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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

CACOAL GASES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES EIRELLI – EPP, por seu 

representante legal ao final assinado, em atenção às matérias veiculadas nos variados 

meios de comunicação, intitulada como “QUASE ACABANDO: Ji-Paraná se preocupa com 

falta de oxigênio para atender pacientes da COVID-19”, bem como em relação ao 

comunicado divulgado pelo Hospital Cândido Rondon, vem esclarecer à sociedade 

rondoniense o que segue: 

 

1. A primeira questão a ser pontuada é que o Hospital Cândido Rondon se trata de unidade 

hospitalar particular, não gerida pelo Município de Ji-Paraná/RO, além do que, tal unidade 

não é abastecida de oxigênio por parte da Prefeitura Municipal, já que a referida unidade 

hospitalar possui produção própria de oxigênio;  

 

2. Quanto à suposta informação de que estaria faltando oxigênio no Município de                           

Ji-Paraná/RO, tal informação é inverídica e apenas causa pânico à população deste 

Município; 

 

3. É importante informar à população que o Município de Ji-Paraná/RO possui atualmente 

o montante de 146 (cento e quarente e seis) cilindros que são abastecidos diariamente 

pela empresa Cacoal Gases, não havendo qualquer risco de desabastecimento de oxigênio 

em tal Município; 

 

4. A empresa reconhece que toda e qualquer doação aos entes públicos é louvável, 

contudo, não se pode admitir a propagação de informações falsas que possui o único 

propósito de causar temor à população, ainda mais em um momento tão delicado que a 

humanidade atravessa; 
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5. Em linhas gerais, o fornecimento de oxigênio às unidades hospitalares geridas pelo  

Município de Ji-Paraná/RO tem sido e será mantido de forma regular, sem qualquer 

intercorrência, de modo que, soa no mínimo estranho a divulgação de escassez de oxigênio 

em tal município; 

 

6. Ademais, a empresa reitera o seu compromisso de cumprir fielmente os exatos termos 

do contrato mantido com o Município de Ji-Paraná/RO, atendendo as demandas tão logo 

seja solicitada. 

 

Ji-Paraná/RO, 19 de janeiro de 2021. 
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