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Parceria entre FOIRN e Greenpeace garante
usina de oxigênio para o Rio Negro

Representantes de instituições locais e parceiros da Foirn visitam o local onde a usina será instalado
em São Gabriel da Cachoeira. Foto: Eucimar Aires/Foirn
Parceria entre a FOIRN e o Greenpeace firmada dentro de ações de combate à pandemia da Covid-19
possibilitará a instalação de uma usina de oxigênio em São Gabriel da Cachoeira que beneficiará a região do Rio
Negro.
O equipamento deve entrar em funcionamento no próximo mês e será usado para envaze de
cilindros, tendo capacidade para encher 12 equipamentos. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16/3,
pelo presidente da FOIRN, Marivelton Barroso, Baré, em encontro na Maloca – Casa do Saber da
FOIRN, com a presença do diretor de operações do Greenpeace Brasil, Agnaldo Almeida, e
autoridades do município.
A usina de oxigênio será doada pelo Greenpeace à FOIRN, que vai celebrar termo de cessão e gestão
com a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. A partir daí serão firmados acordos para que os
municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos também sejam beneficiados pela estrutura.
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Marivelton Rodriguês Baré, Presidente da Foirn, destaca a importância da parceria para esta
conquista. Foto: Ray Baniwa/Foirn
Marivelton Baré reforçou que essa é uma conquista interinstitucional conduzida pela federação. “É
uma ação interinstitucional da FOIRN, Greenpeace, Instituto Socioambiental (ISA), Expedicionários
da Saúde (EDS), FUNAI, Prefeitura. E chega após as maiores dificuldades enfrentadas na segunda
onda, com alto índice de contaminação e mortes. Vem suprir uma necessidade para além da
pandemia, pois há outras doenças que demandam o uso desse insumo. Além disso, resolve um
problema logístico, pois não será necessário mais fazer os envazes de cilindros em Manaus”, disse.
Em meio à chamada segunda onda da pandemia, o Estado do Amazonas, em especial Manaus, viveu
este ano uma crise sanitária provocada pela falta de oxigênio. Em São Gabriel da Cachoeira não
houve desabastecimento do produto devido ao grande esforço interinstitucional, mas a cidade
chegou a operar no limite.
A usina adquirida pelo Greenpeace custa R$ 450 mil, mas incluindo o valor do transporte e
instalação, o montante chega a R$ 700 mil. O equipamento será instalado em área da Unidade Básica
de Saúde (UBS) de Saúde Miguel Quirino. Na terça-feira, após o encontro da FOIRN, uma comitiva
visitou o local.
Diretor de operações do Greenpeace Brasil, Agnaldo Almeida, disse que durante a crise do oxigênio,
a principal preocupação da organização foi com nossos parceiros, entre eles o movimento indígena.
“Na crise desenvolvemos alguns planos para ajudar e, durante esse processo, surgiu a ideia de
garantir a compra de uma usina para que ela ficasse como legado desse trabalho no Rio Negro, não só
pensando no momento de pandemia. É um legado que vai ficar para a cidade e para o entorno em
momentos futuros também”, disse.
Durante o encontro houve exposição do modelo da parceria e apresentação das especificações
técnicas da usina. Participaram da reunião, entre outras autoridades, a vice-prefeita Eliane Falcão; a
coordenadora da Coiab, Nara Baré; o coordenador regional da Funai – Coordenadoria Regional Rio
Negro, Auri Santo Antunes de Oliveira; o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do
Alto Rio Negro (Dsei-ARN), Hernane Souza; administrador do ISA – São Gabriel da Cachoeira, Wizer
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Oliveira; Diretora do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (HGu), tenenete-coronel
Anaditália Pinheiro; vereador Messias Ambrósio. Também estiveram no encontro representantes de
associações de base, diretores e coordenadores de departamento da FOIRN.
DABUCURI
O encontro na Maloca – Casa do Saber da FOIRN marcou o fim das obras de reforma da estrutura,
que vinham ocorrendo desde setembro de 2020. Liderança indígena e conhecedor tradicional, Luiz
Laureano, da etnia Baniwa, foi o responsável pela reestruturação na maloca. Nessa terça-feira, ele
conduziu um Dabucuri para reabertura da Casa do Saber. A inauguração oficial deve acontecer em
abril, coincidindo com a chegada da usina de oxigênio a São Gabriel da Cachoeira.
Manter os cuidados preventivos continuam sendo fundamentais na luta contra a Covid-19.
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