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➡️Impacto da Covid-19 em óbitos no município 

🏽O número de óbitos registrados em São Gabriel da Cachoeira este 

ano, até junho, teve alta de 15% no comparativo com 2019.  

🏽De janeiro a junho de 2019, foram 123 óbitos no município, enquanto 

nesses mesmos meses de 2020 o número passou para 142. O levantamento 
deste ano vai até 25 de junho.  

🏽Os dados são da Vigilância Epidemiológica do município e referem-se 

a todo tipo de óbito, incluindo os causados pela Covid-19. 

🏽Levando-se em conta somente os registros de óbitos nos meses de 

abril, maio e junho, o aumento chega a 40%.  

🏽Em abril, maio e junho de 2019, foram registradas na cidade 53 

mortes. Nos mesmos meses deste ano, o número passou para 75.  

🏽Conforme o gestor em saúde coletiva da Secretaria Municipal de 

Saúde, Ângelo Quintanilha, essa alta acentuada na comparação de abril a 
junho mostra o impacto da Covid-19 na cidade.  

🏽Os dois primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus 

foram confirmados em São Gabriel em 26 de abril.  
 

➡️Câmara Municipal 

A Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira votou na terça-feira 
(30) pela revogação da lei 137/2020, que reforça a fiscalização das regras de 
combate à Covid-19.  

A decisão segue para o prefeito Clóvis Moreira Saldanha, que pode 
vetá-la ou sancioná-la no prazo de 15 dias.  

A lei 137/2020, de caráter temporário, foi aprovada por unanimidade 
pela Câmara em abril. O texto reforça o número de fiscais autorizados a aplicar 
multas a empresas e pessoas que descumprirem as regras de combate ao 
novo coronavírus. 
 



Filas  

O saque do auxílio emergencial e de outros benefícios continua gerando 
aglomerações em frente à casa lotérica.  

Se for mesmo necessário enfrentar fila, tome precauções: use 
máscaras, mantenha distância mínima de 1,5m de outras pessoas.  

Além disso, não leve junto com você outras pessoas da família. Proteja 
os familiares. 

Lembre-se: decreto presidencial ampliou para 9 meses o prazo para 
sacar o auxílio emergencial, a contar da data do depósito. 
 

✅Uaupés 

Comunidades do rio Uaupés serão beneficiadas por 2.143 cestas 
básicas encaminhadas pela Foirn à região. O embarque dos alimentos 
aconteceu nesta quarta-feira (01).  
 

✅Funai 

🏽As 13.504 cestas básicas recebidas pela Funai - Coordenação 

Regional do Rio Negro (CR-RNG) vão atender a cerca de 6,7 mil famílias.  

🏽Conforme a assessoria de comunicação do órgão, as cestas são 

compostas por 22kg de alimentos. Cada núcleo familiar receberá duas cestas.  

🏽Nessa quarta-feira (01), foi concluído o descarregamento das cestas 

em São Gabriel. E cerca de 30 toneladas desses volumes já foram carregados 
em embarcação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, que apoiará a 
distribuição na calha dos rios Negro e Xié, beneficiando cerca de 1.500 
famílias. A viagem terá início nessa quinta-feira (2).  

🏽Os produtos foram adquiridos em convênio entre Funai, Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e Conab.  

🏽Conforme a Funai, a previsão era que a entrega de alimentos em São 

Gabriel acontecesse até 29 de maio, sendo que ocorreu em 26 de junho. O 



órgão explica que houve atraso por parte dos fornecedores, que alegaram 
dificuldades no recebimento de feijão e flocos de milho.  

🏽Outro motivo apontado pelas entidades consiste na redução do fluxo 

do transporte fluvial durante o período da pandemia. 
 

Educação  

Nessa quarta-feira (01) foi realizada reunião entre a Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) e equipe da Vigilância Epidemiológica para discutir os 

procedimentos necessários para a volta às aulas. A retomada deve ser 
gradual. Possíveis datas ainda estão sendo discutidas.  
 

✅Atendimento domiciliar  

O atendimento domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) a 
pessoas do grupo de risco para a Covid-19, como idosos, gestantes e 
pacientes com outras doenças (diabetes e hipertensão, entre outras), continua 
acontecendo.  

Há duas equipes multidisciplinares para esse atendimento. Um dos 
grupos é composto por médico, fisioterapeuta, bioquímico, assistente social, 
enfermeiro e técnico. O outro conta com médico, enfermeiro e técnico.  

Essa medida protege os pacientes do grupo de risco, evitando 
exposição desnecessária daquelas pessoas mais vulneráveis à doença. 

️O telefone de informações sobre o atendimento domiciliar é (97) 98416 
5987. 
 

⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira 

Boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (01) pela Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa) indica que há na cidade: 

2.743 casos confirmados da Covid-19; 

44 óbitos confirmados; 



197 monitorados; 

2.491 recuperados;  

11 internados, sendo 8 em São Gabriel da Cachoeira e 3 transferidos 
para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades  

Conforme balanço da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) 
divulgado na terça-feira (30), são registrados:  

344 casos confirmados e 10 óbitos nas comunidades atendidas pelo 
Dsei-ARN em São Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos;  

151 casos confirmados e 4 óbitos nas comunidades atendidas pelo Dsei 
Yanomami no Amazonas e em Roraima. 
 
‼️A nova normalidade  

🏽 🏽Onde quer que você esteja, precisa se proteger da Covid-

19. Informe-se sobre as dicas da Organização Mundial da Saúde (OMS): 

🧼Lave frequentemente suas mãos com água e sabão; 

🤧Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo flexionado; 

🤭Evite tocar em seu rosto;  

Evite lugares com aglomeração de pessoas e limite seu tempo em 
espaços fechados;  

Mantenha uma distância de ao menos 1,5m das outras pessoas;  

Em caso de você se sentir mal, isole-se dos demais e, se necessário, 
busque atenção médica. 
 

➡️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 2958 
 


