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↗️São Gabriel é quinta cidade do Estado em número de casos↗️ 

❗As confirmações de casos da Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira 

chegaram a 648 nesse sábado (23). No boletim epidemiológico anterior, de 
sexta-feira, eram 577 casos, ou seja, houve um acréscimo de 71 registros.  

❗Conforme dados do Governo do Estado, o município já é o quinto do interior 

do Amazonas em número de casos do novo coronavírus, ficando atrás de 
Manacapuru (1.904); Tefé (1.270); Coari (1.051) e Parintins (881). 

❗Dos 28.802 casos confirmados no Amazonas até este sábado, 13.624 são de 

Manaus (47,3%) e 15.178 do interior do Estado (52,7%).  

❗Em São Gabriel há 19 óbitos confirmados.  

❗Na relação de municípios do interior do Amazonas que registraram mortes 

causadas pelo novo coronavírus, a cidade ocupa o décimo lugar, atrás de 
Manacapuru (81); Tabatinga (48); Tefé (47); Parintins (46); Coari (40); 
Itacoatiara (38); Maués (26); Iranduba (23) e Autazes (22). No Estado, o total 
de mortes é de 1.744. 

❗No município há ainda:  

572 monitorados; 
51 recuperados; 
10 internados (6 em São Gabriel e 4 transferidos para Manaus). 
 

➡️Risco em todo lugar 

🦠O novo coronavírus pode estar em todo lugar: dentro de casa, no mercado, 

na rua, na maloca. E até mesmo nas unidades de saúde.  

🦠Então, mesmo quando for procurar atendimento de saúde, mantenha os 

cuidados: use máscara, lave bem as mãos com água e sabão, se possível use 
álcool em gel e mantenha distância de outros pacientes. 

🦠Não vá pegar o vírus logo quando busca 

ajuda!                                                                                                       
 

Preces no isolamento  

Em tempos de pandemia, temos que mudar até mesmo os nossos 
modos de celebrações religiosas.  

Esse novo coronavírus passa muito facilmente de uma pessoa para 
outra, ou seja, ele é de alta transmissibilidade. Por isso não podemos ficar 
perto uns dos outros. 

Então, não é hora de cultos ou missas e outras celebrações que ajuntem 
muitas pessoas.   



Em algumas comunidades, o vírus vai avançando porque as 
celebrações continuam.  

Vamos cuidar dos parentes, das nossas famílias. O momento agora é de 

preces e reflexão em casa, respeitando o isolamento.  
 

❌Violência em tempos de pandemia: denuncie 

Sabemos que com o isolamento social os crimes de violência doméstica 
e violência sexual contra mulheres e crianças podem se intensificar. 

De acordo com a Delegacia Interativa de São Gabriel da Cachoeira, as 
denúncias sobre violência doméstica aumentaram neste período de pandemia. 

Caso tenha conhecimento de algum desses crimes, denuncie!  

A Delegacia Interativa recebe as denúncias pelo whatsApp (97) 98434-
7132. 

E você também pode entrar em contato com a presidente do Conselho 
Tutelar pelo whatsApp (92) 8430-5484. 

Contribuição de Dulce Morais, pesquisadora da USP; Polícia Civil e 
Conselho Tutelar. 
 

✅Iauaretê 

🏽A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) encaminhará ao Distrito de 

Iauaretê cerca de 900kg de materiais de limpeza e produtos alimentícios, além 
de combustível para ambulância e gás de cozinha para a unidade de saúde da 
comunidade.  

🏽Serão enviadas também máscaras de pano, com apoio da Foirn – 

Campanha Rio Negro, Nós Cuidamos.  

🏽A logística de entrega será feita pelo Distrito Sanitário Especial 

Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN).  
 



✅Cuidados reforçados  

Lavar muitas vezes as mãos com água  e sabão, além de manter 
a casa bem limpa, estão entre as recomendações para combate ao novo 
coronavírus. 

Para ajudar nesses cuidados, o Departamento de Mulheres da Foirn, por 
meio da campanha Rio Negro, Nós Cuidamos!(noscuidamos.foirn.org.br) e o 
ISA estão promovendo a entrega de material de limpeza e higiene pessoal, 
como sabonetes, sabão em barra, creme dental.  

Esses kits estão sendo enviados às comunidades junto com as cestas 
básicas direcionadas à Foirn por meio da Fundação Estadual do Índio 
(FEI/Governo do Amazonas), com apoio da Coiab Amazônia. 
 

✅Pacientes retornando 

⛴Estão voltando para São Gabriel cerca de 40 pacientes que estavam 

fazendo tratamento em Manaus e não estavam hospedados na casa de apoio. 
A lancha da Semsa transportando essas pessoas saiu de Manaus nesse 
sábado (23) e deve chegar ao porto de Camanaus neste domingo.  

⛴A equipe da Semsa, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

realizou barreira sanitária no embarque.  

⛴Também estão sendo trazidos na embarcação cilindros de oxigênio, 

medicamentos e EPIs. 
 

➡️Compensação financeira 

🏽Foi aprovado nesta semana, na Câmara dos Deputados, o Projeto de 

Lei 1826/20, que prevê o pagamento, pela União, de compensação financeira 
de R$ 50 mil aos profissionais e trabalhadores de saúde incapacitados 
permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19.  

🏽A indenização se aplica também no caso de morte por essa doença.  

🏽O texto segue para o Senado. As informações são da Agência 

Câmara de Notícias. 
 

➡️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; 

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


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 
 


