Norte Energia doa mil testes rápidos de Covid-19 ao DSEI Altamira
Iniciativa da empreendedora da UHE Belo Monte visa apoiar o Distrito Sanitário Indígena
no enfrentamento ao novo coronavírus nas aldeias localizadas no Médio Xingu

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, entregou, na
tarde desta quinta-feira (25), 1.000 testes rápidos de Covid-19 e um equipamento
para realização de teleconsultas ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI),
localizado em Altamira, no sudoeste do Pará. O objetivo da empresa é reforçar
a estrutura de saúde para detecção da doença nas aldeias indígenas localizadas
na região do Médio Xingu.
Para o chefe da divisão da Atenção à Saúde Indígena do DSEI, Alzirio Lino
Couto, estes itens são fundamentais para assegurar a identificação dos
indígenas acometidos pela doença. “O maior objetivo da testagem é conseguir
identificar e isolar os doentes para, além deles, proteger os demais aldeados. E
a câmera com microfone permite a interação entre médicos da Atenção Básica
e especialistas, por meio de teleconsultas que, futuramente, podem ocorrer
também entre os profissionais do DSEI e os indígenas de aldeias que contam
com internet”, explica o chefe da divisão.
Como parte do apoio a este público, a empresa já entregou EPIs, como
máscaras descartáveis e luvas, além de álcool em gel 70%, às Unidades de
Proteção Territorial. Foram doadas, ainda, 1.500 cestas básicas à Fundação
Nacional do Índio (Funai) para atendimento a 4,3 mil indígenas de 12 territórios
localizados na área de influência da Usina. Cada cesta básica pesa 84 quilos,
totalizando 126 toneladas de alimentos, que foram entregues de acordo com as
recomendações dos órgãos de saúde, com o objetivo de colaborar com a
manutenção do distanciamento social determinado pela Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI).
“Essas doações reforçam o compromisso da Norte Energia, que tem apoiado de
maneira significativa os órgãos de saúde da Transamazônica e Xingu no
enfrentamento à Covid-19”, afirmou a Superintendente Socioambiental e de
Assuntos Indígenas, Luciana Galvão.
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