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🏽Confira a cobertura vacinal em São Gabriel  

🏽 O índice de vacinação contra a Covid-19 do público-alvo em 

São Gabriel da Cachoeira levando em conta as pessoas que vivem nas 
comunidades e na área urbana e que tomaram as duas doses é de 28,3%, 
conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-
AM).  

🏽 Esse índice é impulsionado principalmente pela vacinação em 

território indígena. Separando somente a área urbana, a cobertura vacinal é de 
aproximadamente 6%. 

🏽 Conforme estimativa da Secretaria Municipal de Saúde 

(Semsa), a população acima de 18 anos que vive na área urbana é de 18 mil 
pessoas, sendo que até segunda-feira (29/3), 1.085 tinham recebido as duas 
doses da vacina, o que corresponde aos 6% citados acima.  

🏽 Por enquanto, só podem tomar a vacina contra a Covid-19 os 

maiores de 18 anos. 

🏽 A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informa que o índice 

vacinal para garantir resultado protetivo é de 80%.  

🏽 Segundo o secretário Municipal de Saúde, Fábio Sampaio, o 

índice vacinal já traz impacto positivo, com queda do número de pessoas 
internadas, o que mostra a importância da imunização. 

🏽 Ele informa que os cuidados de uso de máscara e 

distanciamento social devem ser mantidos. Mesmo quem já tomou a vacina 
pode pegar a Covid-19 e transmitir a doença.  
  

🏽Acompanhe abaixo os dados do vacinômetro:  

 Ao menos 17.568 pessoas já foram vacinadas em São Gabriel da 
Cachoeira contra a Covid-19, sendo que 11.582 receberam a 1ª dose e 5.986 
tomaram a 2ª dose. 



O vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) indica que já 
receberam a dose da vacina contra a Covid-19, até 29/3: 

Indígenas aldeados: 9.376 tomaram a 1ª dose e 4.901 receberam a 2ª 
dose; 

Profissionais de saúde: 849 tomaram a 1ª dose e 529 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos com 80 anos ou mais: 230 tomaram a 1ª dose e 177 receberam a 
2ª dose; 

Idosos de 75 a 79 anos: 183 tomaram a 1ª dose e 136 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos de 70 a 74 anos: 304 tomaram a 1ª dose e 243 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos de 65 a 69 anos: 390 tomaram a 1ª dose; 

Idosos de 60 anos: 250 tomaram a 1ª dose. 
 

▶️Grupo com comorbidade   

A Semsa deu início na segunda-feira (29/3) à vacinação do grupo 
prioritário de 55 a 59 anos com comorbidades.  

Se você faz parte desse grupo, basta procurar a unidade de saúde onde 
está cadastrado.  

Caso não tenha cadastro, apresente o laudo médico comprovando a 
comorbidade.  

Lembre-se de levar também o CPF, cartão SUS e cartão de vacina. 
 

Vacina para todos, já  



🏽A Foirn lançou nesta semana a campanha “Vacina para todos, já”, 

reivindicando que todos os indígenas de São Gabriel da Cachoeira – aldeados 
e os que vivem na cidade – sejam vacinados contra a Covid-19. 

🏽Ofício com essa reivindicação foi encaminhado ao Ministério da 

Saúde, à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), à FVS-AM e à 
Secretaria Estadual de Saúde.  

🏽 No último dia 16, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, acolheu 

pedido para que seja assegurada prioridade na vacinação de indígenas de 
terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS.  
 

▶️Educação  

O Colégio São Gabriel e o Ifam suspenderam o atendimento presencial 
devido ao registro de casos da Covid-19 entre seus servidores.  

As normas de atendimento estão sendo divulgadas diretamente aos 
alunos e responsáveis. 
  
‼️Não se descuide no feriado 

Não se descuide no feriado da Semana Santa. Usando 

máscara  e mantendo o distanciamento social, você estará se 
protegendo e cuidando das pessoas a seu redor. 

