
 

 

 

 
 

CITI BRASIL CONCEDE LINHA DE CRÉDITO PARA PRODUÇÃO DE RESPIRADORES  
 

Produção de ventiladores pulmonares foi encomendada pelo Ministério da Saúde à Intermed na luta 
contra a Covid-19 

 
São Paulo, 16 de abril de 2020 – O Citi Brasil é um dos bancos participantes na concessão de uma 
linha de crédito à fabricante de ventiladores pulmonares Intermed, empresa brasileira de tecnologia 
médica que será responsável pela produção de 4.800 respiradores. A produção dos equipamentos, 
que devem ser entregues em até seis meses, foi um pedido do Ministério da Saúde na luta contra a 
Covid-19. O valor total da linha de crédito é de R$ 154,8 milhões.  
 
Desde o início da pandemia da Covid-19, o Citi Brasil tem atuado de maneira ativa para preservar a 
segurança e a saúde de seus funcionários, de seus familiares, de seus clientes e das comunidades em 
que atua.  
 
“Para o Citi, é um imenso orgulho trabalhar com o Governo e com outras instituições para, juntos, 
superarmos essa pandemia”, disse Marcelo Marangon, Presidente do Citi Brasil. 
 
Além do Citi Brasil, também participam desta operação os bancos: ABC, Banco do Brasil, Bradesco, 
Daycoval, Itaú Unibanco, Safra, Santander e Banco Votorantim. 
 
 
Citi Brasil 

 O Citi é o banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação, sendo 105 deles no 
Brasil.   

 Presente em 98 países, sendo 23 deles na América Latina, o Citi é o maior banco americano em ativos 
presente no Brasil.  

 Oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços financeiros em todos os mercados que 
operamos: Trade Finance, Cash Management local e internacional, Custódia, Derivativos, Câmbio, 
Project Finance, Fusões e Aquisições, Operações Estruturadas e Mercado de Capitais (ECM & DCM).  

 Atendemos clientes em mais de 160 países, movimentando em média US$ 4 trilhões diariamente, com 
capacidade de realizar transferências e pagamentos em mais de 25 moedas. Nenhum outro banco 
oferece aos clientes a possibilidade de centralizar suas tesourarias em mais de 100 países.  

 No Brasil, o Citi oferece uma gama completa de serviços financeiros focados no atendimento a clientes 
corporativos, institucionais e de grandes fortunas.  

 Atendemos governos, investidores, grandes e médias empresas e famílias de alta renda que utilizam 
do nosso conhecimento especializado, local e global, para alcançar os mais altos indicadores de 
crescimento e progresso 

 
 
Mais informações 
Citi Brasil   
Graziella Lee – Graziella.lee@citi.com – 11 4009-7232  
 
JeffreyGroup  
Chrystiane Silva – csilva@jeffreygroup.com  – 11 99898-1183 
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