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Yanomami  

Após o avanço de casos da Covid-19 em comunidades como Maturacá 
e Nazaré, no território Yanomami, a Associação Yanomami do Rio Cauaburis e 
Afluentes (Ayrca) e a Associação das Mulheres Yanomami Kumirayoma (Amyk) 
solicitaram nessa terça-feira (2) a suspensão do trânsito dos toyoteiros na BR-
307 até o km 85.  

Essa rodovia liga São Gabriel ao rio Ya-Mirim, de onde partem as 
embarcações rumo ao território Yanomami, levando a comunidades como 
Maturacá, Ariabú, Nazaré, Inambu e Maiá.  

Os toyoteiros são os únicos a prestarem o serviço de transporte de 
passageiros e cargas nesse trecho devido às más condições da rodovia.  

Com a pandemia, o tráfego de passageiros foi suspenso, mantendo-se o 
transporte de mercadorias. Ainda assim, houve desrespeito às normas, com 
garimpeiros entrando em terras indígenas, aumentando o risco de contágio 
pela Covid-19. 

Além disso, indígenas da própria comunidade estavam conseguindo vir 
até São Gabriel.  

Segundo as associações, foi detectado ainda que comerciantes locais e 
toyoteiros não estavam desinfetando devidamente os produtos. 

Nessa terça-feira também foi lançada a campanha 
#ForaGarimpoForaCovid por  iniciativa do Fórum de Lideranças Yanomami e 
Ye'kwana e da Hutukara Associação Yanomami (HAY), Associação 
Wanasseduume Ye'kwana (SEDUUME), Texoli Associação Ninam do Estado 
de Roraima (TANER), Ayrca e Amik.  

”Hoje, estamos mais uma vez sob risco de Xawara (epidemia) trazida 
pelos não indígenas, que vocês estão chamando de Coronavírus”, diz trecho 
do manifesto, que cobra do Ministério de Justiça e Ministério da 
Saúde  medidas urgentes para desintrusão total dos garimpeiros do Território 
Yanomami. A petição pode ser assinada no 
site https://www.foragarimpoforacovid.org 
 

https://www.foragarimpoforacovid.org/


⬆️Casos nas comunidades 

🏽Balanço da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) aponta 

que:  

Na área atendida pelo Dsei-Yanomami, são 51 casos, com 2 mortes.  

Na área atendida pelo Dsei-ARN são 66 casos, com 3 mortes. 
 

⬆️Casos em São Gabriel  

🏽Boletim epidemiológico divulgado nessa terça-feira pela Secretaria 

Municipal de Saúde de São Gabriel mostra que na cidade há:  

1.864 casos confirmados da Covid-19; 

23 óbitos confirmados; 

927 monitorados; 

614 recuperados;  

10 internados, sendo 6 em São Gabriel e 4 transferidos para Manaus. 
 

Atenção especial aos estudantes 

A Foirn repassou à Secretaria Municipal de Educação (Semed) 550 kits 
de higiene, com pasta de dentes e sabonetes, para serem entregues aos 
alunos das escolas municipais das comunidades.  

Esses produtos irão reforçar os kits de merenda, material didatico e 
limpeza totalizando 4 toneladas que a Semed começa a levar nessa quarta-
feira a familiares de alunos. Até 20 de junho serão atendidas as comunidades 
do Baixo e Alto Rio Negro, Maturacá, Içana, Uaupés e Tiquié. 
 

🛶Içana 



Famílias que vivem na região do Içana serão as próximas a receberem 
cestas básicas em ação conjunta realizada entre Foirn e ISA. Serão 
encaminhadas para a região 933 cestas de alimentos às comunidades do 
Içana. 
 

Fiscalização  

🏽As ações de fiscalização para cumprimento das regras de 

funcionamento do comércio e do isolamento social estão sendo realizadas 
diariamente.  

🏽Nessa terça-feira, uma equipe de fiscalização composta por 

servidores da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa); Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (Semob); Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(Sema), da Vigilância Sanitária; Procon e Guarda Municipal partiu para ação e 
vistoriou vários estabelecimentos da cidade.  

🏽Conforme a Guarda Municipal, as abordagens foram feitas em cerca 

de 80 estabelecimentos, sendo repassadas orientações.  

🏽A partir dessa quarta-feira, as ações serão para autuação e aplicação 

de multas aos que descumprirem as regras.  

🏽Lembrando as regras para o comércio:  

É necessário fazer controle da entrada de pessoas, que deve ser 
limitada a 50% da capacidade total do local. 

Todos devem usar máscaras. 

As pessoas devem manter distância de 1 metro umas das outras nas 
filas de pagamento e entrada. 

Álcool em gel ou água e sabão para lavar as mãos devem estar 
disponíveis. 

Não pode vender ou expor bebidas alcóolicas. 
 



➡️Motos apreendidas 

Desde 8 de maio, quando o lockdown está em vigor, a Guarda 
Municipal já fez a apreensão de cerca de 100 motos. Seus condutores foram 
flagrados circulando fora do horário permitido, que é das 6h às 15h.   
 

Ônibus 

🏽As normas para o retorno parcial da circulação de ônibus na estrada 

de Camanaus devem ser publicadas nessa quarta-feira.  
 

➡️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 
 


