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A Air Liquide Brasil está intensificando as
iniciativas para apoiar o esforço de combate à
pandemia no interior do Amazonas.
Em uma ação coordenada com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), a iniciativa visa contribuir
para o alívio dos hospitais da capital, Manaus, permitindo que as cidades vizinhas tratem os
pacientes da Covid-19 localmente.
A Air Liquide Brasil, líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e saúde, anuncia a
doação de 40 concentradores de oxigênio para hospitais e comunidades no interior do Estado do
Amazonas, em uma iniciativa realizada em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS),
por meio da ação Aliança Covid. Os concentradores de oxigênio filtram o oxigênio do ar ao redor e
fornecem um fluxo direto e contínuo de oxigênio aos pacientes Covid necessitados em suas próprias
cidades, evitando o deslocamento para a capital, Manaus, e a consequente sobrecarga do sistema
hospitalar local.
Os concentradores de oxigênio doados pela Air Liquide Brasil podem atender, mensalmente, até 200
pacientes. Os concentradores de oxigênio podem ser utilizados como alternativa em áreas geográficas
onde o oxigênio médico não é produzido e está prontamente disponível localmente: Eirunepé, Carauari,
Maraã, Itapiranga, Barreirinha, São Sebastião, Beruri, Alvarães e Apuí, totalizando 16 unidades. Outros 9
concentradores foram direcionados ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins; e 15 equipamentos,
à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas - Interior, que também foi responsável pela distribuição
destes dispositivos.
A iniciativa da Air Liquide Brasil de doar os concentradores de oxigênio se soma a outras ações adotadas
pela empresa para enfrentar a pandemia. No Amazonas especificamente, a Air Liquide enviou 16 frotas com
cerca de 280.000 mil metros cúbicos de oxigênio médico para atender as regiões e comunidades mais
isoladas nas quais não havia produção local de oxigênio e têm mais 8 frotas em deslocamento que deverão
começar a chegar em Manaus, AM esta semana. Os esforços coordenados pela Air Liquide incluíram o
transporte de oito trailers de oxigênio líquido a granel via terrestre e ferry que partiram das instalações de
produção da empresa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Maranhão.
Durante toda a pandemia da COVID-19, a Air Liquide continuou a fornecer os serviços essenciais e o apoio
necessário para combater a pandemia, incluindo o fornecimento de oxigênio para hospitais de campanha
construídos em todo o país, doando mais de 3.000 máscaras e 12 concentradores de oxigênio para
comunidades indígenas no Rio Grande do Norte e antecipando o lançamento de soluções como o ventilador
mecânico EO-150, desenvolvido para auxiliar pacientes com terapia respiratória de média complexidade,
aumentando a disponibilidade de leitos para pacientes com condições clínicas mais severas.
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Líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a Indústria e Saúde, a Air Liquide está presente em 80 países, com
aproximadamente 67.000 empregados e atende mais de 3,7 milhões de clientes e pacientes*. Oxigênio, Nitrogênio e Hidrogênio são
moléculas essenciais à vida, matéria e energia. Elas incorporam o território científico da Air Liquide e estão no centro de suas
atividades desde a fundação da empresa, em 1902.
A ambição da Air Liquide é ser líder em seu segmento, com performance a longo prazo e contribuir para a sustentabilidade. A
estratégia da empresa centrada no cliente visa o crescimento rentável no longo prazo. Para isso, baseia-se na excelência
operacional, investimentos seletivos, abertura à inovação e uma organização conectada em todo o mundo. Por meio do
comprometimento e criatividade de suas pessoas, a Air Liquide impulsiona a transição energética e de meio ambiente, as mudanças
na saúde e digitalização, e entrega soluções que agregam valor a todos os seus públicos de interesse.
As receitas da Air Liquide somaram 22 bilhões de euros em 2019 e suas soluções de proteção à vida e ao meio ambiente
representaram mais de 40% das vendas. A Air Liquide está listada na bolsa de valores Euronext de Paris (seção A) e é membro dos
índices CAC 40, Euro Stoxx 50 e FTSE4Good.
Aliança COVID/ FAS (Fundação Amazônia Sustentável)
A “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do
Coronavírus” é uma articulação da FAS, em parceria com 119 empresas, prefeituras e instituições, para ajudar as comunidades
mais afetadas a enfrentar os impactos da pandemia da Covid-19. Desde abril do ano passado, mais de 350 mil pessoas em todo o
estado foram beneficiadas pela iniciativa.
Diante da nova onda de proliferação do vírus no Amazonas, a Aliança segue promovendo ações estratégicas em diversas frentes
para reforçar o enfrentamento à pandemia no estado.
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Air Liquide donates 40 oxygen concentrators to cities in the interior of the Amazon
In coordinated action with the Sustainable Amazon Foundation (FAS), the initiative aims to
contribute to the relief of hospitals in the capital city, Manaus, enabling the treatment of patients
with Covid-19 in their own cities.
Air Liquide Brasil, world leader in gases, technologies and services for industry and health,
announces the donation of 40 oxygen concentrators to hospitals and communities in the interior of
the State of Amazonas, in an initiative carried out in partnership with the Sustainable Amazon
Foundation (FAS), through the Covid Alliance action. The concentrators are equipment that provide
oxygen in the proportion that the human organism needs to keep itself in full operation. The
objective of this joint action is to provide treatment for patients with Covid-19 in their own cities,
avoiding displacement to the capital, Manaus, and the consequent overload of the local hospital
system.
The oxygen concentrators donated by Air Liquide Brasil should attend, on a monthly basis, about
200 patients. The equipment was sent to the following cities: Eirunepé, Carauari, Maraã, Itapiranga,
Barreirinha, São Sebastião, Beruri, Alvarães and Apuí, totaling 16 units. Another 9 concentrators
were directed to the Special Indigenous Sanitary District of Parintins; and 15 equipment, to the
Secretary of Health of the State of Amazonas - Interior, who was also responsible for the
distribution of these devices.
According to Tatiana Bucheroni, Director of Air Liquide Healthcare, the initiative to donate the
oxygen concentrators is added to other actions also adopted by the company to face the
pandemic. "The protection of vulnerable lives is at our core and drives us to meet emergency
situations, such as those caused by the worsening pandemic. We hope that the donated
concentrators will attend as many patients as possible and contribute to maintain the balance of
the health system at this time," he explains. "To achieve this goal, the partnership with FAS was
fundamental. It is very important that companies and organizations join efforts and make
themselves available to overcome the pandemic", he adds.
Since the worsening of the pandemic in Amazonas, Air Liquide has sent approximately 140
thousand cubic meters of medical oxygen to the state. The transportation was done through eight
carts, which departed from the company's plants in the states of São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Rio Grande do Sul and Maranhão. Throughout the COVID-19 pandemic, Air Liquide also provided
oxygen to field hospitals built throughout the country, donated more than 3,000 masks and 12
oxygen concentrators to indigenous communities in Rio Grande do Norte and anticipated the
launch of solutions such as the EO-150 mechanical ventilator, developed to assist patients with
medium-complexity respiratory therapy, increasing the availability of beds for patients with more
severe clinical conditions.
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