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✅Missão conjunta em São Gabriel 

As cidades de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, 
foram beneficiadas por missão conjunta entre os Ministérios da Saúde e da 
Defesa no Combate à Covid-19. Essas regiões têm uma das maiores 
populações indígenas do país e são atendidas por dois Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas - Dsei Alto Rio Negro e Alto Rio Solimões. As ações são 
em articulação com o Estado do Amazonas. 
 

Nesse domingo (17), o secretário Especial de Saúde Indígena (Sesai) do 
Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, esteve em São Gabriel da 
Cachoeira representando o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. A 
secretária de Estado da Saúde, Simone Papaiz, também veio ao município. A 
comitiva foi recebida pelo prefeito Clóvis Moreira e membros do Comitê, que 
vêm atuando no combate ao novo coronavírus. 
 

O Hospital de Guarnição do Exército (HGU) teve reforço de insumos e 
equipamentos. Conforme o Ministério da Saúde, o hospital recebeu sete 
unidades de aspiradores portáteis; sete unidades de desfibriladores; 15 
oxímetros e oito ventiladores pulmonares mecânicos. Foram destinados ainda 
materiais e insumos, como 300 frascos de gel 70%; 1,8 mil aventais 
impermeáveis; 5 mil aventais descartáveis; 4 mil unidades de gorro/propé; 3 mil 
máscaras N95; 200 unidades do macacão de proteção e 70 óculos para 
proteção cirúrgica.  
 

Também houve reforço de recursos humanos. O Ministério da Defesa 
deslocou, temporariamente, onze profissionais de saúde do Hospital Militar de 
Área de Brasília (DF) para reforçar o atendimento no HGU. São duas médicas; 
uma fisioterapeuta; duas enfermeiras e seis técnicas de enfermagem.  
 

O Comitê entregou à Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas 
(Susam) e à Sesai um documento apontando a grave situação de São Gabriel 
da Cachoeira, com avanço dos casos da Covid-19 e deficiência na estrutura de 
atendimento. As principais reivindicações são: usina de oxigênio para o HGU; 
apoio para a criação de enfermarias em território indígena e estruturação de 
um Hospital de Campanha na cidade. 
 



‼️São Gabriel da Cachoeira vem sendo fortemente atingida pela Covid-19. Em 
26 de abril foram confirmados os dois primeiros casos. O boletim 
epidemiológico divulgado nessa segunda-feira (18) indica que na cidade há: 

366 casos confirmados; 

12 óbitos confirmados; 

511 em monitoramento; 

30 recuperados; 

16 internados (11 em São Gabriel da Cachoeira e 5 transferidos 
para Manaus).  
 

✅Lockdown prorrogado 

O lockdown foi prorrogado e está mais rigoroso. Agora o comércio 
essencial só pode funcionar das 6h às 12h. As pessoas também só podem 
transitar, para atividades essenciais, nesse horário.  

A medida terminaria nessa terça, 19 de maio, mas será renovada por 
mais 10 dias, a contar do dia 20.  

Lembre-se: mesmo que você não tenha sintomas, pode estar com o 
coronavírus e transmiti-lo. 

Fique em casa.  Lave bem as mãos com água  e sabão e, 
se possível, use álcool em gel. 
 

✅Mais apoio ao Dsei-ARN 

Mais uma doação dos Expedicionários da Saúde (EDS) ao Rio Negro! 
Trinta (30) concentradores de oxigênio e mais 14 cilindros de 50 litros 
carregados de oxigênio, com fluxômetros (equipamento para medir o fluxo de 
oxigênio nos cilindros) foram destinados ao Dsei-ARN.  
 

Parte desses equipamentos será usada na base do Dsei-ARN na 
Cachoeirinha dos Padres (espaço gentilmente cedido pela Diocese de São 
Gabriel), que está recebendo pacientes de Covid-19 na sede do município.  



 

Os equipamentos também serão enviados às enfermarias do Dsei-ARN 
para tratamento de coronavírus nas terras indígenas, uma vez que a Covid-19 
já chegou nas comunidades.  
 

Também foram encaminhados 15 geradores para uso da saúde 
indígena. A doação é fruto da parceria EDS com a Foirn e o ISA (Instituto 
Socioambiental), que mobilizou apoio e recursos para a compra e envio dos 
equipamentos. 
 

✅Retorno 

⛴Agora está certo: o retorno a São Gabriel daquelas pessoas que estavam 

retidas em Manaus desde o início da pandemia terá início nessa terça-feira 
(19).  

⛴O grupo viajará de ferry boat, com permissão da Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas 
(Arsepam).  

⛴Essa autorização é necessária devido aos decretos que impedem o tráfego 

de embarcações como medida para reduzir a contaminação pelo novo 
coronavírus. 
 

✅Cestas básicas  

🏽Funai e Foirn continuam providenciando cestas básicas e kits de 

higiene para serem entregues às comunidades.  

🏽Nessa segunda-feira, a Foirn deu início à entrega de cestas recebidas 

do Governo do Estado. Do total de 2.000 cestas encaminhadas pelo Estado, 
1.350 ficaram sob responsabilidade da Foirn, 100 foram para o Idam e 250 
para cooperativa indígena. Outras 300 serão distribuídas pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social (Semas) a famílias da cidade.  

🏽Já a Funai recebeu nova remessa do total de 1.685 cestas adquiridas 

com recursos emergenciais. 

🏽A medida é determinante no combate à Covid-19, pois permite que os 

indígenas fiquem nas aldeias, não precisando vir fazer compras na cidade, 
onde o novo coronavírus está em circulação. 
 

Produção de máscaras  



O Departamento de Mulheres da Foirn iniciou nessa segunda-feira a 
produção de mais máscaras de pano para distribuir para as comunidades.  

No total serão 8 mil máscaras produzidas dentro das ações da 
campanha da Foirn - Rio Negro, Nós Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br) 
 

🔉🔉Alto e bom som🔉🔉 

🏽As ações com carros de som estão mantidas na cidade, também com 

recursos da campanha da Foirn - Rio Negro, nós cuidamos.  

🏽Além de circular com gravações feitas pela rede Wayuri de 

Comunicadores Indígenas, o carro de som é acompanhado por equipe de 
comunicação da Foirn que repassa informações em microfone.  

🏽Voluntários reforçam o grupo e fazem traduções nas línguas 

indígenas! Todo o conteúdo informativo de prevenção à Covid-19 é baseado 
em orientações do Ministério da Saúde.  
   

➡️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. Se quiser receber nosso informe 
direto no seu celular, envie um whatsApp para (31) 99806 2958 
 

http://noscuidamos.foirn.org.br/

