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    Usina de Oxigênio do Rio Negro já está funcionando 

    A Usina de Oxigênio do Rio Negro, doada pelo Greenpeace à Foirn, foi inaugurada 

na segunda-feira, 19 de Abril, Dia dos Povos Indígenas, em São Gabriel da Cachoeira. 

    Na ocasião, o presidente da Foirn, Marivelton Barrroso, da etnia Baré, assinou termo 

de cessão e gestão do novo equipamento à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. 

    A usina está instalada na UBS Miguel Quirino. Os municípios de Santa Isabel do 

Rio Negro e Barcelos também serão beneficiados. 

    Vice-prefeita do município, Eliane Falcão, da etnia Tukano, acionou o equipamento 

junto com Marivelton Baré e falou sobre a importância da parceria para o município. O 

diretor de operações do Greenpeace Brasil, Agnaldo de Almeida, participou da 

inauguração.    

    Marivelton Baré ressaltou que as ações interinstitucionais entre poder público e 

sociedade civil organizada vêm garantindo as ações de combate à Covid-19 no 

município. 

    Ele alerta que nesse momento, quando já se fala em uma possível terceira onda da 

pandemia, a usina de oxigênio é essencial para que a região se prepare para oferecer 

atendimento adequado a pacientes da Covid-19. 

    O insumo também poderá ser usado em outros tratamentos. 

    No auge da segunda onda, o Estado do Amazonas, principalmente a capital Manaus, 

sofreu com a falta de oxigênio, com a crise atingindo inclusive os hospitais. 

    A nova usina tem capacidade para envasar 12 cilindros de oxigênio de 50l por dia. 

    Foirn, Prefeitura de São Gabriel, Dsei-ARN, DSEI Yanomami e ISA assinaram um 

acordo de cooperação para que o envase de cilindros resultantes da operação da usina 

seja para benefício dos povos indígenas em São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos, nas 

sedes e nas comunidades. 

    Estiveram na inauguração, entre outras autoridades, a diretora do HGu, tenente-

coronel Anaditália Pinheiro; o coordenador do Dsei-ARN, Ernani Souza; a 

coordenadora local do Dsei Yanomami, enfermeira Eliane Sanchez; o administrador do 

Instituto Socioambiental (ISA) em São Gabriel da Cachoeira, Wizer Oliveira; o 

presidente e cofundador da organização Expedicionários da Saúde (EDS), médico 

ortopedista Ricardo Affonso Ferreira; o coordenador interino da Funai, Marcos Albino; 

o presidente da Câmara Municipal, vereador Eder Lopes; secretário municipal de 

Esportes de Santa Isabel do Rio Negro, Evandro Aquino. 

 

✅Dia de alívio! 

São Gabriel da Cachoeira registrou na terça-feira, 20 de abril, um dia sem casos 

da Covid-19 e sem internação de pacientes com a doença! 

Lembre-se: a pandemia não passou. A recomendação dos órgãos de saúde é 

manter os cuidados para evitar alta de casos.   

Use máscaras; 



Mantenha o distanciamento social; 

Lave sempre as mãos com água e sabão e, se possível, passe o álcool em gel.   

 

    Dados da Covid-19 em São Gabriel 

Boletim divulgado na terça-feira (20/4), pela Semsa, indica que em São Gabriel 

há: 

8.016 casos da Covid-19; 

0 caso em 24 horas; 

2.993 casos recentes confirmados; 

8 monitorados; 

2.596 monitorados/alta;      

7.696 recuperados; 

107 óbitos, sendo 61 em 2020 e 46 em 2021; 

0 internação por Covid-19. 

 

     Dados por semana: 

   Desde 14 de janeiro a Semsa divulga os casos registrados nas últimas 24 

horas. Veja 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; 

De 18 a 24 de março – 157; 

De 25 a 31 de março – 180; 

De 1 a 7 de abril – 125 casos; 

De 7 a 14 de abril – 15 casos: 

De 15 a 20 de abril – 3 casos. 

   No período citado acima, o maior número de pessoas internadas foi de 45, 

índice registrado em 22 de janeiro. Na terça-feira (20/4), não havia internações por 

Covid-19 no município. 

 

     Dados nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 20/4 pela Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (Sesai) indica: 

2.301 casos confirmados e 25 mortes em comunidades atendidas pelo Dsei-ARN 

em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos; 

No informe anterior eram 2.291 registros (novos 10 casos) e o mesmo número 

de óbitos. 



1.640 casos confirmados e 13 mortes em comunidades atendidas pelo Dsei 

Yanomami no Amazonas e Roraima. 

No informe anterior eram 1.499 registros (novos 141 casos) e o mesmo número 

de óbitos. 

 

 Vacina, parente!  

Em São Gabriel da Cachoeira estão sendo vacinados os seguintes grupos 

prioritários: 

Indígenas aldeados; 

Profissionais da saúde; 

Idosos com 60 anos ou mais; 

Pessoas com comorbidades; 

Pessoas privadas de liberdade; 

Forças de segurança; 

Forças Armadas; 

Profissionais da educação com 30 anos ou mais. 

Se você faz parte de algum desses grupos e ainda não recebeu a vacina, procure 

a unidade de saúde e informe-se! 

A vacina é segura, gratuita e é o principal meio de controlar a pandemia. 

 

     Cobertura vacinal 

   Acompanhe abaixo os dados do vacinômetro: 



Ao menos 22.428 pessoas já foram vacinadas em São Gabriel da Cachoeira 

contra a Covid-19, sendo que 13.939 receberam a 1ª dose e 8.489 tomaram a 2ª dose. 

O vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) indica que já 

receberam a dose da vacina contra a Covid-19 até 20/4: 

Indígenas aldeados: 10.816 tomaram a 1ª dose e 6.947 receberam a 2ª dose; 

Profissionais de saúde: 979 tomaram a 1ª dose e 598 receberam a 2ª dose; 

Idosos com 60 anos ou mais:  1.582 tomaram a 1ª dose e 944 receberam a 2ª 

dose; 

Pessoas com comorbidades (18 a 59 anos): 295 tomaram a 1ª dose; 

Força de segurança e salvamento: 74 tomaram a 1ª dose. 

População privada de liberdade: 26 tomaram a 1ª dose 

Forças Armadas: 167 tomaram a 1ª dose 

Obs: os profissionais da educação já começaram a ser vacinados, mas ainda não 

constam do balanço. 

Resumindo: 

   Levando-se em conta a estimativa de que a população urbana de São Gabriel 

com 18 anos ou mais é de 18 mil pessoas e que 1.542 pessoas tomaram as duas doses da 

vacina, a cobertura vacinal na sede é de 8,5%. 

   Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), 

considerando o ambiente urbano e as comunidades e levando-se em conta quem tomou 

as duas doses, a cobertura vacinal em São Gabriel é de 35,4%. 

   A Fiocruz informa: a cobertura vacinal para garantir a proteção da população 

deve ser de 80%. 

 



    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. 
 


