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✅Comitê vai às unidades de saúde  

A visita de membros do Comitê às unidades de saúde de São Gabriel 
teve início nessa sexta-feira (22). O objetivo é verificar de perto o 
funcionamento das unidades e ter informações para amparar a tomada de 
decisões que possam levar ao controle da Covid-19 no município.  

Integrantes do Comitê visitaram as quatro Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) do município – Dabaru, Praia, Albino Couto (Areal) e Geraldo Siqueira 
– e a Escola Irmã Inês Penha, adaptada para ser a unidade de referência para 
pessoas com sintomas de síndrome gripal. 

🏽O relatório completo será encaminhado à Secretaria 

Municipal de Saúde (Semsa). 

Também haverá visita à Cachoeirinha dos Padres, unidade sob 
responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro 
(Dsei-ARN). 

Para a próxima semana está agendada reunião com a direção do 
Hospital de Guarnição do Exército (HGU).  
 

↗️Aumento de casos ↗️ 

Boletim epidemiológico divulgado nessa sexta-feira (22) aponta que os 
casos confirmados da Covid-19 e o número de óbitos continuam aumentando 
em São Gabriel. No município há:  
‼️577 casos confirmados. 
‼️17 óbitos confirmados.  
‼️554 monitorados.  
‼️10 internados, sendo seis em São Gabriel da Cachoeira e quatro transferidos 
para Manaus. 
 

➡️Retorno a São Gabriel 

⛴Os passageiros que chegaram ontem a São Gabriel, na embarcação 

Gênesis VIII, fizeram teste rápido ainda no porto de Camanaus.  

🦠Em cinco pessoas, o teste deu positivo para Covid-19. Dessas, quatro já 

estão curadas. Um passageiro está com o vírus ativo, passa bem e vem sendo 
monitorado.  

⛴O Comitê reforça que a quarentena é obrigatória para todos os passageiros 

que retornaram às suas casas. O isolamento é monitorado pela Semsa.  



 

✅Apoio às comunidades da BR-307 

Comunidades que ficam às margens da BR-307 receberam apoio para o 
combate à Covid-19. A coordenação do Departamento de Mulheres e a 
Diretoria Executiva da Foirn, em conjunto com ISA e Dsei-ARN, fizeram a 
entrega nessa sexta-feira de cestas básicas, material de limpeza, máscaras e 
folders informativos na comunidade Boa Esperança.  

Essa localidade foi uma das primeiras a apresentar casos do novo 
coronavírus e está colocando em prática o isolamento, proibindo a entrada de 
visitantes para evitar novos contágios.  

A ação foi realizada com o apoio da campanha da Foirn Rio Negro, Nós 
Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br). 
 

✅Funai  

Também nessa sexta-feira, a Funai entregou cerca de 2,1 mil quilos de 
alimentos a comunidades às margens da BR-307. As cestas básicas foram 
adquiridas com recurso emergencial da fundação.  

Outras 17.116 cestas básicas devem ser liberadas pela fundação até o 
mês que vem. 
 

✅Prefeitura 

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social 
(Semas) e Secretaria Municipal do Interior, Produção e Abastecimento 
(Seminpa), também realizou a entrega de 300 cestas básicas recebidas com 
apoio do Governo do Estado/Fundação Estadual do Índio (FEI) e Foirn.  

Foram beneficiadas famílias de agricultores de São Gabriel do 
assentamento Teotônio Ferreira. 
  

✅Projeto de lei  

🏽A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (21) o Projeto de 

Lei 1142/20 que institui medidas para prevenir a disseminação da Covid-19 
junto aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O projeto 
será enviado ao Senado. 

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


🏽Caberá à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) coordenar o 

Plano Emergencial;  

🏽O texto prevê que o plano deve garantir o acesso universal à água 

potável; a distribuição gratuita de materiais de higiene e limpeza; o acesso a 
testes rápidos, medicamentos e equipamentos para identificar a doença; 
profissionais de saúde com equipamentos de proteção individual; e outras 
ações de tratamento hospitalar e controle de acesso às terras indígenas para 
evitar a propagação da doença.  

🏽O PL é da deputada Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros. A 

relatora é a deputada Joenia Wapichana (Rede-RR). 
 

✅Orientações  

 

Informe-se abaixo sobre como proceder em casos de suspeita da 
Covid-19 
 

🏽Em São Gabriel da Cachoeira:  

Se você tem coriza ou coriza e febre, fique em casa e observe outros 
sintomas.  

Se apresentar coriza, febre e tosse, vá à Escola Irmã Inês Penha. Essa 
unidade é referência para sintomas de síndrome gripal e fica aberta 24 horas 
todos os dias da semana.  

 Se você apresentar coriza, febre, tosse e falta de ar, vá ao HGU.  
 

🏽Nas comunidades: 

 Entre em contato com o Agente Indígena de Saúde (AIS). 

O AIS vai entrar em contato com o Dsei por radiofonia ou telefonia ou 
vai procurar a equipe do Dsei no polo base. 



O Dsei vai dizer quais as primeiras medidas a serem tomadas, como o 
isolamento do paciente. 

Por meio de questionário, o Dsei vai verificar se o caso é suspeito da 
Covid-19.  

Se houver suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, a equipe do 
Dsei vai até o local para verificar como o paciente está passando e para 
providenciar a realização do teste. 
 

❗️Durante o período de isolamento, lembre-se de tomar cuidados dentro de sua 

moradia, para não correr o risco de contaminar familiares. Não compartilhe 
objetos como pratos, cuias, colheres e toalha. Se tiver jeito, fique sozinho em 
um cômodo.  Mesmo que sua casa seja pequena, procure manter distância de, 

pelo menos, 1 metro dos demais moradores.❗️ 

 

Respondendo a perguntas de pessoas preocupadas com o agravamento 
da Covid-19, esse boletim informa que, em caso de morte: 

Em São Gabriel da Cachoeira 

Entrar em contato com o Departamento Funerário da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, com a dona Socorro, nos seguintes números:  
(97) 98425.5413  
(97) 98807.5377 (WhatsApp) 

Em casos de óbito em casa: será acionada equipe com médico que fará 
a Declaração de Óbito. Essa mesma equipe providenciará o caixão e o 
transporte até o cemitério.  

Em casos de óbito no hospital: será acionada equipe que providenciará 
o caixão e o transporte até o cemitério. 

Algumas recomendações devem ser seguidas para a ida ao cemitério, 
devido ao risco de contágio:  
-Só poderão ir ao cemitério 3 (três) pessoas da família.  
-Todos devem usar máscara. 
-Deve ser mantido distanciamento do corpo. 
-O caixão não poderá ser aberto.  



Nas comunidades 

O Dsei-ARN segue nota técnica do Ministério da Saúde que recomenda 
enterro imediato no cemitério da comunidade.  
 

➡️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  
 


