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✅Usina de oxigênio  

🤝Parceria entre a Foirn e o Greenpeace tornou possível que a região do Rio 

Negro tenha uma usina de oxigênio para envaze de cilindros. A estrutura será 
instalada em São Gabriel da Cachoeira, mas beneficiará também os municípios 
de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

🤝O anúncio foi feito na terça-feira (16/3), pelo presidente da Foirn, Marivelton 

Barroso, da etnia Baré. Ele reforçou que essa conquista é interinstitucional, 
tendo envolvido também o Instituto Socioambiental (ISA), Prefeitura de São 
Gabriel, Funai, Dsei-ARN e Dsei Yanomami, entre outros parceiros. 

🤝Diretor de operações do Greenpeace Brasil, Agnaldo Almeida esteve em 

São Gabriel e participou de encontro na Maloca-Casa do Saber da Foirn com 
autoridades do município.  

🤝Ele explicou que a usina deve entrar em funcionamento no próximo mês, 

será utilizada para envaze e tem capacidade para encher 12 cilindros de 50l 
por dia.  

🤝Conforme a vice-prefeita, Eliane Falcão, a estrutura deve ser instalada em 

área da UBS Miguel Quirino. 

🤝O Greenpeace fará a doação da usina para a Foirn, que assinará termo de 

cessão e gestão para a Prefeitura de São Gabriel. A partir daí serão firmadas 
as parcerias com os demais municípios. 

🤝Conforme o Greenpeace, o valor da usina é de R$ 450 mil, mas 

considerando o transporte e instalação, o total é de R$ 700 mil. 

🤝A doação da usina foi motivada sobretudo pelo problema da falta de 

oxigênio que atingiu o Estado do Amazonas, principalmente Manaus, durante a 
chamada segunda onda da pandemia, causando uma crise sanitária.  

🤝São Gabriel não enfrentou falta do insumo, mas chegou a operar no limite. 

O Hospital de Guarnição (HGu) conta com duas usinas de oxigênio, utilizadas 
para suprir a demanda de pacientes internados na unidade.  
 

▶️São Gabriel ultrapassa 100 mortes por Covid-19 

🏽O município de São Gabriel da Cachoeira atingiu na segunda-feira, 

15/3, o triste índice de 100 mortes por Covid-19.  

🏽Nesta quarta-feira, os registros chegaram a 103, com a inclusão de 

três óbitos ocorridos em janeiro.  

🏽Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), esses casos 

ocorreram em território indígena e a atualização de dados só ocorreu agora 
devido aos trâmites para confirmação. 



🏽Na semana passada já tinham sido incluídos 5 novos óbitos ocorridos 

em meses anteriores. Esses registros, segundo a Semsa, são de pacientes que 
tinham outras doenças e contraíram também a Covid-19. Os casos foram 
encaminhados para análise em Manaus, sendo constatado que os óbitos 
ocorreram devido à contaminação pelo novo coronavírus.   

🏽Dos 103 óbitos ocorridos, 60 foram registrados em 2020 e 43 

ocorreram em 2021.  

🏽Entre as pessoas que morreram este ano vítima da Covid-19, estão 

12 pacientes com menos de 60 anos, ou seja, com idade abaixo da 
considerada como grupo de risco.  

🏽Confira o número de mortes registradas em 2021 de acordo com a 

idade:  

0 a 19 anos: 2 óbitos; 

20 a 39 anos: 3 óbitos; 

40 a 59 anos: 7 óbitos;  

60 a 79 anos: 14 óbitos;  

80 anos ou mais: 17 óbitos. 
  
‼️Risco para os jovens  

Com a flexibilização das atividades econômicas em São Gabriel, estão 
ocorrendo abusos.  

No último final de semana foram registradas várias festas em casas de 
show da cidade, elevando o risco de contágio, principalmente entre os jovens.  

Subsecretária Municipal de Saúde, Adelaide Amorim informa que as 
festas não estão liberadas e que a fiscalização está mantida.  

Ela reforça que a nova cepa do novo coronavírus traz mais risco para o 
público jovem. E essas pessoas ainda não estão vacinadas.  



  

▶️Cuide-se: a pandemia não acabou! 

🏽Mesmo com a flexibilização das atividades na cidade, todos os 

cuidados devem ser mantidos! A pandemia não acabou.  

Use máscaras; 

🏽Mantenha o distanciamento social; 

Lave bem as mãos com água e sabão e, se possível, use álcool em gel. 
 

▶️Dados em São Gabriel 

Boletim divulgado nesta quarta-feira (17/3), pela Semsa, indica que em 
São Gabriel há:  

7.406 casos da Covid-19;   

26 novos casos em 24 horas; 

2.377 casos recentes confirmados; 

95 monitorados; 

1.727 monitorados/alta;    

6.766 recuperados;   

103 óbitos (60 em 2020 e 43 em 2021); 

Não há internações no município por Covid-19.   
 

▶️Casos por semana  

🏽Desde 14 de janeiro a Semsa divulga os casos registrados nas 

últimas 24 horas. Confira abaixo a soma dessas confirmações a cada sete dias, 
começando no dia 14/01: 



De 14 a 20 de janeiro – 438; 

De 21 a 27 de janeiro – 228; 

De 28 de janeiro a 3 de fevereiro – 189; 

De 4 a 10 de fevereiro - 302;  

De 11 a 17 de fevereiro - 257; 

De 18 a 24 de fevereiro – 206; 

De 25 de fevereiro a 3 de março – 83; 

De 3 a 10 de março – 113;  

De 11 a 17 de março - 125. 

🏽No período citado acima, o maior número de pessoas internadas foi 

de 45, índice registrado em 22 de janeiro. Nesta quarta, 17/3, não havia 
internados por Covid-19 no município.   
 

🏽Vacinômetro 

Até esta quarta-feira, 17/3, ao menos 16.268 tinham sido vacinadas em 
São Gabriel da Cachoeira contra a Covid-19, sendo que 10.936 receberam a 1ª 
dose e 5.332 tomaram a 2ª dose, conforme a Fundação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas (FVS-AM). 

Os números indicam que:  

30,1% do público-alvo recebeu as duas doses.  

61,8% do público-alvo recebeu a primeira dose. 
 

▶️Dados nas comunidades 



Boletim epidemiológico divulgado em 17/3 pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) indica: 

2.234 casos confirmados e 25 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei-ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e 
Barcelos; 

Não houve alteração em relação ao informe anterior. 

1.485 casos confirmados e 12 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima.  

No informe anterior eram 1.474 casos e 10 óbitos.  
 

➡️O Comitê foi criado pelo Decreto 003, de 18 de março de 2020, do prefeito 

Clóvis Moreira Saldanha, e é composto pelas secretarias municipais, 2ª 
Brigada de Infantaria de Selva, Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro (Foirn); Instituto Socioambiental (ISA); Fundação Nacional do Índio 
(Funai); Instituto Federal do Amazonas (Ifam) - Campus São Gabriel da 
Cachoeira; Ministério Público; Poder Judiciário; Distrito Sanitário Especial 
Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN); Dsei Yanomami; Hospital de Guarnição; 
Diocese de São Gabriel da Cachoeira; Conselho Municipal de Saúde; Câmara 
Municipal; Guarda Municipal; Polícia Militar; Polícia Civil; Marinha; Força Aérea 
Brasileira (FAB). 

🏽 Informativo elaborado por Ana Amélia Hamdan, jornalista - 

MTB 5433/MG. Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - Foirn. 

Se quiser receber nosso informe direto no seu celular, envie um 
WhatsApp para (31) 99806 2958. 
 


