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INFORMAÇÕES COLETADAS - QUANTIDADE DE PESSOAS
Casos Suspeitos de COVID-19 entre Pescadores
01

(André Pescador e Ex presidente da Colônia Z14 Goiana (PI))

02

(Resex Curuçá (PA))

03

(em isolamento domiciliar no distrito de Barra de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco, registrado em 15/05, informante:
Severino)

03

(Jaboatão dos Guararapes (PE), registro em 11/05, informante Severino)

01

(Joel, Litoral Sul de São Paulo, registro em 14/05, informante Ana Flávia)

01

(Pescador de 54 anos da Colônia de pescadores Z06 de Itapuã Salvador (BA), registro em 13/05, informante Arivaldo)

11

Total de Casos Suspeitos
Casos Confirmados de COVID-19 entre Pescadores

01

Pescadora em Pitimbu (PB), registro em 22/05, informante Nadi

01

Pescador Parnaíba (PI) registro em 22/05, Informante Marcelo Apel

01

Pescadora, registro em 21/05, informante Geraldo Lins (Jandaíra -BA)

01

(Pescador Alves de Aumauride /PE que Mirian retrata no áudio, registro em 19/05, informante: Severino)

01

(Pescador, Piauí /PI, registro em 18/05, Informante: Ângela)

01

(Pescador, Brás de Aimorés (MG) da região do Rio Doce, registro em 14/05, informante Nego da Pesca)

03

(Morro Branco – Beberibe (CE), registro em 29/04)

02

(Comunidade Pesqueira de Lagoinha – Paraipaba (CE), registro em 30/04)

01

(São João de Pirabas (PA))

01

(Pescador em Santos (SP), registro em 07/05, informante Wagner)

01

(Balbino (CE)), registro em 11/05, informante Camila)

14

Total de Casos Confirmados
Óbitos Confirmados de COVID-19 entre Pescadores

01

Pescador de Paço do Lumiar (MA) – Comunidade de Pau Deitado, registro 23/05, informante Giba

01

Pescador Seu Manun, registro em 21/05, informante Marti (CE)

01

(Presidente da Colônia de Pescadores São João da Ponta (PA), Seu Rubem, registrado em 13/05, informante Célia Neves)

01

Pescadora Claudeci de Itapissuma, registro em 20/05, Informante: Severino

01

(Pescadora de 67 anos – Comunidade Pesqueira Praia de Atapuz no Município de Goiana (PE))

01

(Pescador do Município de São João Pirabas (PA), registro em 04/05)

01

(Pescador Beba Colônia Z-1, registro em 06/05, Recife (PE))

01

(Pescadora/Marisqueira do bairro de Periperi/ Salvador (BA), registro em 11/05, informante Thaís Gomes)

01

(Pescadora Jaboatão dos Guararapes (PE), registro em 11/05, informante Severino)

01

(Presidente da Colônia de Turilândia (MA), registro em 13/05, informante Ana Ilda)

01

(Mestre, pescador da Barra de São João (RJ), registrado em 13/05, informante Núbia Gonzaga (AM))

01

(Pescadora, 66 anos, Barra de Sirinhaém (PE), registrado em 15/05, informante: Severino)

12

Total de Óbitos

PAUTAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Pernambuco (PE): Informante Severino:

Pará (PA): Informante Iricina: Em 24/05:

2) Em 25/05:

Dois últimos região do Baixo Tocantins - Pará
Piauí (PI): Informante Marcelo Apel: 1) Parnaíba em menos de um mês saímos de 28 casos para 238... até agora
sem notícia de pescador contaminado... https://www.instagram.com/p/CAjMH1jA_51/?igshid=1tnd50w3saw8v

2) A Argentina tem 452 mortos pelo coronavírus. Ontem, quando anunciou a extensão da quarentena obrigatória
até 7 de junho, o presidente argentino foi questionado na coletiva de imprensa sobre a angústia gerada pelo
isolamento. Segue a resposta:

