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✅Ação interministerial  

🏽Um avião KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou nesse 

sábado (6) de Brasília com 1,9 tonelada de equipamentos e insumos para 
ajudar no combate ao novo coronavírus em São Gabriel da Cachoeira. As 
informações são da Agência Brasil. Não foi informado o detalhamento dos 
insumos enviados.  

🏽A ação do Governo Federal é interministerial e tem por objetivo apoiar 

os povos do Amazonas.  

🏽Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário Robson Santos, 

da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), informou que a operação 
beneficiará São Gabriel da Cachoeira e comunidades em região de fronteira, 
como Iauaretê, São Joaquim, Maturacá. 

🏽”O objetivo então é levar assistência e equipamentos, insumos e tudo 

o mais o que essas populações necessitam, com a realização de testes e 
assistência direta a partir de equipe médica que também embarca no voo”, 
disse.  

🏽Também embarcaram profissionais do Hospital das Forças Armadas 

de Brasília. 
 

⬆️Dados 

🏽Conforme boletim epidemiológico divulgado sábado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, em São Gabriel há:  

2.280 casos confirmados da Covid-19;  

27 óbitos confirmados;  

674 monitorados;  

1.326 recuperados;  



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

➡️Saúde dos povos indígenas 

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou na sexta-feira (5) nota 
pública criticando o posicionamento do governo federal diante da saúde dos 
povos indígenas, no contexto da pandemia do novo coronavírus. 

Elaborada pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades 
Tradicionais (6CCR/MPF), o documento aponta a necessidade de atuação 
integrada entre os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde, além de 
parcerias com a sociedade civil, para garantir a proteção dos povos tradicionais 
durante esse período. 

Um dos pontos destacados pela Câmara do MPF na nota é a falta de 
transparência do Estado ao não disponibilizar dados precisos sobre números 
de casos confirmados e mortes, em especial na região norte do país.  
 

🛶Comunidade Maiá  

Famílias da comunidade Maiá, no Território Yanomami, estão recebendo 
apoio para permanecerem na aldeia em momento de pandemia. Nesse 
sábado, com apoio logístico do Dsei-Yanomami e Funai, foram encaminhadas 
ao Maiá 144 cestas básicas.  

Os mantimentos foram doados pela Foirn via Fundação Estadual do 
Índio (FEI/Governo do Amazonas), Expedicionários da Saúde (EDS) e Instituto 
Amor. 
 

🛶Taracuá  

Foram enviados nesse sábado para a comunidade de Taracuá um 
gerador e uma antena de internet, em ação Foirn/ISA, Expedicionários da 
Saúde (EDS) e Dsei-ARN. 

Com o gerador, a comunidade terá suporte para receber a Unidade de 
Atenção Primária Indígena (UAPIs). Essas unidades terão concentrador de 
oxigênio – que funciona com energia elétrica – dando suporte respiratório a 
pacientes não graves da Covid-19.  



A antena da internet reforça a comunicação: informação também ajuda 
no combate à Covid-19.   
 

Onda Solidária  

A campanha Onda Solidária, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social (Semas),  está prestando atenção especial às pessoas em situação de 
rua nesse período de pandemia.  

Foram realizadas, até o momento, duas ações. A primeira delas ocorreu 
em 1º de abril e, a segunda, em 26 de maio.  

Nessas abordagens é realizado atendimento de saúde com teste rápido. 
Além disso, é distribuído kit de banho e alimentação. Em alguns casos, a 
pessoa é encaminhada à Fazenda Boa Esperança.  

Essa atividade é feita com apoio da Diocese de São Gabriel da 
Cachoeira, Semsa e Guarda Municipal. 
 

➡️Reforçando: apresentou sintoma gripal?  

🏽Saiba o que fazer:  

🤧Em caso de sintoma gripal, mesmo se for leve, procure a unidade de saúde 

e passe por avaliação médica.  

🏽O médico decidirá se o paciente precisa ser medicado; se deve 

somente ficar em casa e observar os sintomas ou se será encaminhado ao 
hospital.  

🏽Enfermeiro e técnico vão às casas das pessoas que apresentarem 

sinais e sintomas gripais e daquelas que estão sendo monitoradas. Todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) têm essas equipes.  

🏽Há ainda duas equipes com médico, enfermeiro e bioquímico para ir 

casa a casa consultar pessoas do grupo de risco, como idosos, gestantes e 
aquelas com comorbidades que estão sintomáticas ou positivadas e 
apresentam sinal de alerta.  
 



Mensagem do pastor 

🏽O pastor Kim encaminha mensagem especial para tempos de 

pandemia: 

🏽Devido à pandemia do corona vírus, várias famílias perderam seus 

familiares. Elas têm sofrido por causa da doença e também pelas dificuldades 
econômicas causadas pela pandemia. 

🏽Isaías 42:3 “Não esmagará um galho que está quebrado, nem 

apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha 
vontade.” 

🏽Nosso Deus é misericordioso, assim não quebra o galho rachado e 

nem apaga a chama que já está fraca. Ele nos trata com sua bondade e 
misericórdia. 

🏽Não esqueçamos de agradecer à equipe de saúde do HGU em SGC, 

dos postos de saúde e do DSEI pelo seu trabalho árduo e empenho em cuidar 
da saúde dos indígenas do Rio Negro e seus afluentes. 

🏽O Instituto Bíblico do Alto Rio Negro (Ibarne) e a Igreja Presbiteriana 

em São Gabriel da Cachoeira continuam em oração pela população do 
município.  

🏽Pr. Kim, Cheol Ki 

 

➡️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 
 


