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Semana 5 

Report das Atividades → Iniciativa + Manutenção  Instituto da Indústria Joinville 

 

Joinville, 24/04/2020 

 

20/04/2020 - Segunda-feira 

 

 

• Visando ampliar os cuidados com a saúde e segurança dos envolvidos 

(SENAI/Empresas parceiras), foi estabelecida a padronização e divulgação das 

medições de temperatura e oxigenação sanguínea às 08:00, 11:50 e 15:50, aferidas 

pela recepção do ISI; 

 

   
 

• Reunião com Unidade de Manutenção de Respiradores SENAI CIMATEC & FORD & 

GPE - Conversa com o Especialista: Manutenção de Equipamentos MAQUET. Após 

a esta live e orientações recebidas, ficou definido que a equipe de manutenção não 

realizará alterações técnicas em componentes da placa do produto Maquet/Simens; 

 

• Realizado contato (amostral) com hospitais da região norte, vale, meio oeste e oeste 

de Santa Catarina, visando entender se haviam ainda ventiladores aguardando 

manutenção; Da ação, resultou entendimento (prévio) que está se chegando ao “fim 

da curva de demanda por manutenção”; 

 

• Recebimento de 4 equipamentos da SLS Hospitalar para manutenção; 
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21/04/2020 – Terça-feira (Feriado Nacional) 

 

• Equipe de manutenção não trabalhou neste dia; 

 

22/04/2020 - Quarta-feira 

 

• Entrega de ventilador mecânico/anestesia para Hospital Dona Helena; 
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• Realizada reunião técnica para alinhamento do uso de EPI. Após a reunião restou 

definido que os EPI’s jaleco/avental, máscara e face shield são de uso obrigatório na 

área de manutenção e os EPI’s toca, proper e luvas será de uso opcional na área de 

manutenção; Para a área de desinfecção, permanece o mesmo protocolo. 

 

• Visita do diretor de processos industriais da BMW de Araquari Sr. Ricardo Santin, 

para acompanhamento das ações de manutenção; 

 

 
 

23/04/2020 – Quinta-feira 

 

• Coleta de equipamento realizada no Hospital Regional Hanz Dieter Schmitd em 

Joinville; 
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• Realizada entrega de 1 respirador para empresa SLS Hospitalar; 

 

 
 

 

24/04/2020 – Sexta-feira - THE BIG DAY 4 

 

• Recebimento de 15 equipamentos (respiradores, monitores e oxímetros) para 

análise e manutenção. Equipamentos entregues pela SES de SC; 
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• Entrega de 5 equipamentos recuperados para Secretaria de Saúde do Estado Santa 

Catarina (dois respiradores e 3 monitores); 

 
 

• Entrega de 1 equipamento para o Hospital Santa Juliana de Salto Veloso, no meio 

oeste do estado, com apoio da Defesa Civil e Aeroclube de Santa Catarina; 
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• Visita do Diretor de Manufatura, Julio Esteves e do Chefe da Planta de Planejamento 

Técnico, Carlos Bristotti do grupo BMW ao time de manutenção de respiradores; 

 

 
 

 

• Nosso placar hoje – 24/04/20. 
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• Mídias espontâneas decorrentes da ação: 

 

FIESC: https://www.youtube.com/watch?v=263pWtVR8uo 

 

Auto Esporte: https://www.youtube.com/watch?v=vUu0ZGpigyA&t=1010s (13:25 até 16:45) 

 

Band: https://www.youtube.com/watch?v=1hJSqHZryfY 

 

Jovem Pan News: https://www.youtube.com/watch?v=muqdD5lzoN8 

https://www.youtube.com/watch?v=263pWtVR8uo
https://www.youtube.com/watch?v=vUu0ZGpigyA&t=1010s
https://www.youtube.com/watch?v=1hJSqHZryfY
https://www.youtube.com/watch?v=muqdD5lzoN8

