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⬆️Levantamento de casos em junho
O número de casos confirmados da Covid-19 em São Gabriel da
Cachoeira continua registrando alta.
Mas relatório da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mostra que, em
junho, houve alta mais controlada dos casos, indicando que o município pode
estar chegando próximo do chamado platô (estabilidade).
A partir daí, se houver contribuição por parte da população de adesão às
medidas preventivas, pode acontecer queda de casos.
Atenção: ainda há alta de casos e mortes no município. Não é
momento de descuido.
Confira alguns números do relatório da Semsa:
A semana de 6 a 13 de junho registrou 2.401 casos, com alta de 5% em
relação a igual período anterior (2.280 casos).
A semana 13 a 20 de junho registrou 2.547 casos, com alta de 6% em
relação a igual período anterior.
A semana de 20 a 27 de junho registrou 2.659 casos, com alta de 4,3%
em relação a igual período anterior.
Houve redução de 84% no número de casos monitorados. Ao final de
maio, eram 1.043. No final de junho, eram 168.
A situação do município requer cuidado. A taxa de óbitos por 100.000
habitantes é crescente e chegou a 96,6 ao final de junho.
A taxa de transmissibilidade está em 1,04. O ideal é que esteja abaixo
de 1, indicando que cada infectado está transmitindo o vírus para menos de
uma pessoa.

O maior número de casos está entre as pessoas de 35 a 39 anos, faixa
etária que concentra 327 casos.
Dados da Covid-19 por faixa etária (até 2 de julho):
🏽Menor de 1 ano – 1
🏽1 a 4 anos – 15
🏽5 a 9 anos – 12
🏽10 a 14 anos – 36
🏽15 a 19 anos – 97
🏽20 a 24 anos – 206
🏽25 a 29 anos – 294
🏽30 a 34 anos – 279
🏽35 a 39 anos – 327
🏽40 a 44 anos – 255
🏽45 a 49 anos – 278
🏽50 a 54 anos – 208
🏽55 a 59 anos – 171
🏽60 a 64 anos – 143
🏽65 a 69 anos – 133

🏽70 anos ou mais – 226
🏽Sem informações - 17
➡️Flexibilização
A continuidade da reabertura gradual do comércio e outras atividades
em São Gabriel da Cachoeira será discutida na segunda-feira (6), na
Prefeitura, em reunião extraordinária do Comitê.
A indicação do Comitê é que o calendário de reabertura, a ser definido,
siga as indicações dos órgãos de saúde do município.

Não relaxe nos cuidados
🏽Encontros na orla, festas, uso de bebida alcóolica e descuido com as
máscaras. Esse cenário vem se repetindo em São Gabriel da Cachoeira,
apesar de órgãos de saúde indicarem a necessidade de manter os cuidados
para evitar a Covid-19.
🏽Não se descuide. O vírus continua circulando na cidade.
🏽Mesmo com as atividades sendo retomadas, é necessário manter os
cuidados. Ainda não há remédio ou vacina contra o coronavírus.
🏽Só saia se for necessário, use máscaras, lave as mãos com
frequência e mantenha distância mínima de 1,5m de outras pessoas.
➡️Conscientização
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está promovendo ações de
conscientização para melhorar a adesão dos cidadãos às medidas de proteção
contra a Covid-19.
Uma das medidas será a realização de reunião entre Vigilância Sanitária
e comerciantes. Os donos dos estabelecimentos serão cobrados a impedir a
entrada em suas lojas de pessoas sem máscara.

Outra ação será a utilização de carros de som com orientações de
prevenção à doença.
Haverá mobilização específica para a região da orla, que vem
apresentando concentração de pessoas sem qualquer proteção. Guarda
Municipal e Polícia Militar darão apoio.
➡️Filas
As filas e aglomerações em frente à casa lotérica, devido ao saque de
benefícios, continuam ocorrendo. Na quinta-feira, a Foirn encaminhou ofício à
Caixa Econômica Federal solicitando força-tarefa para pagamento dos
benefícios.
Também na quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)
mobilizou equipe de educação em saúde para fazer a distribuição de máscaras
na fila.
➡️Taracuá
O prédio de unidade mista de Taracuá foi cedido ao Dsei-ARN para que
seja utilizado no tratamento de pacientes com a Covid-19.
O termo de cessão foi ajustado pela Secretaria Municipal de Saúde
(Semsa) junto à Secretaria de Estado da Saúde (Susam).
⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira
Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de
Saúde (Semsa) nesta sexta-feira (3), São Gabriel registra:
2.802 casos confirmados da Covid-19;
45 óbitos confirmados;
237 monitorados;
2.509 recuperados;

11 internados, sendo 8 em São Gabriel e 3 transferidos para Manaus.
⬆️Casos nas comunidades
Dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) indicam que
até a quinta-feira (2) tinham sido registrados:
366 casos e 11 óbitos nas comunidades atendidas pelo Dsei-ARN em
São Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos;
160 casos e 4 óbitos nas comunidades atendidas pelo Dsei Yanomami
no Amazonas e em Roraima.
➡️Reuniões do Comitê
As reuniões do Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19
passarão a ser realizadas semanalmente, podendo haver encontros
extraordinários de acordo com a necessidade. O informe será divulgado de
acordo com a realização das reuniões.
➡️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).
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