Ctrl + clique na imagem ou acesse em:
encurtador.com.br/dAEH9

Rio de Janeiro (RJ): Informante Maurício Duppré: Coronavírus RJ confirma 3.993 óbitos após acelerar teste:
aumento de 1.278 na semana
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/24/apos-acelerar-testes-rj-confirma-3993obitos-aumento-de-1278-na-semana.amp.htm?__twitter_impression=true

Ubatuba (SP): Informante Ana Flávia: Em 24/05:
São Paulo (SP): Informante Henrique:
https://theintercept.com/2020/05/25/secretario-pesca-bolsonaro-criaregra-para-pai-lucrar/

São Paulo (SP): Informante Wagner: 1) Vídeo trata dos benefícios do limão
para a imunidade.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3417047888323897&id=100000561570515&sfnsn=wiwspwa&extid=K2Pq11K
yJ3z6vSbw&d=w&vh=i

2) Laudo criminalístico na íntegra sobre reunião ministerial que reúne Jair Bolsonaro e seus Ministros em 22/04.
Alagoas (AL): Informante Ana Paula:
Pará (PA): Informante Cristiane: Primeiro boletim construído pelas 11
comunidades do entorno do Pedral do Lourenção (municípios de Itupiranga e
Nova Ipixuna - Pará). As informações foram coletadas entre os 18 a 23 de maio.
No mais sobre as comunidades do sudeste do Pará: São Félix e Vavazão
(Marabá), que são bairros ribeirinhos urbanos em Marabá. Os pescadores
estão bastante vulneráveis, alguns conseguiram receber o Auxílio Emergencial
e não estão indo pescar. Outros não
conseguiram receber, desta forma
estão tendo que ir, pois a pesca é única
fonte de sustento da família. Até o
momento não tenho nenhuma
confirmação de casos suspeitos ou
confirmados dos pescadores que eu acompanho nestes bairros. Marabá já
conta com 516 casos confirmados e um índice de mortalidade muito grande
(68 óbitos). Em Apinagés, na cidade de São João do Araguaia, "os
pescadores não estão mais pescando, só alguns, eles estão muito com
medo do coronavírus" (relato passado por Lúcio - monitor pesqueiro do
PROPESCA na vila Apinagés). O município de São João do Araguaia não
apresenta boletim epidemiológico, o que deixa a população ainda mais
temerosa. No entanto no portal da SESPA consta 4 casos confirmados e 1
óbito (https://www.covid-19.pa.gov.br/#/)
Macapá (PA): Informante Filico Rocha: Por áudio informa sobre mortes recentes
por COVID-19 na comunidade, pescadores não foram atingidos. Relata ainda a
dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A preocupação aumenta com casos
próximos.
Ceará (CE): Informante Maninha:

Brasília (DF): Informante Ana Paula: Remédios do Mato
Brasília (DF): Informante Jeanne Gomes: Informações sobre Pará

Amazonas (AM): Informante Núbia Gonzaga: Pesquisa que a Universidade Federal do Amazonas está
desenvolvendo.

Bahia (BA): Informante Ananias Nery Viana (Quilombola Ativista): Comentários à postagem de Joasana (PA) sobre
as ameaças às comunidades tradicionais trazidas pela PL 2633/MP 910: Temos que defender os nossos territórios,
nesse momento não é só Amazonas que tá sendo atacado, todos os territórios quilombolas de todo Brasil também
estão de alguma forma brutal sendo atacados, estão aproveitando está crise do COVID-19 para aumentar as outras

crises que já vinha acontecendo antes do COVID-19. Pelas falas do presidente e dos ministros na reunião presidencial
deu para notar o que é que os bandidos querem. Lutaremos a te a morte pela defesa dos nossos Territórios.

