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🛶Viagens das comunidades até São Gabriel continuam proibidas 

A proibição das viagens das comunidades até São Gabriel da Cachoeira 
continua valendo até pelo menos o final do mês. 

O decreto que suspende esse tipo de movimentação iria terminar nessa 
segunda-feira (15), mas foi prorrogado por mais 15 dias. 

Atenção, parente. Fique nas aldeias. Quando você fura a barreira 
e vem para a cidade, corre maior risco de se contaminar pelo novo 
coronavírus.  

Proteja a você e proteja a comunidade! 
 

⛴Embarcações 

🏽O transporte de passageiros continua suspenso, conforme consta do 

decreto 30, que vale de 9 a 23 de junho.  

🏽Conforme o texto, fica vedada a entrada intermunicipal de pessoas 

em São Gabriel da Cachoeira, por via fluvial ou aérea, exceto nos casos de 
atividades essenciais ou de tratamento de saúde. As viagens devem ser 
autorizadas pela Arsepam.  

🏽Transporte de cargas e de insumos necessários ao combate à Covid-

19 continua autorizado.  
 

⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira 

Boletim epidemiológico divulgado nessa segunda-feira, 15 de junho, 
indica que em São Gabriel da Cachoeira há:  

2.403 casos confirmados da Covid-19; 

31 óbitos confirmados;  



215 em monitoramento;  

2.149 recuperados;  

8 internados, sendo 5 em São Gabriel da Cachoeira e 3 transferidos 
para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades 

Boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai) indica:  

159 casos confirmados e 8 óbitos em comunidades atendidas pelo Dsei-
ARN em São Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

98 casos confirmados e 4 óbitos em comunidades atendidos pelo Dsei 
Yanomami no Amazonas e Roraima. 
 

Nova ambulância  

O combate à Covid-19 ganhou um reforço nessa segunda-feira. Após 
solicitação do prefeito Clóvis Moreira Saldanha, o Corubão, o município irá 
receber uma ambulância UTI adquirida com recurso de emenda parlamentar. O 
anúncio foi feito nessa segunda-feira pela prefeitura e pelo deputado estadual 
Sinésio Campos. A nova ambulância deve chegar ao município na sexta-feira 
(19). 

Conforme o secretário municipal de Saúde, Fábio Sampaio, com o 
reforço, São Gabriel passa a contar com duas ambulâncias.  

Ele informa ainda que essa ambulância UTI será usada no transporte 
eletivo e urgências e emergências da cidade. 
  

Proibido vender bebida 

🏽A venda de bebida alcóolica está vedada em TODOS os 

estabelecimentos de São Gabriel da Cachoeira, conforme decreto municipal de 
8 de junho.  



🏽Nos comércios, as bebidas alcoólicas não podem ficar em exposição.  

🏽O Comitê pede a colaboração dos comerciantes. Alguns estão 

burlando a regra. 

🏽O objetivo da medida é resguardar o interesse da coletividade, na 

prevenção e no contágio do novo coronavírus.  

🏽Ainda não é tempo de festa.  

 

️Nada de futebol  

🏽Os jogos de futebol também continuam suspensos. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde alertam que qualquer 
aglomeração favorece o contágio pelo novo coronavírus.  

🏽A Covid-19 não tem vacina nem remédio. Cuide-se! 

  

➡️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. 
 


