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➡️Reabertura  

Os critérios para a continuidade da reabertura das atividades em São 
Gabriel da Cachoeira continuam sendo discutidos pelo Comitê.  

Na reunião desta segunda-feira (6), realizada na Foirn, foi debatido o 
retorno de setores como educação, bares, aeroportos e portos.Também está 
em avaliação a liberação do trânsito entre comunidades indígenas e cidade. 

Representante do setor de bares foi ouvido e apresentou demandas do 
segmento.  

Conforme o secretário municipal de Saúde, Fábio Sampaio, nessa terça-
feira (7) será realizada reunião entre profissionais de saúde do município, 
Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN), Dsei 
Yanomami, Médicos sem Fronteiras e Hospital de Guarnição (HGu). O objetivo 
é avaliar os dados e indicar critérios da reabertura. 

Na quarta-feira (8), o Comitê volta a se reunir. Nesse mesmo dia vence 
o decreto municipal que instituiu as normas em vigor.  

As novas regras, seguindo as exigências dos órgãos responsáveis, 
devem ser publicadas na quinta-feira (9).           

Qualquer processo de reabertura deve contar com a adesão da 
população e dos comerciantes às medidas de segurança.  

O secretário reforça: é necessário manter os cuidados. O uso de 
máscaras, o distanciamento social e a higiene das mãos têm que fazer parte da 
rotina das pessoas. 

Além disso, o cuidado com as pessoas idosas, que estão no grupo de 
risco para a Covid-19, deve ser redobrado.  

Ele alerta ainda sobre as sequelas deixadas pela Covid-19 em pacientes 
já curados. Segundo o secretário, algumas pessoas continuam apresentando 
redução da capacidade pulmonar, sendo que outras desenvolveram pressão 
alta, entre outros quadros. “Ainda estamos aprendendo sobre o vírus. É algo 
muito novo”, diz. 



  

➡️Dados 

Durante a reunião desta segunda-feira (6) foram apresentados dados 
sobre a pandemia no município.  

O secretário municipal de saúde, Fábio Sampaio, explica que há uma 
tendência à estabilidade. Mas ainda é registrada alta de casos no município.  

Segundo ele, os serviços de saúde do município têm registrado uma 
média diária de 16 casos confirmados da Covid-19 nas últimas semanas.  
  

 ⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira  

Conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa), divulgado nessa segunda-feira (6), São Gabriel registra: 

2.843 casos confirmados da Covid-19;  

45 óbitos confirmados;  

239 monitorados;  

2.550 recuperados; 

9 internados, sendo 6 em São Gabriel e 3 transferidos para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades 

Boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai) nesta segunda-feira (6) indica:  

382 casos e 11 mortes em comunidades atendidas pelo Dsei-ARN em 
São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

171 casos e 4 mortes em comunidades atendidas pelo Dsei Yanomami 
no Amazonas e em Roraima.  
 



Não é hora de relaxar  

🏽O Comitê vem recebendo denúncias de festas acontecendo na 

cidade. Além disso, está havendo o relaxamento quanto ao uso de máscaras.  

🏽Não é hora de relaxar. Os casos continuam em alta. A indicação do 

Comitê é de novas estratégias para que a população aumente os cuidados.   
 

➡️Inês Penha   

A unidade de saúde Inês Penha reduziu o horário de atendimento. Os 
serviços vinham sendo prestados 24 horas por dia, mas houve mudança. 
Confira os novos horários:  

De segunda a sexta: das 7h às 11h e das 13h às 17h.  

No final de semana: das 8h às 12h. 

Essa unidade foi estruturada como referência de atendimento a 
pacientes com sintomas gripais. Esse serviço será desativado gradativamente, 
de acordo com a redução da demanda.  

O serviço de ambulância 24 horas está mantido. ️Os telefones 
são: (97) 98416 5987 e (97) 98434 0222.  
 

✅Médicos sem Fronteiras  

🏽A enfermaria do Médicos sem Fronteiras deve começar a funcionar 

ainda nesta semana, no prédio da antiga Semed, atendendo os casos 
moderados da Covid-19.  

🏽Casos graves continuam sendo encaminhados ao HGu. 

 

Aeroportos  

A empresa aérea Passaredo, responsável pelas rotas entre São Gabriel 
da Cachoeira e Manaus, teve autorização prévia do município para a retomada 



das viagens. A companhia já está vendendo passagens. Critérios da retomada 
definitiva estão sendo avaliados.   
 
‼️MPF quer menos fila e mais isolamento 

🏽Nova medida do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas 

busca evitar as longas filas que vêm se formando em frente à casa lotérica de 
São Gabriel da Cachoeira para saques de benefício.  

🏽O órgão vem solicitando que o Governo Federal crie mecanismos que 

possibilitem o acesso aos benefícios direto nas aldeias e tome outras medidas 
que garantam o isolamento social dos moradores das comunidades durante a 
pandemia. 

🏽Nessa segunda-feira 

(6), o MPF encaminhou solicitação ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) de aplicação de multa de R$ 100 mil à União, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e à Caixa Econômica Federal por descumprirem 
decisões judiciais que determinaram medidas para garantir a saúde e o 
isolamento social de indígenas das regiões do Alto e do Médio Rio Negro. 

🏽As medidas, determinadas em decisão de 8 de  maio deste ano, 

incluem a distribuição de cestas básicas, a prorrogação do prazo para saque 
do auxílio emergencial, benefícios sociais e previdenciários, bem como 
possibilidade de acesso aos benefícios direto nas aldeias e a adequação do 
aplicativo da Caixa destinado à concessão do benefício.  

🏽Após o descumprimento da primeira decisão, o TRF1 proferiu nova 

decisão, em 16 de junho. Essa segunda determinação judicial já previa a 
aplicação de multa de R$ 100 mil, caso não fosse cumprida.  

🏽Até agora, conforme constatação do MPF, as medidas não foram 

tomadas e, por isso, houve novo pedido de multa. 

🏽Na ação foram incluídas fotos que mostram as longas filas e 

aglomerações em frente à casa lotérica de São Gabriel. 

🏽O problema das filas acontece há muito tempo na cidade. Mas com a 

pandemia agravou-se, devido ao auxílio emergencial.  

🏽Além disso, essa situação, em meio à crise do novo coronavírus, 

coloca a saúde das pessoas em risco. Qualquer tipo de aglomeração aumenta 
a chance de contágio.  



🏽Alguns indígenas saem de suas comunidades, vêm à cidade, 

enfrentam fila, correm o risco de se contaminarem e levar o vírus para as 
aldeias.  
  

➡️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. Instituto Socioambiental/ISA. Se quiser receber nosso informe 
direto no seu celular, envie um Whatsapp para (31) 99806 2958 
 


