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➡️Casos 

O boletim epidemiológico divulgado nesse sábado (16) indica que São 
Gabriel da Cachoeira já tem 292 confirmações da Covid-19, com 12 óbitos 
confirmados; 24 recuperados e 16 hospitalizados.  
‼️Redobre os cuidados. Fique em casa! Lave bem as mãos com água e sabão. 
Se possível, use álcool em gel.  

🛶Proteja a sua comunidade: não venha a São Gabriel.  

 

✅Testes 

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) deve receber nos próximos 
dias um reforço de 8.000 testes rápidos da Covid-19. A ampliação da testagem 
da população é uma das medidas recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) no controle da Covid-19.  

Com esse reforço, a Semsa deverá contribuir com o Distrito Sanitário 
Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN), cedendo parte do material para 
realização dos testes em pacientes indígenas nas comunidades. 
 

✅Retorno 

Após longa espera, deve começar na próxima semana o retorno de 
moradores de São Gabriel que ficaram retidos em Manaus com o início da 
pandemia.  

O primeiro grupo deve ser formado por cerca de 170 pessoas, que 
viajarão em ferry boat, atendendo às normas de saúde que indicam ser 
necessário respeitar o limite de 40% de ocupação da embarcação.  

A viagem deve acontecer na terça-feira, mas ainda depende da 
liberação por parte do Estado.  

A Semsa fará a triagem no embarque, sendo que uma equipe da 
secretaria acompanhará o trajeto, monitorando as pessoas.  

Esses passageiros cumprirão quarentena em São Gabriel, sendo 
acompanhados pela Semsa.  



Cada interessado deve comprar sua passagem, com exceções sendo 
avaliadas. 
 

➡️Usina  

O Hospital de Guarnição do Exército (HGU) precisa fazer manutenção 
em sua usina de oxigênio. Para que a intervenção seja feita, é necessário o 
reforço dos cilindros de oxigênio, que vem sendo providenciado pela 2ª Brigada 
de Infantaria de Selva e Semsa.  

Conforme já informado pela 2ª Brigada de Infantaria de Selva, o HGU 
precisa de uma nova usina de oxigênio para se somar à já existente. O Comitê 
vem buscando meios de cobrar essa nova usina junto às autoridades 
competentes. 
  

➡️Lotérica   

🏽A lotérica em São Gabriel criou um calendário de pagamento dos 

benefícios para evitar as longas filas em frente ao local.  

🏽Preste atenção às datas e não enfrente fila à toa. Não se esqueça: o 

novo coronavírus passa muito facilmente de uma pessoa à outra.  

🏽Verifique como ficou o calendário, de acordo com o número de 

identificação social - NIS do cartão do Bolsa Família: 
  

18/05 - Segunda-feira: NIS 1  

19/05 - Terça -feira: NIS 1 

20/05 - Quarta-feira: NIS 2  

21/05 - Quinta-feira: NIS 2  

22/05 - Sexta-feira: NIS 3  

23/05 - Sábado: NIS 3 
 



25/05 - Segunda-feira - NIS 4 

26/05 - Terça-feira - NIS 4 

27/05 - Quarta-feira - NIS 5 

28/05 - Quinta-feira - NIS 5 

29/05 - Sexta-feira - NIS 6 

30/05 - Sábado - NIS 6 
  

01/06 - Segunda-feira - NIS 7 

02/06 - Terça-feira - NIS 7  

03/06 - Quarta-feira - NIS 8 

04/06 - Quinta-feira - NIS 8  

05/06 - Sexta-feira - NIS 9 

06/06 - Sábado - NIS 9  
 

08/06- Segunda-feira - NIS 0  

09/06 - Terça-feira - NIS 0  
 
‼️Não custa repetir‼️ 

O Ministério da Saúde explica que a transmissão do novo 
coronavírus acontece das seguintes formas:  

De uma pessoa doente para outra, por contato próximo;  



Aperto de mão;  

Gotículas de saliva; 

Espirro; 

Tosse; 

Catarro; 

Objetos ou superfícies contaminadas, como cuias, telefone celular, 
mesas, maçanetas, brinquedos e outros. 
   

 ➡️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); 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. Instituto Socioambiental/ISA 
 


