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✅Fundo Itaú faz doação a São Gabriel
🤝O Fundo Todos pela Saúde, do Banco Itaú, fez doação de 15 toneladas de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e álcool em gel, além de 300
cilindros de oxigênio para São Gabriel. A articulação foi feita por meio do ISA e
Foirn.
🤝Foram doados os seguintes EPIs: 220 mil máscaras cirúrgicas; 7 mil
máscaras N95; 150 mil aventais; 100 mil gorros; 400 óculos; 200 viseiras; 300
litros de álcool em gel.
🤝Esse material será encaminhado ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto
Rio Negro (Dsei-ARN), ao Dsei Yanomami e à Secretaria Municipal de Saúde.
🤝Também já estão disponíveis 220 cilindros de ôxigênio grandes e 80
cilindros de transporte. O oxigênio é o insumo mais necessário no tratamento
da Covid-19. E as unidades de saúde em São Gabriel precisam desses
cilindros para prestar atendimento aos pacientes.
🤝A logística de entrega deve ser feita com apoio da Força Aérea Brasileira
(FAB) e Exército.
🤝Entre os gestores do Fundo Todos pela Saúde, do Banco Itaú, está o
médico Dráuzio Varela, que participa do programa Fantástico, da Rede Globo,
e mantém informativo sobre saúde na internet.
🤝No início da pandemia, ele gravou áudio alertando os indígenas de São
Gabriel da Cachoeira sobre os riscos da Covid-19 e contando que já visitou a
cidade algumas vezes. Recentemente, o médico divulgou documentário
realizado por ele e sua equipe, na cidade, antes da pandemia.
➡️Foirn e STF
🏽O presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da etnia Baré, participará
de reunião online, na sexta-feira (12), com o presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Dias Tofoli.
🏽Entre os assuntos tratados na reunião estará o cenário da pandemia
na região do Rio Negro.
⬆️Casos
🏽Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nessa
quarta-feira (10) indica que em São Gabriel da Cachoeira há:
2.352 casos confirmados da Covid-19;
27 óbitos confirmados;

572 monitorados;
1.829 recuperados;
11 internados, sendo 5 em São Gabriel da Cachoeira e 6 transferidos
para Manaus
✅Atendimento domiciliar
As pessoas do grupo de risco para a Covid-19, como idosos, gestantes
e pacientes com outras doenças (diabetes e hipertensão, entre outras), estão
sendo atendidas em suas casas.
Essa consulta é direcionada a pessoas com sintomas ou suspeitas da
Covid-19.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém duas equipes
multidisciplinares para esse atendimento. Um dos grupos é composto por
médico, fisioterapeuta, bioquímico, assistente social, enfermeiro e técnico. O
outro conta com médico, enfermeiro e técnico.
Em casa, os pacientes podem ser medicados, monitorados ou terem alta
quando o tratamento é encerrado. No caso de grupo de risco, as pessoas
estão sendo constantemente acompanhadas e, se necessário, recebem a visita
da equipe.
Essa medida protege os pacientes do grupo de risco, evitando
exposição desnecessária daquelas pessoas mais vulneráveis à doença.
O telefone para acionar a equipe da Semsa é ((97) 98416 5987.
✅Içana
❗Uma nova Unidade de Atenção Primária Indígena (UAPI) já está funcionando.
Na quarta-feira (9) foram entregues os concentradores de oxigênio em
Assunção do Içana. Esses equipamentos foram doados pela organização
humanitária médicas Expedicionários da Saúde (EDS) e ISA.
❗As UAPIs estão sendo implantadas em pontos estratégicos do território
indígena para atendimento a pacientes com sintomas respiratórios não muito
graves.
Essas unidades estão localizadas em Iauaretê; Taracuá; São Joaquim; Tunuí
Cachoeira; Pari-Cachoeira e Cucuí. A área urbana também conta com UAPI: é

o Centro de Referência Cachoeirinha dos Padres, que já está prestando
atendimento.
❗A iniciativa inédita é desenvolvida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena
Alto Rio Negro (Dsei-ARN)/Sesai com apoio da Foirn, ISA, EDS, Condisi e
Funai – Coordenação Regional Rio Negro (CR-RNG).

Ifam
O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) – Campus São Gabriel da
Cachoeira está em fase final de testes para a produção de sabão em grande
quantidade.
Conforme a professora de enfermagem Rosineide Feitosa, o objetivo é
que o insumo seja distribuído à população mais necessitada.
Lavar frequentemente as mãos com água e sabão e manter a casa
limpa estão entre as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
de combate ao novo coronavírus.
➡️Reivindicação à Sesai
🏽O Dsei-ARN encaminhou à Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai) solicitação de reforço de insumos e ações para a região. Equipes do
interior e os indígenas das comunidades vêm relatando falta de estrutura para
as ações de atendimento adequado à saúde.

Regras para encontros religiosos
🏽Não há nenhuma restrição de horário a orações e rezas. Mas há
horário certo para cultos e encontros em religiosos nas igrejas e templos: só
podem ser realizados das 6h às 18h.
🏽Decreto municipal liberou que encontros sejam realizados, seguindo
uma série de normas.
🏽O Comitê constatou descumprimento das normas por igreja
evangélica e estuda formas de fiscalização e punição.
🏽Veja as regras:

Local dos encontros religiosos deve ser higienizado antes e depois dos
cultos e reuniões;
Deve ser disponibilizado álcool em gel;
Ocupação máxima de 30% do local;
Afastamento entre as pessoas deve ser de 1,5 m ao menos;
A duração máxima do encontro e cultos deve ser de 1 hora;
Intervalos entre os cultos devem ser de, no mínimo, 5 horas;
Uso obrigatório de máscara;
Evitar contato físico;
Proibida a participação de pessoas com mais de 50 anos e dos grupos
de risco, como diabéticos, hipertensos e gestantes;
🏽
🏽Atenção: o ideal é que, por enquanto, qualquer tipo de
aglomeração seja evitada. Então, se puder, faça as orações em sua casa,
seguindo a orientação do isolamento social.
🤝União de forças
🏽Durante a reunião dessa quarta-feira (10), o Comitê reforçou seu
caráter interinstitucional, com o trabalho caracterizado por transparência, união
de forças e compartilhamento de experiências.
🏽Essa semana o Comitê recebe equipe de reportagem do Fantástico,
da TV Globo, que acompanhará os trabalhos interinstitucionais de Combate à
Covid-19 no Rio Negro. Os jornalistas ficam em São Gabriel até domingo (14).
➡️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).
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