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Report das atividades da semana 

Iniciativa +manutenção – Instituto da Indústria Joinville 

 

22/03 – Decisão pela adesão à iniciativa + respiradores 

23/03 – 1º reunião de trabalho (Joinville) para entendimento das necessidades de 

equipe e infraestrutura mínima; 

23/03 – Contato empresa SLS Hospitalar (especializada em manutenção de 

respiradores) 

23/03 – Contato empresa Hospitalia – Florianópolis; 

23/03 – Início da preparação do ambiente  

 

 

 

 

24/03 – Montagem do ambiente (mínimo) 
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24/03 – Reunião presencial com SLS e encaminhamentos de ambas as partes 

24/03 – Recolhimento de 2 equipamentos para testes junto ao hospital Dona Helena em 

Joinville; 

25/03 – Orientações gerais da ação em nível nacional com DN, Cimatec e demais participantes 

da iniciativa +respiradores; 

25/03 – Convocação de equipe (ISI + Educação + IST Logística);  

25/03 – Desenvolvimento de procedimentos e fluxos logísticos necessário (execução pelo IST 

Logística) 

25/03 – Conversa inicial com integrantes do time + empresa SLS; 

26/03 – Conclusão da montagem do Laboratório com gases hospitalares e painéis hospitalares 

cedidos pelo hospital municipal São José (Joinville); 

26/03 – 1º contato com a empresa Whirlpool visando parceria e atuação conjunta; 

26/03 – Contato com a SES que informou que o número de equipamentos em deslocamento 

para Joinville eram 14 (contra os 49 levantados pela equipe da ACM). Obs.: A diferença são de 

equipamentos que já foram encaminhados para a manutenção pelo próprio hospital. 

26/03 – Contato com a empresa Hospitalia – Florianópolis – para informar que, devido a todos 

os equipamentos estarem sendo enviados para Joinville, a ação com a montagem do laboratório 

em Florianópolis seria para a próxima semana; 

26/03 – Inicio do “treinamento” da equipe técnica 
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26/03 – Recebimento 1º equipamento – Hospital Regional – Joinville 

 

27/03 – Continuidade do “treinamento” + execução de manutenção 

 

27/03 – Incorporação da equipe Whirlpool ao projeto, com ampliação de 2 pessoas no time; 

27/03 Recebimento da primeira remessa de equipamentos enviada pela SES. 
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27/03 – Primeira triagem de material recebida. 

 

27/03 – 1º contato da GM para avaliar como unificar o esforço (reunião agendada para 30/03). 
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