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🛶Fique nas aldeias  

🏽Atenção, parentes! Continua valendo o decreto que proíbe o trânsito 

entre as aldeias e também a vinda dos indígenas da comunidade até município 
de São Gabriel da Cachoeira.  

🏽O lockdown acabou, mas esse outro decreto do trânsito dos parentes 

continua valendo até pelo menos o dia 15.  

🏽Com o fim do lockdown, o comércio voltou a abrir das 6h às 18h. 

Como o vírus continua circulando, não é tudo que pode abrir. Vários 
estabelecimentos, como os bares e academias, continuam fechados.  

🏽Além disso, foi decretado toque de recolher. Ninguém pode sair das 

18h às 6h.  

🏽E não é para vir à cidade e enfrentar fila na lotérica. Desse jeito você 

corre risco maior de contaminação e pode levar mais vírus para as 
comunidades, de carona na voadeira.  

🏽Quando você vem a São Gabriel, não está apenas desrespeitando a 

barreira. Está também correndo o risco de se contaminar com uma doença sem 
cura. 

🏽Fique na aldeia. Ainda tem muita contaminação em São Gabriel. O 

hospital continua superlotado.  
 

⬆️Casos em São Gabriel  

Balanço divulgado nessa terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde 
indica que em São Gabriel há: 

2.342 casos confirmados da Covid-19;  

27 óbitos confirmados;  



1.455 recuperados;  

674 em monitoramento;  

11 internados, sendo 5 em São Gabriel e 6 transferidos para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades  

Conforme balanço da Secretaria Especial de Saúde Indígena, de 
segunda-feira (8):  

Nas comunidades atendidas pelo Dsei-ARN já foram registrados 141 
casos com 5 mortes; 

O Dsei-Yanomami já registrou 90 casos, com 4 mortes; 
 

✅Médicos sem Fronteiras 

A equipe do Médicos sem Fronteiras que está em São Gabriel da 
Cachoeira promoveu nessa segunda-feira (8) uma capacitação em risco 
biológico na saúde para os membros do Comitê. 

Veja abaixo algumas das dicas dadas pelos Médicos sem Fronteiras e 
que podem ser seguidas por todo mundo:  

 1️⃣Lavagem das mãos com água e sabão. Se possível, usar álcool em gel;  

2️ ⃣Evitar tocar no rosto e olhos, dificultando a contaminação;  

3️ ⃣Usar máscara corretamente;  

4️ ⃣Distanciamento social.  

Atenção: cumpra o isolamento social. Só saia se for muito 
necessário. E, se precisar mesmo sair, use máscaras. 
 

Reforçando 

Gestor em saúde coletiva da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 
Ângelo Quintanilha participou de reunião do Comitê e reforçou:  



É necessário manter o isolamento social porque o índice de 
transmissibilidade da doença está alto e a oferta de leitos no município é 
insuficiente.  
 

✅Cucuí  

⛴Em ação conjunta entre Dsei-ARN, Médicos sem Fronteiras (MSF) e 

Secretaria Municipal de Saúde, com apoio Foirn/ISA, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Fluvial se deslocará para Cucuí.  

⛴A UBS Fluvial, que pertence à Semsa, servirá de base para atuação de 

equipe do MSF na região, em apoio à equipe do Dsei-ARN.   
 

➡️Greenpeace  

🤝A ONG ambiental internacional Greenpeace está dando apoio logístico às 

ações de combate à Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira. O grupo vem 
fazendo transporte aéreo de insumos, mantimentos e pessoal. Esta semana, 
uma aeronave do grupo dará apoio logístico a ações do Comitê.  

🤝Nessa terça-feira (9), uma aeronave do Greenpeace foi a Iauaretê levando 

vários insumos, entre eles colchões para o hospital, em ação conjunta da 
Foirn/ISA, Secretaria Municipal de Saúde e Dsei-ARN.  

🤝Coordenadora do Departamento de Mulheres da Foirn, Janete Alves 

participou da operação, levando caixas de sabão, álcool em gel e mais de 2 mil 
máscaras para serem distribuídas à comunidade pela Associação das 
Mulheres Indígenas do Distrito de Iauaretê (Amidi).  

🤝Parte das máscaras foi feita pelas integrantes do Departamento de 

Mulheres e outras foram obtidas por meio da campanha da Foin Rio Negro, 
Nós Cuidamos (noscuidamos@foirn.org.br). A antropóloga Samja Monção, que 
mora em São Gabriel, também reforçou as doações de máscaras.  
 

➡️Teste nas comunidades 

🛶As comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira reivindicam 

ampliação da realização de testes da Covid-19. Há casos de aldeias em que a 
maioria das pessoas apresentaram sintomas da doença, mas não foram 
realizados testes.  
 

➡️Insumos para os Dseis 

🏽O Ministério da Saúde informa que já enviou cinco remessas de 

insumos aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) em todo o país. 
Entre esses insumos estão 29,5 mil testes rápidos. Como são 34 Dseis em 
todo o país, esse total dá uma média de 867 testes para cada Dsei.  

🏽O Dsei-ARN, que atende a uma população aproximada de 28.858 

pessoas que vivem em comunidades de São Gabriel da Cachoeira, Santa 
Isabel do Rio Negro e Barcelos, recebeu 1 mil testes, segundo informou o 
médico Franklin Quirino, coordenador desse distrito.  
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🏽De acordo com o Ministério da Saúde, foram enviados aos Dseis em 

todo o país: 600 mil itens, sendo 340,3 mil máscaras cirúrgicas, 32,3 mil 
máscaras N95, 166,7 mil luvas de procedimento, 13,3 mil aventais cirúrgicos, 
16,6 mil toucas descartáveis, 6 mil frascos de álcool em gel 70%.  
 

➡️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 
 


