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Cautela  
‼️O cenário de aumento dos casos da Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira 
tem levado o Comitê e a Prefeitura – amparados por técnicos da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa) – a terem cautela no processo de reabertura das 
atividades.  
‼️Existe uma grande preocupação, compartilhada por todos os membros do 
Comitê, com as atividades econômicas.  
‼️Mas, ainda assim, o número de contaminações e o registro de óbitos 
causados pelo novo coronavírus ainda não estabilizaram, o que requer cuidado 
redobrado para evitar novos contágios.  
‼️Entre o dia 9 de junho – quando começou a flexibilização do comércio – e 
essa quarta-feira (17) foram registrados mais 104 casos e 7 óbitos. 
‼️Houve uma redução no ritmo da alta das confirmações. Mas os casos 
continuam crescendo no ambiente urbano e nas comunidades. 
‼️É importante ressaltar que a estrutura de saúde da cidade não suporta o 
aumento da demanda de pacientes.  
 

🏽Veja abaixo os dados da Covid-19 em São Gabriel: 

 

⬆️Dsei-ARN e Dsei Yanomami somam 306 casos 

O Dsei-ARN e o Dsei Yanomami já confirmam um total de 306 casos da 
Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai) atualizado na terça-feira, 16.  

No Dsei-ARN há 204 casos confirmados e 8 óbitos. Esse Dsei atende a 
população aproximada de 28.858 pessoas em comunidades de São Gabriel da 
Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

No Dsei Yanomami são 102 confirmações, com 4 óbitos. Esse Dsei 
atende a população aproximada de 26.785 pessoas em comunidades do 
Amazonas e Roraima. 
 

⬆️Casos em São Gabriel  

Boletim epidemiológico divulgado nessa quarta-feira (17) pela Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa) indica que em São Gabriel há: 

2.446 casos confirmados; 



34 óbitos confirmados; 

182 pessoas em monitoramento; 

2.223 recuperados; 

7 internados, sendo 4 em São Gabriel da Cachoeira e 3 transferidos 
para Manaus. 
  

➡️ Mortes 

🏽Até essa quarta-feira, 17 de junho, foram registrados em São Gabriel 

34 óbitos causados por Covid-19. Levantamento da Semsa indica a distribuição 
desses óbitos: 

Hospital de Guarnição (HGuSGC) – 18 (54%) 

Domiciliar – 8 (24%) 

Manaus – 4 (12%) 

Dsei-ARN (comunidades de São Gabriel) – 3 (9%) 

Dsei Yanomami (comunidades de São Gabriel) – 1 (3%) 
 

✅Prazo para retirar auxílio  

emergencial passa para 270 dias 

🏽 🏽O período de validade da parcela do auxílio emergencial 

passou para 270 (9 meses), contando da data da disponibilidade da parcela do 
auxílio, de acordo com o calendário de pagamentos.  

🏽 🏽Antes, a validade era de 90 dias (3 meses).  

🏽 🏽Essa medida consta do decreto 10.398, de 16 de junho, 

assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.  



🏽 🏽Com essa decisão, as pessoas têm um prazo maior para 

pegar o dinheiro, evitando aglomeração em filas. E os parentes podem ficar na 
aldeia, evitando circular em período de pandemia. 
 

➡️Plano emergencial 

O Senado aprovou na terça-feira (16), Projeto de Lei (PL) 1.142/2020, 
que determina ações para combater o avanço da Covid-19 entre indígenas, 
quilombolas e comunidades tradicionais. O texto será encaminhado à sanção 
presidencial. 

Entre as medidas previstas no plano emergencial estão o pagamento de 
auxílio emergencial, o acesso universal a água potável, a distribuição gratuita 
de materiais de higiene e de limpeza e a visita de equipes multiprofissionais de 
saúde indígena treinadas para enfrentamento da covid-19. 

O projeto determina a oferta de testes rápidos, medicamentos e cestas 
básicas, além de barreiras sanitárias, com o controle de acesso às terras 
indígenas para evitar a propagação do novo coronavírus. As informações são 
da Agência Senado. 
  

➡️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. 
 


