
A BATALHA NA
AMAZÔNIA AINDA

NÃO ACABOU

 



A UniãoBR é uma organização que reúne voluntários de todo o
Brasil. Nascida em Março de 2020, no início da pandemia, a
UniãoBR foi ganhadora do Prêmio Empreendedor Social do
Ano em Resposta à Covid 19, organizado pela Folha de São
Paulo (dez 2020), um dos mais prestigiados da América Latina
em impacto social. 

Atuamos como uma liga de uniões estaduais com um objetivo
em comum: salvar e beneficiar vidas. Mais de 9 milhões de
brasileiros já foram impactados pelos esforços da UniãoBR por
todo o território nacional desde o início da pandemia.

O SO2S Manaus é uma das frentes criadas emergencialmente
pela UniãoBR, em resposta à crise humanitária que se instalou
no Norte do Brasil, atuando junto às Uniões estaduais:
Amazonas, Pará, e União Amazônia Viva (povos indígenas).

QUEM SOMOS 
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RESULTADOS

Valor Total
Arrecadado:

R$ 157 
milhões

+3 milhões
EPI'S doados:

+12MIL

Tonelada de
alimentos:

Pessoas 
beneficiadas:

+9 milhões



ONDE ATUAMOS 

Presente em 22 estados
brasileiros, buscamos atuar de
forma articulada com governos
estaduais e municipais, o que
nos permite atender as
necessidades mais urgentes,
alavancar conhecimento
acumulado e fortalecer
estruturas já existentes.

MAPA ATUALIZADO NO DIA 21/01



COMUNICAÇÃO DA CRISE
HUMANITÁRIA NO AMAZONAS

Buscamos entender a
necessidade de cada

município e suas demandas,
servindo de interface no

direcionamento dos recursos
necessários para onde eles

mais precisam estar na
região do Amazonas.

Captamos os recursos, efetuamos
a compra e gerenciamos a

logística e entrega dos materiais
de primeira necessidade (cilindros

e usinas de Oxigênio, EPIs,
equipamentos hospitalares) de

forma transparente, inteligente e
eficiente.

O QUE FAZEMOS NA FRENTE 
SO2S MANAUS

Criamos e produzimos
conteúdo para conscientização

e incentivo às doações que
viabilizem a captação dos

recursos emergenciais para
atender a crise.

MAPEAMENTO 

E PESQUISA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS,

COMPRA E LOGÍSTICA



Na última sexta-feira (15/01), recebemos o pedido de socorro da União
Amazonas e iniciamos  uma campanha emergencial de arrecadação de
recursos intitulada SO2S MANAUS com o intuito de salvar e preservar vidas. 

Em 48h arrecadamos e entregamos cerca de 300 cilindros para atendimento
emergencial em Manaus. 

Com a imensa demanda e falta de fornecedores de cilindros no mercado,
iniciamos a pesquisa com especialistas em busca de soluções, concluindo
que a melhor forma de salvar vidas é através da aquisição de usinas
geradoras de oxigênio.

ONDE TUDO COMEÇOU



DE 15/01 A 24/01/2021

358 cilindros
entregues 

Compra e
Instalação de
8 mini usinas

Foto da entrega dos cilindros doados pela empresa XP para a UniãoBR no terminal de carga de Manaus (20/01/21) 



DE 15/01 A 21/01/2021

Cilindros de O2  doados pela XP para a
UniãoBR e já entregues em Manaus 

3 Usinas de O2 adquiridas de 5, 8 e 11m3/h
e que serão transportadas para o norte do

país no dia 30/01 

 8 Mini Usinas de O2 adquiridas
através da UniãoBR para 4 leitos de

enfermagem



1 cilindro
abastece 1 leito de UTI (10m³) 
por até 8h de oxigênio 

1 mini
usina

abastece 4 leitos de enfermaria como
fonte ininterrupta de oxigênio e ficará
de legado para os hospitais

1 usina
abastece 15,6 leitos de UTI (26m³/h)
como fonte ininterrupta de oxigênio 
e ficará de legado para os hospitais

POR QUE CONSTRUIR USINAS?

8h

ininterrupto

ininterrupto



 A logística de trocar os cilindros a cada 8-10h põe em risco de morte o paciente
e gera um enorme stress nos profissionais de saúde na linha de frente.

As mini usinas e usinas são fontes ininterruptas de oxigênio e podem atender
simultaneamente múltiplos leitos de enfermaria.

Não precisam estar conectadas a cilindros de oxigênio. Basta ligá-las na rede
elétrica dos hospitais e elas retiram do ar o oxigênio levado aos pacientes.

Os equipamentos adquiridos ficarão de doação do União BR como legado aos
hospitais e UPA’s, não apenas para consumo momentâneo. 

POR QUE CONSTRUIR USINAS?



