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INFORMAÇÕES COLETADAS - QUANTIDADE DE PESSOAS
Casos Suspeitos de COVID-19 entre Pescadores
20
02
01

Pescadores de São Félix (Pará), registro em 01/06, informante Cristiane
Pescadores da comunidade de Baldo do Rio em Goiana/PE estão com sintomas de Coronavírus, registrado em 28/05, informante
Severino.
Em Barra de Sirinhaém Pernambuco a presidente da colônia Arlene está com sintomas de COVID-19, Informante Beatriz Mesquita
em 26/05

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)

34

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

06

Pescadores Maranhão (MA), registro em 02/06, informante Ana Ilda

10

Pescadores, tripulantes da embarcação Águia Dourada IX (Embarcação de Santa Catarina (SC) que estava São Sebastião (SP)),
Informante Ana Flávia através de notícia de jornal: https://diarinho.com.br/noticias/geral/pescador-morre-em-barco-mais-10-saocontaminados/ em 25/05 e em nota oficial da Prefeitura de São Sebastião (29/05, enviado por Mary (SP))

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)

30

Total de Casos Confirmados

Óbitos Confirmados de COVID-19 entre Pescadores
01

Pecadora de Goiana (PE), comunidade de Tejucupapo. Registro em 01/06/2020, informante Severino.

01

Pescadora de Sirinhaém (PE), registro em 29/05, informante Beatriz Mesquita

01

Óbito de um pescador de Praia Grande - Salvador, aos 93 anos, dia 25.05, informante Thaís Dias Gomes

01

Pescador, Cristiano Correa Couto, tripulante da embarcação Águia Dourada IX (Embarcação de Santa Catarina (SC) que estava São
Sebastião (SP)), Informante Ana Flávia através de notícia de jornal: https://diarinho.com.br/noticias/geral/pescador-morre-embarco-mais-10-sao-contaminados/ em 25/05 e 05 e em nota oficial da Prefeitura de São Sebastião (29/05, enviado por Mary (SP))

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)

16

Total de Óbitos

PAUTAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Esperantina (TO): Informante Dora: Boletim Epidemiológico COVID-19- Esperantina –TO, em 06/06/2020 às 17h.

Paramirim (RN): Informante Erivan Bezerra Medeiros: Estes dados não
têm as informações dos bairros e dos direitos porque no distrito Pium
litoral teve uma morte por COVID-19 ontem uma mulher e têm três casos
intubados. Nós precisamos de informação verídica nos boletins para poder
fazer um isolamento dos que estão contaminados, dos que não estão.
Agentes Comunitários de Saúde estão orientados a não visitar as famílias
porque não há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis. Só
assim nos pôde diminuir a curva.
https://www.facebook.com/333758503391376/posts/2614483901985480/

2) Podcast apresenta algumas orientações para a pesca em tempos de isolamento social

Pará (PA): Informante Ronaldo:

Guaratuba (SP): Informante Jocemar:

Curuçá (PA) Informante Celia Neves:

Paraná (PR): Informante Naina: 1) Como construir um futuro antirracista? O Instituto Marielle Franco e o
movimento Mulheres Negras Decidem acabaram de lançar o relatório Mulheres Negras Decidem - Para Onde
Vamos! Uma pesquisa inédita com ativistas negras de todos os estados do país, para identificar quais são as
estratégias e soluções que o ativismo das mulheres negras traz para o Brasil. Confira o relatório em
www.paraondevamos.org e ajude a construir um novo futuro!
2) Fotos: Guardianes del Amazonas ante la pandemia
https://elpais.com/elpais/2020/06/01/album/1591021068_446236.html?ssm=whatsapp

Ubatuba (SP): Informante Ana Flávia: Covid-19 mata 236 indígenas.
https://open.spotify.com/episode/2uAW3RebNWRQfdYM9Th3d2?si=dYGAAaDUTX6jlG8u62xtqQ

Salvador (BA): Informante Zezé: Música de Carlinhos Brown- ABOTA
https://www.youtube.com/watch?v=tXwfEp_RgZ4&feature=youtu.be