Lave sempre as mãos com água e sabão e, se possível, use 
álcool em gel.  

A pandemia não acabou, o país enfrenta a pior fase da crise sanitária, 
com a nova cepa mais agressiva por ser mais transmissível, e pesquisadores 
apontam que o cenário é de preocupação e cuidados redobrados. 
‼️Nesta quarta-feira, o governador Wilson Lima alertou que é necessário manter 
os cuidados, observando o comportamento da pandemia na Europa e no Brasil: 
o que se viu até agora é que a pandemia piora na Europa e, em seguida, a 
crise piora no Brasil, começando por Manaus. Nesse momento a crise se 
agrava na Europa.  
 

🔼Alta de casos  



A cidade registra alta de casos da Covid-19 há quatro semanas. Confira: 

🏽Desde 14 de janeiro a Semsa divulga os casos registrados nas 

últimas 24 horas. Veja abaixo a soma dessas confirmações a cada sete dias, 
começando no dia 14/01: 

De 14 a 20 de janeiro – 438; 

De 21 a 27 de janeiro – 228; 

De 28 de janeiro a 3 de fevereiro – 189; 

De 4 a 10 de fevereiro - 302; 

De 11 a 17 de fevereiro - 257; 

De 18 a 24 de fevereiro – 206; 

De 25 de fevereiro a 3 de março – 83; 

De 3 a 10 de março – 113; 

De 11 a 17 de março - 125; 

De 18 a 24 de março – 157; 

De 25 a 31 de março – 180 casos. 

🏽No período citado acima, o maior número de pessoas internadas foi 

de 45, índice registrado em 22 de janeiro. Nesta quarta-feira (31/3),  1 pessoa 
com Covid-19 estava internada no município. 
  

▶️Dados em São Gabriel 

Boletim divulgado nesta quarta-feira (31/3), pela Semsa, indica que em 
São Gabriel há: 



7.842 casos da Covid-19;  

21 novos casos em 24 horas; 

2.813 casos recentes confirmados; 

111 monitorados; 

2.029 monitorados/alta;        

7.156 recuperados;  

105 óbitos, sendo 61 em 2020 e 44 em 2021;  
(Um novo óbito foi registrado nesta semana. Segundo a Semsa, essa morte 
ocorreu em dezembro de 2020 e estava sob investigação.) 

1 internado, sendo 1 no HGU. Não há internados na UBS Miguel Quirino 
e na UAPI Dsei-ARN, nem transferidos para Manaus. 
 

 ▶️Dados nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 31/3 pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) indica: 

2.271 casos confirmados e 25 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei-ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e 
Barcelos; 

No informe anterior eram 2.242 registros e o mesmo número de óbitos 

1.494 casos confirmados e 13 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 

No informe anterior eram 1.485 casos e o mesmo número de óbitos. 
 

Mensagem do bispo 



Nesta Semana Santa, o bispo de São Gabriel da Cachoeira, dom Edson 
Damian, encaminha uma mensagem de esperança:  

”Meu irmão, minha irmã, quanto mais densa for a noite, mais luminosa 
será a madrugada. A luz resplandece e a manhã da ressurreição renova em 
nós a certeza da presença do crucificado ao nosso lado.  

Ele luta conosco contra as injustiças, as desigualdades sociais, as 
exclusões que acentuam a gravidade da Covid-19, que não cessa de ceifar 
vidas.  

Essa tragédia global despertou em nós a consciência de que somos 
uma comunidade mundial que navega no mesmo barco: ninguém se salva 
sozinho.  
Só é possível salvar-nos juntos. Somos todos irmãos, irmãs.  

Por isso, esperançamos no poeta Thiago de Mello:  
“Faz escuro mas eu canto,  
Porque a manhã vai chegar (...)” 
Cristo ressuscitou. Ressuscitemos com ele. Aleluia.  
 

➡️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. 
 


