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🏽Vacinômetro  

🏽Ao menos 2.229 pessoas já foram vacinadas em São Gabriel da 

Cachoeira contra a Covid-19. 

🏽O vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) indica que 

receberam a dose da vacina contra a Covid-19, até 8/2:  

1.630 indígenas aldeados; 

295 profissionais de saúde; 

166 idosos com 80 anos ou mais; 

138 idosos de 75 a 79 anos. 
 

🏽A Secretaria Especial de Saúde Indígena indica que: 

Dsei-ARN (em São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos) vacinou 1.435 
indígenas, representando 8,35% do público alvo.  

Dsei Yanomami ( Amazonas e Roraima) vacinou 2.840 indígenas, 
representando 23,28% do público alvo.  
 

‼️ ATENÇÃO, PARENTE 

🤝Nessa segunda-feira (8/2), o médico Guilherme Monção, do Dsei Alto Rio 

Negro, foi até a radiofonia da Foirn e esclareceu dúvidas sobre a vacina aos 
indígenas que estão nas comunidades.  

🤝Dr. Guilherme já tomou a primeira dose da vacina. Ele explicou que a vacina 

protege contra os casos graves e evita as hospitalizações. 

🤝”Se a gente toma as duas doses, consegue prevenir em até 100% os casos 

graves. Os casos graves são os mais preocupantes, eles que fazem as 
pessoas sofrerem falta de ar e até morrer. Essa vacina vai proteger o corpo 
contra os casos graves, por isso a importância dela”, disse.  



🤝Está com dúvida? Pergunte ao profissional de saúde! Não acredite em fake 

news.  

🤝A vacina não faz efeito imediato e ainda tem a segunda dose. Então, 

mantenha os cuidados:  

🏽Use máscara; 

🏽Mantenha distanciamento social; 

🏽Só saia se necessário; 

🏽Lave bem as mãos com água e sabão e, se possível, use álcool em 

gel. 
 

🏽Apoio do Exército 

🏽O Exército, por meio da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e do 

Comando Fronteira Rio Negro – 5º Bis, continua dando apoio logístico ao Dsei-
ARN nas ações de vacinação em área de difícil acesso.  

🏽No sábado, 6/02, houve campanha de vacinação em comunidades 

dos rios Tiquié, Papuri e médio Uaupés. Veja os números das doses aplicadas: 

Nova Fundação - 25 

Cucura Manaus – 24 

Santa Luzia – 4 

Barreira Alta – 27 

Boca da Estrada – 16 

Nova Esperança – 6 

Taracuá Igarapé – 59  



Santa Cruz do Cabari - 32 
  

✅Gerador  

🏽A Uapi Dsei-ARN, em São Gabriel da Cachoeira, recebeu o reforço 

de um gerador.  

🏽O equipamento foi doado pelo Greenpeace, em articulação com a 

Foirn. 

🏽Com o gerador, que foi entregue nesta terça-feira em São Gabriel, as 

interrupções de energia que atrapalham o pleno funcionamento da unidade são 
evitadas.  
 

Decreto Estadual  

🏽O Governo do Amazonas publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), 

na sexta-feira (5/02), o Decreto Nº 43.377, sobre as mudanças nas restrições 
para frear o avanço da pandemia da Covid-19 no Estado.   

🏽A nova norma estabelece, com ressalvas, que o período restrito de 

circulação de pessoas em espaços e vias públicas, em todos os municípios, 
deve ser de 19h às 6h, no período de 8 a 14 de fevereiro.  

🏽Com isso, o toque de recolher que era de 24 horas por dia, passa a 

ser de 19h às 6h. 
 

▶️Dados em São Gabriel 

Boletim divulgado nesta terça-feira (9/2), pela Semsa, indica que em São 
Gabriel há:  

6.512 casos da Covid-19; 

67 novos casos em 24 horas; 

1.457 casos recentes confirmados; 



171 monitorados; 

868 monitorados/alta;  

5.908 recuperados;   

89 óbitos (59 em 2020 e 30 em 2021); 

17 internados, sendo 7 no HGu; 5 na UBS Miguel Quirino; 5 na UAPI 
Dsei-ARN. 
 

▶️Casos por semana  

Desde 14 de janeiro a Semsa divulga os casos registrados nas últimas 
24 horas. Confira abaixo a soma dessas confirmações a cada sete dias, 
começando no dia 14/01: 

De 14 a 20 de janeiro – 438 casos; 

De 21 a 27 de janeiro – 228 casos; 

De 28 de janeiro a 3 de fevereiro – 189 casos; 

De 4 a 9 de fevereiro (semana incompleta) – 265 casos.  

Nesse período, o maior número de pessoas internadas foi de 45, índice 
registrado em 22 de janeiro. O menor número de internados foi de 8 pessoas, 
em 14 de janeiro.   
  

▶️Dados nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 9 de fevereiro pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) indica: 

2.152 casos confirmados e 20 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos; 

Dados do Dsei Yanomami indicam, até o dia 2/02: 



1.285 casos confirmados e 12 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 
 

▶️Rio Negro, Nós Cuidamos 

O Departamento de Mulheres Indígenas da Foirn (Dmirn/Foirn) 
promoveu ações de combate à Covid-19, no final de semana, nas comunidades 
Waruá, Cewari e Yamado.  

A ação faz parte da Campanha Rio Negro, Nós Cuidamos, desenvolvida 
em conjunto pela Foirn e ISA.  
https://www.instagram.com/tv/CKwJJ7pH-pY/?igshid=y5b9g8dmsbum 
 

➡️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. Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - Foirn.  

Se quiser receber nosso informe direto no seu celular, envie um 
WhatsApp para (31) 99806 2958 
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