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➡️Visita a unidades de saúde 

Os casos confirmados da Covid-19 continuam avançando no 
município de São Gabriel da Cachoeira e chegaram, nessa quinta-feira, 21 de 

maio, a 516 . Já são 15 óbitos confirmados. Há ainda 519 pessoas 
sendo monitoradas com suspeita de terem a doença. Um total de 41 pacientes 
se recuperou. O número de pessoas internadas é de 14, sendo nove em São 
Gabriel e cinco transferidas para Manaus.  
 

Com essa situação, ficou definido que equipes com membros do 
Comitê irão às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e à unidade de referência na 
Escola Irmã Inês Penha para verificar, nesses locais, quais as dificuldades 
enfrentadas e o que pode ser feito para melhorar o atendimento.  
 

A Cachoeirinha dos Padres, onde indígenas estão sendo 
monitorados pelo Distrito Sanitário Indígena do Alto Rio Negro (Dsei-ARN), 
será incluída no roteiro de visitas. 
 

Além disso, ficou marcada para terça-feira reunião com a direção 
do Hospital de Guarnição do Exército (HGU), também para identificar 
problemas e buscar soluções conjuntas.  
 

Outros pontos que estão sendo avaliados pelo comitê é o 
adoecimento de profissionais de saúde e a necessidade de reforço em 
medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes da Covid-
19.  
 

✅Chegada! 

⛴A embarcação Gênesis VIII chegou na noite dessa quinta-feira a São 

Gabriel da Cachoeira trazendo passageiros especiais: vieram no barco aquelas 
pessoas que ficaram retidas em Manaus, sem ter como voltar para casa, 
devido à pandemia. A viagem foi acompanhada por equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa). 

⛴Todos os passageiros que chegaram ao porto de Camanaus com sintomas 

gripais passaram por teste rápido, conforme informou o secretário municipal de 
Saúde, Fábio Sampaio. Por segurança, todos, inclusive os assintomáticos, 
terão que cumprir quarentena em suas casas. 



⛴O transporte do porto de Camanaus até a cidade foi providenciado pela 

Semsa, com apoio do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), que cedeu o 
ônibus. A medida foi tomada para evitar aglomerações no porto de Camanaus. 

⛴Essa viagem de Manaus a São Gabriel foi autorizada em caráter 

excepcional. A partir de agora volta a valer o decreto estadual que suspende 
temporariamente as embarcações para transporte de passageiros.  
 

Táxi-lotação  

🏽Prestadores de serviço de táxi-lotação de São Gabriel da Cachoeira 

foram recebidos nessa quinta-feira em reunião do Comitê. O grupo reivindica 
que esse trabalho seja retomado, mesmo que de forma reduzida.  

🏽Todas as colocações desses trabalhadores serão analisadas. 

🏽O transporte de passageiros em ônibus e táxi-lotação foi suspenso no 

município como medida para reduzir o contágio do novo coronavírus. 

🏽Dentro de veículos, as pessoas ficam mais próximas umas das 

outras, o que aumenta o risco de contaminação. E, nesse momento, São 
Gabriel registra alta acentuada dos casos da Covid-19, o que requer cuidado 
redobrado.  

🏽Há motoristas fazendo o transporte de passageiros irregularmente: a 

fiscalização está de olho.  
 

✅Cestas básicas 

A Foirn continua fazendo a entrega de cestas básicas enviadas a São 
Gabriel pela Fundação Estadual do Índio (FEI/Governo do Estado do 
Amazonas).  

Nessa quinta-feira, receberam apoio famílias indígenas que estão em 
alojamento na própria sede da Foirn, aguardando em isolamento até que 
possam seguir para a comunidade.  

”Nesse momento, a população precisa de nossa ajuda e esforço 
conjunto das instituições públicas e atuantes na região do Rio Negro”, diz o 
presidente da Foirn, Marivelton Baré.  



Nesta sexta-feira, a comunidade Boa Esperança será beneficiada por 
alimentos e produtos de higiene adquiridos por meio da campanha da Foirn - 
Rio Negro, Nós Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br). 
 

Mais limpeza  

Tabletes de cloro para serem usados na desinfecção de vias públicas de 
São Gabriel, como medida de combate ao novo coronavírus, foram adquiridos 
pela Foirn também com recursos da campanha Rio Negro, Nós cuidamos. 
Parte do material será doada para o vereador Dieck, que junto com amigos 
vem fazendo o trabalho voluntário de limpeza das vias.    

A Semsa, por meio da Vigilância Sanitária, com apoio do caminhão-pipa 
do Exército, também vem realizando o trabalho de desinfecção das vias. 
Prédios públicos vêm constantemente passando por limpeza. 
 

Mensagem do médico: Fique em casa!  

Leia abaixo o que o Dr. Luiz Otávio, clínico geral da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Areal, tem a dizer sobre a prevenção à Covid-19:  

O Lockdown é o conjunto de medidas de isolamento mais rígidas, 
porém, necessárias, pois torna mais eficaz a prevenção dos casos da Covid-
19.  

Sabemos que é difícil, mas nosso dever é cumprir a determinação, já 
que é por uma boa causa. Podemos salvar vidas com essa atitude. 

Sabendo que somos os vetores e evitando o contato direto entre as 
pessoas, podemos diminuir o contágio, por isso, faz-se necessário o 
isolamento social.   

Quando digo isso, digo por completo: não devemos fazer visitas e nem 
recebê-las. E isso nem sempre ocorre, infelizmente!   

Temos que ter zelo por nós e pelos que nos rodeiam. As medidas de 
lockdown, isolamento social, uso de máscaras, álcool em gel e qualquer outra 

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


medida de prevenção que pudermos ter, se faz necessária para preservar a 
saúde de toda a população.  

Fazendo isso, não levaremos nosso sistema de saúde ao colapso por 
falta de leitos para atender a demanda de pessoas infectadas.   

Queremos evitar o que nós, profissionais da saúde, mais tememos, que 
é chegar ao ponto de termos que fazer escolhas entre quem deve viver ou 
morrer.  

Infelizmente tal situação não é descartada, caso a população não faça 
seu dever.   

Portanto, fica a dica. # Se puder, fique em casa! 
 

✅Vagas no Dsei-ARN  

🏽Estão abertas, até 31 de maio, as inscrições do processo seletivo de 

Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN), em São Gabriel 
da Cachoeira, para contratação de profissionais que farão parte das Equipes 
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI).  

🏽As vagas para a contratação imediata são para técnico de 

enfermagem, auxiliar/técnico em saúde bucal, técnico de laboratório e agente 
de combate a endemias. Já para o cadastro reserva, as vagas são para 
médico, enfermeiro, cirurgião dentista, assistente social, nutricionista, 
psicólogo, engenheiro civil sanitarista, apoiador técnico em saneamento, 
apoiador técnico em atenção à saúde, farmacêutico ou bioquímico.  

🏽Outras informações no 

site http://www.fundacaosvposs.com.br/editais ou pelo telefone (92) 98135-
5059 
 

➡️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). 
 

http://www.fundacaosvposs.com.br/editais


🏽 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 
 


