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➡️Maturacá 

Lideranças das comunidades Yanomami de Maturacá e Ariabu 
solicitaram a presença do Coordenador Regional da Funai CR-RNG, Auri Santo 
Antunes de Oliveira, em uma reunião ocorrida nessa terça-feira, 16, para tratar 
de assuntos referentes ao isolamento das comunidades nos últimos três 
meses. O encontro aconteceu em Maturacá. 

O coordenador aproveitou para esclarecer as questões referentes à 
entrega de cestas básicas para os aldeados e a importância de se permanecer 
nas comunidades no atual momento. 

A Funai CR-RNG irá adquirir 3.600 cestas para suprir as necessidades 
das comunidades locais. Além disso, está sendo aguardado o envio de 13.504 
cestas de mantimentos por meio de convênio do Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos (MMFDH) e Conab. 
 

➡️Tiquié 

🛶A Foirn encaminhou nessa terça-feira (16),  para as regiões do Rio Tiquié e 

do Baixo Rio Uaupés, 47 toneladas em cestas básicas. A logística será feita 
por equipes da Foirn e do Dsei-ARN.  

🛶Esse apoio humanitário em momento de pandemia combate a insegurança 

alimentar e permite que os indígenas fiquem em suas aldeias, evitando que 
venham até a cidade, onde ficam mais expostos ao novo coronavírus.  

🛶As cestas básicas foram adquiridas pela Foirn, com apoio das Campanhas 

Rio Negro, Nós Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br), Amazônia Viva e Aliança 
Povos da Floresta.  

🛶Os parceiros institucionais são do Instituto Socioambiental (ISA), 

Expedicionários da Saúde (EDS), Nia Tero, ERN, RFN, Aliança pelo Clima, GP 
Asas da Emergência, Coiab, Funai- CR-RNG, Prefeitura SGC, Diocese SGC, 
Ifam Campus São Gabriel e Exército Brasileiro. 
 

⬆️Dados de São Gabriel  

Boletim epidemiológico divulgado nessa terça-feira, 16 de junho, indica 
que em São Gabriel da Cachoeira há: 

2.434 casos confirmados de Covid-19; 

34 obitos confirmados; 

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


182 monitorados; 

2.211 recuperados; 

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

⬆️Dados nas comunidades 

Conforme boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai), de 15 de junho, os casos registrados de Covid-19 são: 

179 confirmações em comunidades atendidas pelo Dsei-ARN (São 
Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos), com 8 óbitos; 

98 confirmações em comunidades atendidas pelo Dsei Yanomami 
(Amazonas e Roraima), com 4 óbitos. 
  

➡️Cestas básicas 

🏽O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) proferiu, nessa 

terça-feira (16), decisão para que a União comprove, no prazo de 24 horas, a 
entrega de cestas básicas a indígenas de São Gabriel da Cachoeira.  

🏽Essa decisão foi tomada porque o Ministério Público Federal (MPF) 

informou ao Tribunal que foi descumprida decisão anterior, de 8 de maio, que 
determinava a entrega de cestas básicas aos indígenas como medida 
emergencial de combate à Covid-19. 

🏽O descumprimento dessa nova determinação, da desembargadora 

federal Daniele Maranhão, pode dar multa no valor de R$ 100 mil reais.  

🏽A decisão inicial, de 8 de maio, determinava que a União, a Funai e a 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizassem a distribuição de 
cestas básicas juntos aos povos indígenas da região do Rio Negro, custeadas 
por verba repassada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, no prazo de cinco dias.   
 

➡️Benefícios 



🔊Procurador do Ministério Público Federal no Amazonas, Fernando Merloto 

Soave informa: o prazo para retirar o auxílio emergencial e os outros benefícios 
está maior.  

🔊Ele gravou áudio, nessa terça-feira, dia 16, declarando que o Ministério da 

Cidadania já garantiu: até julho todos podem ficar tranquilos nas suas 
comunidades que não vão perder nenhum tipo de benefício.   

🔊”Não é hora de descer para a cidade. A situação não está tranquila. Quanto 

mais puder garantir a segurança das famílias nas aldeias esse é o caminho. 
Estou à disposição. O Ministério Público Federal também”, disse. 

🔊Ouça abaixo o áudio do procurador. 

 

Orla da praia 

🏽 🏽Reforçando: o novo coronavírus continua circulando na 

nossa cidade. Não há vacina nem remédio contra a Covid-19. Ainda não é 
tempo de passear livremente pela Orla da Praia.  

🏽 🏽Cuide-se. Respeite o toque de recolher. Evite sair de casa, 

use máscaras, lave sempre as mãos com água e sabão e, se possível, use 
álcool em gel. Mantenha distanciamento das outras pessoas. 
 

⛴Embarcação  

🏽O Comitê recebeu solicitação para autorização do transporte de 

passageiros em embarcações de Manaus para São Gabriel, seguindo as 
regras das autoridades de lotação máxima de 50% da capacidade.  

🏽Todas as solicitações são analisadas pelo grupo. Por enquanto, 

continua em vigor o decreto 30, que mantém essas viagens suspensas até pelo 
menos o dia 23 de junho. 

🏽A cidade mantém alto número de casos da Covid-19 e a abertura das 

atividades vem ocorrendo de maneira gradativa. 🏽”Precisamos agir 

com cautela. A procura de pacientes com a Covid-19 por atendimento diminuiu, 
mas ainda está ocorrendo contaminação”, diz o secretário municipal de Saúde, 
Fábio Sampaio.  
 

✅UAPI Cachoeirinha 

Seis indígenas atendidos na Unidade de Atenção Primária Indígena 
(UAPI) Cachoeirinha, em São Gabriel da Cachoeira, tiveram alta nessa terça-



feira (16). Atuam nas UAPIs as equipes do Distrito Sanitário Indígena Alto Rio 
Negro (Dsei-ARN). 

Essas estruturas foram criadas para dar suporte a pacientes da Covid-
19 não graves. A única UAPI em ambiente urbano é a da Cachoeirinha. As 
demais ficam em território indígena.  

Os espaços contam com concentradores de oxigênio, que são 
microusinas de oxigênio. Esse insumo é primordial para tratamentos em caso 
de infecção pelo novo coronavírus. 
 

➡️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. 
 