AÇÕES PREVENTIVAS COMUNITÁRIAS
Ubatuba (SP): Informante Ana Flávia: O Fórum de Comunidades Tradicionais está realizando uma série de ações
para fortalecer as comunidades tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba contra a Pandemia COVID-19. Cestas básicas
estão sendo entregues por uma força tarefa do movimento. Associações de Moradores, Aldeias Indígenas,
quilombos e comunidades caiçaras estão sendo abastecidas com estas cestas.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3145608428832481&id=100001500643136
Piauí (PI): Informante Marcelo Apel: Em vídeo comunidades indígenas Paiter - Suruí (Rondônia) bloqueiam entradas
das localidades e pedem apoio do governo brasileiro para proteção de seu povo da Pandemia de COVID-19.
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AGENDA – DIVULGAÇÃO
Rio Grande do Norte (RN):
Amazonas (AM): Informante Núbia Gonzaga:

Elaboração: Equipe de Educação em Saúde sob a
coordenação de Ana Angélica Martins da Trindade.

PAUTA EM DESTAQUE
Enviado por Zezé (BA):
Emocionante... Chico Cesar
Não são números, são gente!
André Cavalcante era professor
amigo de todos e pai do Pedrinho.
O Bruno Campelo seguiu seu caminho
Tornou-se enfermeiro por puro amor.
Já Carlos Antônio, era cobrador
Estava ansioso pra se aposentar.
A Diva Thereza amava tocar
Seu belo piano de forma eloquente
Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.
Elaine Cristina, grande paratleta
fez três faculdades e ganhou medalhas
Felipe Pedrosa vencia as batalhas
Dirigindo Uber em busca da meta.
Gastão Dias Junior, pessoa discreta
na pediatria escolheu se doar
Horácia Coutinho e seu dom de cuidar
De cada amigo e de cada parente.
Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.
Iramar Carneiro, herói da estrada
foi caminhoneiro, ajudou o Brasil.
Joana Maria, bisavó gentil. E Katia Cilene uma mãe dedicada.
Lenita Maria, era muito animada
baiana de escola de samba a sambar
Margarida Veras amava ensinar
era professora bondosa e presente.
Se números frios não tocam a gente
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Espero que nomes consigam tocar.
Norberto Eugênio era jogador
piloto, artista, multifuncional.
Olinda Menezes amava o natal.
Pasqual Stefano dentista, pintor
Curtia cinema, mais um sonhador
Que na pandemia parou de sonhar.
A vó da Camily não vai lhe abraçar
com Quitéria Melo não foi diferente.
Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.
Raimundo dos Santos, um homem guerreiro
O senhor dos rios, dos peixes também
Salvador José, baiano do bem
Bebia cerveja e era roqueiro.
Terezinha Maia sorria ligeiro
cuidava das plantas, cuidava do lar
Vanessa dos Santos era luz solar
mulher colorida e irreverente.
Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.
Wilma Bassetti vó especial
pra netos e filhos fazia banquete.
Yvonne Martins fazia um sorvete
Das mangas tiradas do pé no quintal
Zulmira de Sousa, esposa leal
falava com Deus, vivia a rezar.
O X da questão talvez seja amar
por isso não seja tão indiferente
Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.
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Enviado por Ingrid (BA): Uma iniciativa que reúne pesquisadores, ativistas e pescadores e pescadoras artesanais de
quase todas as regiões do Brasil têm tentado monitorar e coletar dados do avanço do Coronavírus nas comunidades
pesqueiras desde o mês de março. O “Grupo Observatório dos Impactos do Coronavírus nas Comunidades
Pesqueiras” tem coletado informações enviadas pelos próprios pescadores artesanais, que repassam de maneira
remota, através de grupos de WhatsApp, ou através do preenchimento de um formulário online, os dados de como
a epidemia tem avançado por suas comunidades e como tem impactado. Os informes são agrupados e divulgados
diariamente ao fim do dia no Boletim Diário, mas também servem de base para o boletim epidemiológico das
comunidades pesqueiras, que é divulgado semanalmente.
Confira a notícia na íntegra!
https://bit.ly/3ekoHl8

