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➡️Lei em discussão  

O Comitê vê com preocupação a proposta de revogação da Lei 
137/2020, aprovada por unanimidade, em abril, na Câmara Municipal. 

Essa lei, de caráter temporário, reforça o número de fiscais autorizados 
a aplicar multas em São Gabriel da Cachoeira. 

O aumento na fiscalização foi adotado para reforçar o cumprimento das 
normas estabelecidas em decretos municipais com objetivo de reduzir a 
disseminação do novo coronavírus.   

À época foi verificado que comércios e cidadãos em geral não estavam 
seguindo as determinações. Esse problema persiste.  

A revogação da lei está na pauta de sessão extraordinária a ser 
realizada nessa terça-feira (29) na Câmara.  

Foi sugerido pelo Comitê que profissionais dos órgãos de saúde do 
município sejam ouvidos pelos vereadores, para definição do que é melhor 
para o município nesse momento. 

Essas questões serão encaminhadas à Câmara pela vereadora Otacília, 
presente à reunião do Comitê nessa segunda-feira (30). Ela explicou que as 
discussões na Câmara foram motivadas por questionamentos quanto à 
transparência na aplicação das multas.  

O Comitê reforça que, mesmo com  a flexibilização em andamento, os 
estabelecimentos devem seguir as normas do decreto de número 33, que vale 
até 8 de julho, como impedir a entrada de pessoas sem máscara; oferecer 
álcool em gel ou água e sabão; e garantir a distância mínima de 1,5m entre os 
clientes.  
 

➡️Yanomami  

🏽Um novo caso de Covid-19 foi registrado na comunidade de Nazaré, 

no território Yanomami. A paciente esteve em São Gabriel da Cachoeira há 
cerca de sete dias e está sendo monitorada por equipe do  Dsei Yanomami.  



🏽A vinda desses indígenas a São Gabriel da Cachoeira tem 

preocupado o Dsei Yanomami, que teme um aumento de casos.  

🏽O fluxo dos indígenas das aldeias até a cidade está suspenso por 

decreto municipal, mas algumas comunidades não respeitam as regras. 
Reforço  
 na fiscalização do trânsito na BR-307, que dá acesso ao território Yanomami, 
foi cobrado pela profissional do Dsei Yanomami presente na reunião do 
Comitê.  

🏽Indígenas estão se dirigindo a São Gabriel para buscar o auxílio 

emergencial e outros benefícios, correndo o risco de se contaminarem e 
levarem o vírus para o território indígena, aumentando o número de casos. 
 

✅Autocuidado 

Equipe do Médicos sem Fronteiras (MSF) realizou nessa segunda-feira 
(29) treinamento com o tema “Autocuidado para equipes de saúde e primeiros 
socorros psicológicos em tempos de pandemia”.  

Participaram da capacitação profissionais do Dsei e Secretaria Municipal 
de Saúde.  

Nesta terça-feira o curso será dado a integrantes da Foirn.  

Esse conteúdo é direcionado a profissionais que atuam na linha de 
frente de resposta à Covid.  

A capacitação aconteceu na sede do ISA. 
 

➡️Segurança 

Ação conjunta realizada pela Guarda Municipal e Polícia Militar no final 
de semana já mostrou resultados. Com o reforço da fiscalização, a violência no 
trânsito teve redução.  

Conforme a Polícia Militar, no final de semana não houve entrada de 
vítimas de acidentes de veículos no Hospital de Guarnição HGu.  



O aumento de vítimas de acidentes em finais de semana anteriores 
alertou o Comitê. Esse tipo de violência está ligado ao abuso de álcool.  

Durante a operação foram apreendidas 15 motos. Três pessoas foram 
flagradas dirigindo embriagadas. 

Festas e venda de bebida alcoólica ainda estão suspensas por decretos 
municipais como medidas de prevenção à Covid-19.  
 

✅Apoio  

A Funai deu início nesta segunda-feira (29) à entrega das cestas básicas 
obtidas por meio de convênio com o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) e Conab. No total, são 13.504 cestas. As 
primeiras comunidades a serem beneficiadas são aquelas localizadas na Terra 
Indígena Médio Rio Negro I.  

O carregamento chegou ao porto de Camanaus na sexta-feira (26) e 
está sendo transportado até o município. No total, 10.036 cestas já foram 
armazenadas. 
 

⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira 

Boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (29) pela 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) indica que há na cidade: 

2.703 casos confirmados; 

44 óbitos confirmados; 

165 monitorados; 

2.484 recuperados;  

10 internados, sendo 7 em São Gabriel da Cachoeira e 3 transferidos 
para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades  



Conforme balanço da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) 
divulgado no sábado (27), já são registrados:  

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

150 casos confirmados e 4 óbitos nas comunidades atendidas pelo Dsei 
Yanomami no Amazonas e em Roraima. 
 

✅Painel elaborado pelo Dsei-ARN e Sala de Situação em Saúde da 

Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (UnB), atualizado nessa 
segunda-feira (29), indica que na área do Dsei-ARN há: 

315 casos, com 10 óbitos.  

Verifique o detalhamento dos casos:  

🏽Casos por faixa etária  

Menor de 1 ano – 1  

1 a 4 anos – 10  

5 a 9 anos – 9  

10 a 14 anos - 16 

15 a 19 anos - 23 

20 a 39 anos - 83 

40 a 59 anos - 97 

60 a 79 anos - 63 

80 anos ou mais - 13 
  



🏽Casos por etnia  

Tukano – 72 

Tariana – 66  

Baré – 41  

Dessana – 27 

Baniwa – 25  

Piratapuia – 22  

Yuhupdeh – 20  

Wanana – 13 

Tuyuca – 9  

Miritapuia – 5  
 

🏽Por polo-base  

Iauaretê – 150  

Taracuá – 56 

Ilha das Flores – 32 

Tunuí – 11 

Cucuí – 10  



Juruti – 9 

Taperera – 8  

Balaio – 6  

Vila Nova – 6 

Camarão – 6  

Cumaru – 6  

Tucumã – 6  

Caruru do Waupés – 4  

Cauburis – 2 

Pari-Cachoeira – 1 

Tapera – 1  

Tunuí-Cachoeira - 1 
 

➡️Interior e capital Manaus 

A maioria dos casos confirmados da Covid-19 estão no interior no 
Estado do Amazonas. 

Conforme boletim epidemiológico do Governo do Amazonas, divulgado 
no domingo (28), no Estado há 69.649 casos confirmados da Covid-19. Desse 
total, 61% estão em cidades do interior, com 42.527 casos. A capital tem 
27.122 casos (39%). 

No Estado, o total de óbitos chega a 2.782. A maioria (64%) está em 
Manaus, com 1.170 mortes. O interior soma 1.012 óbitos (36%). 
 



➡️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 
 


