó – 1) entrega de máscaras para profissionais de saúde da Santa Casas de Mogi Mirim
(SP); 2) entrega de protótipo de válvula para respirador, em apoio a instituto cardiológico de
São Paulo (SP); 3) contribuição, com start-up brasileira e parceiros em inovação de Brasil e
Alemanha, no desenvolvimento de concentrador de oxigênio, que também esteriliza o ar
contaminado expelido por pacientes com covid-19; e 4) oferta ao Senai para instalação de
novas duas unidades de manutenção de respiradores, em Mogi Mirim e em São Paulo (SP).
*Continental Pneus – serviço gratuito de higienização do sistema de ar de veículos de
profissionais de saúde, até 15 de maio.
*WEG – produção de respiradores artificiais e álcool em gel para hospitais públicos de Jaraguá
do Sul (SC) e Guaramirim (SC).
*MWM – empréstimo de grupos geradores de energia para o hospital de campanha montado
no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).
*Schulz – produção, com seus colaboradores, de máscaras de proteção de rosto feitas em
impressoras 3D, para profissionais de hospitais de Joinville e região (SC).
*Maxion Wheels e Maxion Structural Components – produção de camas de metal para centros
de acolhimento a pacientes com covid-19 e parceria com a Prefeitura de Cruzeiro (SP) para
implantação de UTIs com respiradores.
*Tupy – instalação de centro de triagem para pacientes com suspeita de covid-19 e apoio de
colaboradores da empresa para prover infraestrutura à Secetaria de Saúde de Joinville (SC).
*Formtap – oferecimento de seu ginásio poliesportivo à Prefeitura de Diadema (SP) para
instalação de leitos hospitalares temporários.
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