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➡️Retomada  

A flexibilização das atividades econômicas terão continuidade em São 
Gabriel da Cachoeira, sendo que as novas regras serão divulgadas nessa 
terça-feira (23).  

O Comitê reforça que o cuidado da população com a Covid-19 deve ser 
mantido mesmo com as atividades voltando a funcionar. A cidade ainda 
registra alta dos casos da Covid-19.  

A retomada levará em conta observações e orientações de técnicos e 
gestores em saúde do município.  
 

❌Principais pontos de preocupação 

Uso de bebidas alcoólicas 

🏽O alto índice de uso de bebidas alcoólicas é um dos  pontos que mais 

preocupa o Comitê quanto à flexibilização das atividades econômicas.  

🏽Mesmo com a venda de bebidas estando proibida no município, há 

desrespeito às regras.  

🏽No último final de semana foi registrado alto índice de consumo de 

bebidas e acidentes e outros tipos de violência ligados a esse comportamento.  
Reforçando: As festas não estão liberadas. Qualquer tipo de aglomeração deve 
ser evitado como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus.  

Descuido com as máscaras  

🏽Boa parte da população está saindo às ruas sem usar máscaras.  

🏽O Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras como forma de 

reduzir o risco de contaminação.  

🏽E há decreto municipal tornando obrigatório o uso de máscaras ao 

sair de casa.  



Baixa adesão ao isolamento social 

🏽Mesmo com a abertura do comércio e outras atividades, as pessoas 

devem evitar sair desnecessariamente de casa. O novo coronavírus continua 
em circulação na cidade. 

Filas  

🏽As filas para saque de benefícios continuam gerando problemas em 

São Gabriel. Um vídeo feito nessa segunda-feira (22) e que circula nas redes 
sociais mostra aglomeração em frente à casa lotérica, além de uma fila 
extensa, dobrando o quarteirão.  

🏽A Polícia Militar (PM) interferiu e avisou que só seriam atendidas as 

150 pessoas com fichas. Foi informado que está proibida a formação de filas 
de madrugada. Muita gente precisou voltar para casa sem atendimento. 

🏽Esse problema vem se repetindo e agravou-se em tempos de 

pandemia, devido ao pagamento do auxílio emergencial e o risco de 
contaminação pelo novo coronavírus.  

🏽Uma série de medidas vem sendo estudada para melhora dos 

serviços prestados aos cidadãos. 
 

➡️Atuação do Comitê  

🤝O Comitê reforça: as instituições que compõem o grupo criado para atuar no 

sentido de minimizar os impactos da pandemia no município vêm agindo de 
forma criteriosa, mas precisa da cooperação da população.  

Mantenha o distanciamento social;  

Não saia sem necessidade; 

Use máscaras;  

Lave sempre as mãos com água e sabão. Mantenha a casa limpa.  
 

⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira 



Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa) nessa segunda-feira (22) indica que em São Gabriel há:  

2.553 casos confirmados da Covid-19;  

43 óbitos confirmados;  

209 monitorados;  

2.294 recuperados;  

7 internados, sendo 5 em São Gabriel e 2 transferidos para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades  

Conforme divulgado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai), o balanço epidemiológico atualizado no sábado (20) indica que há:  

248 casos confirmados da Covid-19 e 8 óbitos nas comunidades 
atendidas pelo Dsei-ARN, em São Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro e 
Barcelos. 

146 casos confirmados da Covid-19 e 4 óbitos nas comunidades 
atendidas pelo Dsei Yanomami, em comunidades do Amazonas e Roraima.  
 

➡️Balanço no Estado  

Os casos da Covid-19 no Estado do Amazonas chegam a 63.410. A 
maioria dos registros está no interior do Estado, que acumula 38.307 registros, 
correspondendo a 60,41% do total. Manaus tem 25.103 casos, ou seja, 39,59% 
dos casos. 

No caso dos óbitos, a situação se inverte. No Estado são 2.657, sendo 
1.711 (64,39%) em Manaus e 946 (35,60%) no interior.  

Esses dados constam do balanço do Governo do Estado divulgado no 
domingo (21). 
 

🛶Maturacá  



🏽O coordenador Regional da Funai CR-RNG, Auri Santo Antunes de 

Oliveira, informou nessa segunda-feira (22) que,  em reunião realizada com sua 
presença em Maturacá, no território Yanomami, no último dia 16, os indígenas 
solicitaram flexibilização de viagens para que possam vir à cidade.  

🏽Os indígenas expuseram que vêm enfrentando problemas com o 

serviço prestado pelos toyoteiros – como são chamados os motoristas que 
fazem o trajeto na rodovia 307 até o encontro com o Ya-Mirim, onde começa a 
viagem fluvial São Gabriel/Território Yanomami.  

🏽A Funai estuda medidas, junto a outras instituições, para minimizar 

esse problema.  

🏽O coordenador também informou que está prevista a chegada de 

13.500 cestas básicas para serem distribuídas a comunidades indígenas. A 
logística de distribuição será realizada em conjunto com o Exército e outras 
instituições.  
 

✅Testes  

🤝A Foirn reforçou o combate à Covid-19 com a compra de 4 mil testes 

rápidos a serem utilizados em atendimento à população indígena.  

🤝Desse total, 3.900 testes serão doados ao Dsei-ARN. Os 100 testes 

restantes serão encaminhados ao Dsei Yanomami.  

🤝Presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da etnia Baré, reforça que o 

aumento da testagem é importante inclusive devido ao aumento do fluxo de 
indígenas até a cidade.  
 

✅Cestas básicas  

🤝A Foirn, com o apoio do Dsei-ARN, promoveu a entrega de cestas básicas a 

famílias das comunidades da BR-307.  

🤝Esse apoio humanitário vem sendo desenvolvido com a participação de 

todas as instituições que compõem o Comitê e dá suporte para que os 
indígenas permaneçam em suas aldeias, sem precisarem vir a São Gabriel, 
onde correm maior risco de se contaminarem. 
 

➡️Reportagem  

Membros do Comitê consideraram incompleta a reportagem exibida no 
domingo (21) no programa Fantástico, da Rede Globo, sobre a pandemia em 
São Gabriel da Cachoeira.  



Foi apontado que a reportagem não mostrou o trabalho realizado pelo 
Comitê e todas as instituições que compõe o grupo criado para atuar durante a 
pandemia da Covid-19.  
 

➡️O Comitê foi criado pelo Decreto 003, de 18 de março de 2020, do prefeito 

Clóvis Moreira Saldanha, e é compoto 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. 
 


