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➡️Iauaretê reivindica reforço na saúde 

Associações do distrito de Iauaretê reivindicam reforço no atendimento à 
saúde a pacientes com Covid-19 e outras doenças.  

Em documento encaminhado ao Distrito Sanitário Especial Indígena 
(Dsei), os moradores informam que ações ocorridas até agora atingiram os 
moradores do distrito, mas não chegaram até as pessoas que estão em 
comunidades mais distantes. Entre esses grupos estão os Hupda da calha do 
Japu e indígenas que vivem em comunidades do Médio Uaupés, Papuri e Alto 
Uaupés.  

”A equipe que vem fazer o atendimento, que venha com mais 
tranquilidade e com mais tempo, e que não venha somente no período de 
pandemia”, diz trecho do documento assinado pelo presidente da Associação 
das Comunidades Indígenas de Iauaretê (Acii), Esmeraldo Maia, e pelo 
presidente do Conselho Pastoral, Leonardo Penteado.  

O documento foi entregue ao presidente da Foirn, Marivelton Barroso, 
da etnia Baré, que esteve em Iauaretê nesse sábado (13). 

As comunidades de Iauaretê também encaminharam à Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) a reivindicação de construção de uma 
sede para o polo-base do distrito e de implantação de sistema de água potável 
e encanada. Os moradores cobram mais estrutura para os profissionais da 
saúde. 

Nesse documento estão representadas comunidades que fazem parte 
da Coordenadoria das Organizações Indígenas do Distrito de Iauaretê (Coidi) e 
Acii. São localidades ribeirinhas das quatro calhas da região: Rio Japu, Médio 
Uaupés, Rio Papuri e Alto Uaupés.  
 

⬆️Boletim epidemiológico divulgado nesse sábado (13) indica que em São 

Gabriel da Cachoeira há:  

2.401 casos confirmados da Covid-19; 

30 óbitos confirmados; 

354 em monitoramento; 



2.044 recuperados; 

8 internados, sendo 5 em São Gabriel da Cachoeira e 3 transferidos 
para Manaus 
(Em 12 de junho, o número de internados era de 10, sendo 5 em São Gabriel e 
5 em Manaus. No informe dessa data, o dado estava errado, indicando 11 
internações, sendo 5 em São Gabriel e 6 em Manaus).  
 

🔼Dados das comunidades 

Balanço da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) indica que 
há: 

159 casos confirmados da Covid-19 e 8 óbitos no Dsei-ARN, em 
comunidades de São Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

97 casos confirmados da Covid-19 e 4 óbitos no Dsei Yanomami, em 
comunidades do Amazonas e Roraima. 
 

✅Seduc entrega kits de  

merenda a alunos  

As famílias de alunos matriculados na rede estadual de ensino de São 
Gabriel da Cachoeira vão receber, a partir de segunda-feira (15), um apoio 
para enfrentar esse período de pandemia.  

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e 
Desporto (Seduc), entregará um kit de merenda escolar com 11 itens de 
gêneros alimentícios a cada um dos estudantes.  

No total, são 7.719 kits destinados a alunos da sede e interior. A entrega 
dos kits ocorrerá de segunda a sexta (15 a 19 de junho), sendo que o 
cronograma leva em conta a escola, série, turma e turno. As datas e locais 
estão sendo divulgados pela secretaria de cada escola, em grupos de 
whatsApp, nas redes sociais e na Rádio.  

Serão beneficiados os estudantes matriculados nas seguintes escolas 
estaduais: Irmã Inês Penha; Colégio São Gabriel, Sagrada família, Dom Bosco, 
Dom João Marchesi e Ceti. 



Pais ou responsáveis por alunos menores de idade deverão apresentar 
Carteira de Identidade para receberem o kit. Os alunos maiores de idade 
poderão retirar seu kit, devendo apresentar Carteira de Identidade.   

Atenção: para retirar o kit, use a máscara e leve sua própria 
caneta para assinar a cautela de recebimento. Caso haja fila, mantenha 
distância de 2 metros das outras pessoas. 
 

✅Semed  

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) continua fazendo a 
entrega de kits de merenda a estudantes do interior. Na segunda-feira (15), tem 
início a ação que levará 1.653 kits, que somam 8 toneladas, a comunidades da 
calha do rio Içana/Ayari.  

A equipe da Semed está realizando essas entregas seguindo as 
orientações de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do 
Comitê, garantindo os cuidados necessários. 
 

✅Apoio a comunidade  

🏽O presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da etnia Baré, participou 

de ação nesse sábado (13) em Iauaretê. Foram doados ao distrito 400 barras 
de sabão; 10 caixas de álcool em gel, 8 galões de álcool gel para apoio da 
equipe de saúde. 

🏽Esses produtos de limpeza foram adquiridos por meio da campanha 

da Foirn, Rio Negro, Nós Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br). 

🏽Também foi encaminhada ao distrito uma bateria para o gerador da 

Unidade Mista. O equipamento foi comprado pela Prefeitura de São Gabriel da 
Cachoeira.   

🏽A ação teve apoio logístico do Greenpeace. A ONG ambiental 

internacional tem levado apoio humanitário a comunidades, dando apoio ao 
Comitê.  
  

➡️Observatório Nacional 

A videoconferência realizada na sexta-feira (12), com a presença do 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, quando se 

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


discutiu a questão da pandemia em território indígena, foi organizada pelo 
Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de 
Alta Complexidade e Grandes Impactos e Repercussão, em iniciativa conjunta 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).  

Presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da etnia Baré, participou da 
videoconferência e cobrou maior agilidade do Governo Federal e Judiciário em 
medidas para ampliar a rede de proteção aos povos tradicionais, com reforço 
em atendimento, prevenção e combate à Covid-19.   

Conforme a Agência CNJ de Notícias, lideranças indígenas de todo o 
país participaram da reunião, proposta ao Observatório pelo fotógrafo 
Sebastião Salgado, que promove campanha de visibilidade internacional para 
proteção aos povos originários durante a pandemia. Ele participou da 
videoconferência. 

Entre as solicitações feitas ao Observatório estão:  

1️ ⃣Reforço de barreiras sanitárias para conter a circulação dos indígenas. 

2️ ⃣Garantia de atendimento e segurança alimentar. 

3️ ⃣Agilidade na apreciação do Projeto de Lei 1.142/2020, que dispõe sobre 
medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da 
Covid-19 em territórios indígenas, entre outros.   

4️ ⃣Rapidez nas causas judicializadas que envolvam povos originários.  
 

➡️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. 
 


