
Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira 
– Informe 25 – 20 de maio de 2020* 
 

↗️Casos↗️ 

‼️São Gabriel da Cachoeira continua registrando alta nos casos da Covid-19. 
Conforme boletim epidemiológico divulgado nessa quarta-feira, na cidade há:  

455 casos confirmados 

15 óbitos confirmados 

509 pessoas em monitoramento 

37 recuperados 

14 internados (9 em São Gabriel e 5 transferidos para Manaus) 
 
‼️O problema avança nas comunidades indígenas. São ao menos 17 casos 
positivos nas regiões do Tiquié, Uaupés, Içana, Alto Rio Negro, Baixo Rio 
Negro e Território Yanomami. Há dois óbitos confirmados. 
 

✅Enfermarias de Campanha  

Os membros do Comitê aprovaram ontem o encaminhamento, à 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do projeto das enfermarias em 
território indígena, que estão sendo chamadas de enfermarias de campanha.  

Essas enfermarias serão criadas pelo Distrito Sanitário Especial 
Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN), com apoio do comitê.  

Nesses locais devem ser atendidos indígenas com sintomas 
respiratórios não graves. A previsão é que as enfermarias funcionem com 
concordância das comunidades, reforçando estruturas já existentes.  

A medida é necessária frente às dificuldades de transporte de pacientes 
das aldeias até a cidade de São Gabriel e também pela falta de estrutura dos 
serviços de saúde para atender às demandas trazidas pela pandemia.  
 

Prestação de contas 



O secretário municipal de Saúde, Fábio Sampaio, apresentou 
prestação de contas do órgão durante a reunião dessa quarta-feira (20) do 
Comitê de Combate e Enfrentamento à Covid-19. Os investimentos no combate 
à pandemia na cidade chegaram a cerca de R$1,8 milhão, sendo R$ 620,6 mil 
do orçamento da Saúde e R$ 1,2 milhão previsto em recurso de emendas 
federais. 

Foram apresentadas receitas e despesas do período entre janeiro 
e maio. Nesse período, as receitas da Secretaria Municipal da Saúde (Semsa) 
foram de R$ 4,6 milhões, a maior parte de verba federal. Os gastos atingiram 
R$ 4,53 milhões.  

Do total de R$ 4,53 milhões gastos de janeiro a maio, 16% - o 
que corresponde a cerca de R$ 620,6 mil - foram exclusivamente para ações 
de combate à Covid-19. 

Da verba da Saúde, a maior parte dos investimentos com a 
Covid-19 foi para aquisição de material farmacológico, no total de R$ 198,65 
mil. Outros gastos foram: material de consumo (R$ 189 mil); estruturação da 
atenção básica (R$ 147 mil); prestação de serviços (R$ 53.561) e profissionais 
técnicos (R$ 32.422).  

Já o valor de R$ 1,2 milhão foi gasto em equipamento hospitalar 
e medicamentos. Para aquisição de 1.725 testes rápidos, por exemplo, foram 
investidos R$ 431,2 mil. 

A folha de pagamento (bruto, incluindo os cargos comissionados 
e funções gratificadas) da Saúde em abril foi de R$ 690,37 mil. Esse gasto 
subiu com a contratação de pessoal para combate à Covid-19. Foram 
contratados 24 enfermeiros, 40 técnicos de enfermagem, 8 médicos, 5 
motoristas, 10 motoristas e 12 agentes administrativos. 
 

➡️Não vá ao porto‼️ 

Está prevista para chegar por volta das 19h30 dessa quinta-feira 
(20), no porto de Camanaus, a embarcação Gênesis VIII trazendo a São 
Gabriel as pessoas que ficaram retidas em Manaus devido à pandemia.  

Mas atenção, parentes! Apesar da saudade, não é para ir até o 
porto buscar seus familiares. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai 
providenciar o transporte dos passageiros até a cidade. 



Essa medida é para evitar risco de contaminação pelo novo 
coronavírus. Os passageiros devem cumprir quarentena em suas residências, 
sendo monitorados pela Semsa. 
 

➡️Comércio e táxi-lotação  

O Comitê se reunirá com proprietários de comércios não essenciais e 
com os prestadores do serviço de táxi-lotação.  

Representantes desses dois segmentos têm questões sobre o lockdown 
e serão ouvidos durante reunião.  
 

Delivery irregular 

Tem muita gente se aproveitando que o delivery é permitido para atuar 
irregularmente, fazendo entrega de bebidas. A venda de bebidas está 
suspensa na cidade.  

De olho nessas denúncias, a Secretaria Municipal de Fazenda vai 
cadastrar aqueles profissionais autorizados a prestar esse serviço. Dessa 
forma, a Guarda Municipal terá maior controle sobre a situação.  
 
‼️Faça a sua parte‼️ 

A Covid-19 já contaminou ao menos 455 pessoas na nossa cidade. São 
15 óbitos. Todos nós já conhecemos alguém que ficou doente ou perdeu um 
parente querido.  

🏽O Comitê vem agindo para tentar conter o avanço da doença.  

🏽Mas as ações só funcionam se cada um fizer a sua parte.  

🏽O horário permitido para sair de casa é das 6h às 15h. Mas só saia 

se for mesmo necessário. O vírus passa muito facilmente de uma pessoa a 
outra.  

Faça a sua parte: fique em casa!  
 

✅Informação reforçada 



🏽Boletins informativos sobre a Covid-19 elaborados pelo Instituto 

Sociambiental (ISA), levando em conta a realidade da população indígena, 
passarão a ser distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São 
Gabriel. Mais um reforço nas informações sobre a prevenção ao novo 
coronavírus.   
 

✅Cooperação  

🏽A Semsa fará a doação de 100 testes rápidos da Covid-19 para o 

Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei Yanomami). Na terça-
feira, três casos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados em 
indígenas da etnia Yanomami na comunidade de Nazaré.  

🏽Nas redes sociais, a Hutukara Associação Yanomami, com sede em 

Boa Vista (RR), divulgou informe sobre a preocupação com a pandemia na 
Terra Indígena Yanomami.   
 

➡️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 
 