É difícil prever o tempo de uso de oxigenação por paciente, o qual
varia de acordo com a evolução do quadro clínico de cada um. 

Segundo os médicos da linha de frente do Amazonas, a
implementação de usinas de O2 é de extrema importância para
impedir ou minimizar a evolução dos quadros clínicos dos
pacientes a estágios mais graves ou letais da doença.

POR QUE CONSTRUIR USINAS?



POR QUE CONSTRUIR USINAS?

Emergencialmente, salvamos vidas através do abastecimento de cilindros de
oxigênio aos hospitais. Apesar de necessário e essencial, essa solução não é
suficiente para atender a escalada da demanda de O2 no Amazonas.

A compra e instalação de usinas e mini usinas de
oxigênio é uma solução mais sustentável e permanente  



A UNIÃO



Diante do desafio que Manaus e outros
municípios tem enfrentado na batalha contra a
falta de oxigênio e mortes como consequência,
reconhecemos a necessidade emergencial em
apoiá-los de toda forma que for possível. 

Através da União de voluntários de todos
os estados brasileiros, a UniãoBR luta a
favor da vida dos cidadãos da região norte
do Brasil através da frente de ação: SO2S
Manaus

SO2S MANAUS

SO2S MANAUS



Além do compromisso em salvar vidas, a SO2S Manaus tem como
missão deixar um legado para a região: garantir a produção e
oferta ininterrupta de oxigênio medicinal para as unidades

hospitalares do Amazonas, de forma autônoma e permanente.

PROPÓSITO 
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Foto da entrega dos cilindros doados pela empresa XP para a UniãoBR no terminal de carga de Manaus (20/01/21) 



Pará - região do Tapajós (Costa Oeste)
Acre (Munduruku)
Xingu (MT, AM, PA)
Raposa Serra do Sol (Roraima)
Vale do Javari (Amazonas)
Rio Negro (Amazonas)

ALÉM DE MANAUS, AONDE
MAIS IREMOS ATUAR?

*os locais de atuação são definidos de acordo com a demanda e estão sujeitos a alteração de
acordo com a necessidade de recursos de O2 no território nacional durante toda a campanha



IMPACTO

Salvar a vida das pessoas
que já estão com falta de
oxigênio através da
compra e entrega dos
cilindros de O2

Construir usinas e mini
usinas para que a oferta
de oxigênio medicinal se
torne ininterrupta

Diminuir o número de
mortes pela falta de O2
medicinal.

Proporcionar autonomia
na produção de O2
medicinal e construir um
legado ao serviço de
saúde de hospitais, UPAs e
UBSs.

     CURTO PRAZO      MÉDIO PRAZO      LONGO PRAZO



COMO APOIAR A
SO2S MANAUS?



A UniãoBR já possui contato e orçamentos de
fornecedores de usinas de oxigênio para pronta
entrega (de 4 a 10 dias de prazo de instalação). 

- Mini Usina = R$ 40 mil*
- Usina = entre R$ 350 mil e 1 milhão*

*Custo médio, variando de acordo com o
volume de produção  de O2

META INICIAL

  COMPRA E INSTALAÇÃO 
DE 62 USINAS DE O2

Exemplo de usina de capacidade de produção de
26m3/h instalada no hospital de campanha do
Dephina Azis (Manaus). O fornecedor dessas
usinas possui outras unidades para pronta
entrega assim que a UniãoBR efetuar a compra
dos equipamentos .



COMO AJUDAR

Através de uma doação financeira direta, nas contas digitais das ONGs
responsáveis por receber os recursos da campanha SO2S MANAUS

O Instituto Phi, Filantropia
Inteligente é uma Organização sem
fins lucrativos que assessora pessoas
físicas e jurídicas a investirem em
projetos sociais de qualidade para
que o investimento social tenha
resultados efetivos.

Acesse: institutophi.org.br

O Instituto Nova Amazônia é uma
organização civil sem finalidade
lucrativa,  que tem como objetivo
principal planejar, executar e
intermediar programas de caráter
assistencial, educativo, saúde e
segurança alimentar,  com foco na
inclusão sócio ambiental e econômica
dos habitantes da Amazônia.

Acesse: novaamazonia.org.br



PARCEIROS | CONTA BANCÁRIA 

Instituto Nova Amazônia
 

Banco Panpará (Banco do

Estado do Pará): 037

Agência: 0050

C/C: 000566858-1

CNPJ: 12.491.439/0001-43

Instituto PHI 
Philantropia Inteligente

PIX: contato@institutophi.org.br

Banco Itaú: 341

Ag: 0726

C/C: 10601-6

CNPJ: 19570828/0001-03



Agradecemos 
o seu apoio!

A AMAZÔNIA
PRECISA
DE VOCÊ


