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Semana 4 

Report das Atividades - Iniciativa + Manutenção - Instituto da Indústria Joinville 

 

Joinville, 17/04/2020 

 

13/04/2020 - Segunda-feira 

 

● Realizada reunião presencial e online com os parceiros (GM, Whirlpool, BMW (online), 

SLS e Embraco) para alinhamentos sobre lista de materiais pendentes para aquisição. 

 

● Publicação do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, reconhecendo 

a atuação do SENAI na manutenção de respiradores que vem sendo feito 

nacionalmente pelo SENAI e Montadoras de automóveis. (link no final deste relatório) 

 

 
 

14/04/20 - Terça-feira 

 

● Entrega para a equipe técnica das máscaras faciais (Face Shield) recebidas da 

ABINFER, por meio de seu Presidente sr. Christian Dihlmann. Estes equipamentos 

ampliam a segurança dos colaboradores envolvidos na ação. 
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● Reunião (Hangout e presencial) para alinhamento e definição de responsáveis 

parceiros em busca de fornecedores para aquisição de peças pendentes. Visando 

alcançar as metas de equipamentos recuperados/entregues e diminuir lead time.  

Parceiros participantes: Nidec, BMW, Whirlpool e GM; 

 

 
 

● Reunião nacional (hangout) para tratar do tema segurança elétrica e calibração  de 

respiradores. 

 

● Definição de reunião diária com parceiros (GM, Whirlpool, Nidec e BMW) às 14:00 

sobre aquisições, para atualizações. 
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15/04/20 - Quarta-feira 

 

● Embraco (Nidec Global Appliance) associa-se a ação de manutenção e colaborador 

da empresa passa a integrar a equipe técnica; 

 

 
 

● Estabelecidas prioridades conforme solicitado na reunião diária com parceiros sobre 

aquisição e informado maior detalhamento técnico (especificações) das peças; 

 
 

 

 

 



                          
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser 

Rua Arno Waldemar Dohler, 308 - CEP - 89218-153 – Santo Antônio – Joinville/SC -  (47) 3441-7783 - isimanufatura@sc.senai.br – isilaser@sc.senai.br 

 

● Recebimento de 5 respiradores para manutenção; 

 

 
 

● Realizada higienização do material recebido; 
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● Realizado levantamento de aquisições para ser patrocinada pelo Itaú Unibanco (ação 

DN); Esta ação ainda não está clara se irá prosperar ou não. 

 

● Ampliação do time Whirlpool com atuação na área de suprimentos; 

 

 

16/04/20 -  Quinta-feira - THE BIG DAY 3 

 

● Decisão de utilizar aeroclube de Santa Catarina para entregar equipamentos prontos 

para o Hospital e Maternidade Santa Cecília em Santa Cecília - Meio Oeste; 

 

● Entrega de dois respiradores para o Hospital e Maternidade Santa Cecília com auxílio 

da defesa civil e Aeroclube Santa Catarina; 
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● Depoimento de Natalício Rodrigues - Gerente Administrativo do Hospital e 

Maternidade Santa Cecília: “O Hospital e Maternidade de Santa Cecília, inscrito no 

CNPJ 85.997.872/0001-29 cidade de Santa Cecília, vem por por meio desta agradecer 

a todas as entidades e pessoas envolvidas nessa nobre ação, especialmente nesse 

momento de epidemia em que o Brasil e o Mundo estão passando devido ao COVID-

19 (corona vírus), nossos sinceros agradecimentos ao SENAI de Joinville-SC, GM do 

Brasil, BMW, WHIRLPOOL, NIDEC e SLS HOSPITALAR. Que nos proporcionaram a 

manutenção dos ventiladores (respiradores mecânicos) em nome da direção e 

funcionários os nossos sinceros agradecimentos. Recebemos os equipamentos hoje 

no aeroporto de Videira-SC”. 
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● Entrega de respirador para Hospital Pró Rim de Joinville; 

 

 
 

 



                          
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser 

Rua Arno Waldemar Dohler, 308 - CEP - 89218-153 – Santo Antônio – Joinville/SC -  (47) 3441-7783 - isimanufatura@sc.senai.br – isilaser@sc.senai.br 

 

● Depoimento de Janaína Carla de Souza em nome da Fundação Pró Rim: “Quero 

agradecer em nome da Fundação Pró Rim este trabalho do SENAI e toda essa equipe 

de empresas que nos forneceu, foi de suma importância para a segurança dos nossos 

pacientes, muito obrigada”. 

 

 
 

● Realizada entrega de 2 analisadores de ventilação adquiridos para equipe técnica, o 

equipamento vai ajudar a verificar a calibração dos respiradores mecânicos 

recuperados; 
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17/04/2020 - Sexta-feira 

 

● Ação pró ativa junto a fiscalização municipal para garantir a continuidade da operação; 

 

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

GPE - Conversa com o Especialista: Manutenção de Equipamentos MAQUET; 

 

● Reunião com gerência do Hospital Dona Helena por conta de uma doação de 

equipamentos para o hospital de Nova Trento; 

 

● Dashboard (nosso placar) do momento: 

 
 

● Algumas divulgações decorrentes da ação (nesta semana): 

 

FIESC: https://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/mais-tres-respiradores-pulmonares-sao-

entregues-pelos-institutos-senai 

Jovem Pan News: https://jpnewsjoinville.com.br/coronavirus-senai-entrega-mais-tres-

respiradores-pulmonares-para-sistema-de-saude/ 

Ministério da saúde: 

https://www.youtube.com/watch?v=L_YVTkoLm2E&feature=youtu.be 

https://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/mais-tres-respiradores-pulmonares-sao-entregues-pelos-institutos-senai
https://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/mais-tres-respiradores-pulmonares-sao-entregues-pelos-institutos-senai
https://jpnewsjoinville.com.br/coronavirus-senai-entrega-mais-tres-respiradores-pulmonares-para-sistema-de-saude/
https://jpnewsjoinville.com.br/coronavirus-senai-entrega-mais-tres-respiradores-pulmonares-para-sistema-de-saude/
https://www.youtube.com/watch?v=L_YVTkoLm2E&feature=youtu.be

