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Repercussão do Grupo Haidar na mídia nacional e internacional – Concentradores de Oxigênio 

distribuídos pelo Estado de SP 
 

Fonte: A Redação 

Data:  08/04/2021 

 

O Grupo Haidar teve grande repercussão na mídia nacional e internacional na data de hoje, 08/04/2021, ao ter 

um caminhão de sua frota mencionado em telejornais matinais, devido ao carregamento de concentradores de 

oxigênio importados para hospitais, que serão distribuídos pelo governo do estado de São Paulo. 

 

A menção pode ser vista na matéria disponibilizada pelo site do G1 no link abaixo, onde consta o trecho do 

vídeo (globoplay.globo.com/v/9419191/) exibido pelo telejornal “Bom Dia SP”, ambos do Grupo Globo, maior 

conglomerado de mídia e comunicação do Brasil e da América Latina. O caminhão da frota Haidar é exibido aos 

três minutos e vinte segundos em diante do referido vídeo e demonstra a importância da empresa na cadeia 

logística de distribuição de insumos e equipamentos médicos para combate ao covid-19. 

 

Link da matéria: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/08/governo-de-sp-comeca-distribuir-

concentradores-de-oxigenio-para-hospitais-no-estado.ghtml  

 

Link do vídeo: https://globoplay.globo.com/v/9419191/  

 

Destinação dos equipamentos importados 

 

Os concentradores importados destinam-se a fornecer oxigênio aos pacientes acometidos com a covid-19 para 

casos leves e moderados, auxiliando a manter a saturação em níveis mais altos e são de extrema importância, 

pois possibilitam a liberação de respiradores para pacientes acometidos com casos graves da doença. 

 

O Grupo Haidar foi responsável pelo desembaraço aduaneiro dos equipamentos que desembarcaram no 

Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e foram prontamente liberados para carregamento e 

entregues no Centro de Distribuição utilizado pelo governo do estado de SP para iniciar a distribuição aos 

hospitais e unidades de saúde. 

 

 



 

Dúvidas sobre o assunto, enviar e-mail para consultoria@haidar.com.br 

 

 

www.haidar.com.br 
 

Ilustração - Caminhão da frota Haidar manobrando no Centro de Distribuição para entrega dos concentradores de oxigênio 

importados / Fonte: G1 

 

 

 
Ilustração - Caminhão da frota Haidar manobrando no Centro de Distribuição para entrega dos concentradores de oxigênio 

importados / Fonte: G1 

 