Piauí (PI): Informante Marcelo Apel: Dos cinco estados com maior número de casos por 100 mil habitantes, quatro
estão na Amazônia. O topo da lista é ocupado pelo Amapá, Amazonas e Pará são os com maior taxa de óbito por
habitantes no Brasil todo.
https://infoamazonia.org/pt/2020/06/portugues-porque-olhar-para-a-amazonia-durante-a-pandemia?fbclid=IwAR0Pyfy0Qg_8MJiY7S1A7MNidN_Khb9Brx98829JA9ZvGrnW62-04d3CRk#!/map=49&story=post-51533

Piauí (PI): Informante Cezar Fernandes: Live com Dr. Cezar Fernandes: Importância da Pesquisa para Gestão
Pesqueira em Unidade de Conservação - UNEMar
https://youtu.be/fzinQdJzKSM

São Paulo (SP): Informante Wagner Robinson Klimke:
Vale Refletir:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2896517997129954&id=100003153461883&sfnsn=wiwspwawes&extid=T2nPLZ9YycqL8HaL
&d=w&vh=i

Paraíba (PB): Informante Nadi:

Rio de Janeiro (RJ): Informante Isac:
https://www.facebook.com/100001591955375/posts/3264622550267445/?sfnsn=wiwspwa&extid=lpvIB6UjelcAbrwk&d=w&vh=i

AÇÕES PREVENTIVAS COMUNITÁRIAS
Praia Grande do Bonete - Ubatuba (SP): Vídeo sobre cuidados contra o COVID-19 - Recordar para Viver do Espaço
Caiçara.

Ctrl + clique na imagem ou acesse em:
https://encurtador.com.br/flpB5

AGENDA – DIVULGAÇÃO
Salvador (BA): Informante George Olavo: http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/marcha-pela-vida/
Marcha pela vida: Modos de cuidar e conhecimentos do território
Mais de 45 entidades científicas, educacionais, religiosas, e organizações sociais nos convocam a uma Marcha pela
Vida (veja aqui o manifesto: http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/marcha-pela-vida/). Este chamado expressa a catástrofe
civilizacional que estamos vivendo. Aqui no Brasil a crise sanitária tem cada vez mais se mostrado um instrumento
do genocídio histórico e estrutural da população negra, indígena, pobre, e agora também dos sábios anciãos,
verdadeiras bibliotecas das culturas ancestrais que tecem a diversidade e riqueza da sociedade brasileira. Nesta
trágica Marcha, acreditamos que é o momento de a Universidade escutar e dialogar com os saberes e práticas
milenares dos cuidados de representantes destes povos que vêm resistindo ao genocídio.
Participam deste diálogo:
Cacique Babau, liderança da luta do povo Tupinambá da Serra do Padeiro, conhecido internacionalmente pela sua
sabedoria, resistência, e pelas denúncias que fez sobre os ataques e perseguições das forças policiais e dos jagunços
contra seu povo que milenarmente vem defendendo seu território, sua autonomia e sua ancestralidade.
Andreia Beatriz Silva dos Santos, médica de família e comunidades, com atuação no sistema prisional. É componente
da organização política Reaja Ou Será Morta, Reaja Ou Será Morto e vem atuando em várias frentes na denúncia do
genocídio contra o povo negro no Brasil.
Joelson Ferreira, liderança do Assentamento Terra Vista, articulador da Teia dos povos, atuante na luta pela
agroecologia, pela guarda e disseminação de sementes crioulas entre povos quilombolas, indígenas, assentamentos
e reservas extrativistas. Intelectual e mestre dos saberes tradicionais, Joelson promove a formação de gerações,
pautada na defesa da terra e do território, das águas e na construção da soberania alimentar e autonomia
econômica das comunidades tradicionais.

Dirceu Benincá, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus Paulo Freire em Teixeira de
Freitas/BA, onde é um dos idealizadores do Curso de Especialização em Agroecologia e Educação do Campo.
Coordena a Feira da Agricultura Familiar, um espaço de encontro e diálogo entre a comunidade acadêmica, as
escolas da cidade, os movimentos sociais e agricultores que produzem com base na agroecologia.
O diálogo será mediado por Tássio Ferreira, professor da UFSB (Campus Jorge Amado) e Taata Dya Nkisi (Sacerdote)
do Unzó ia Kisimbi ria Maza Nzambi (Casa da fonte das águas puras de Deus) em Simões Filho-Ba.
Endereço para a mesa: amerindias.art.br
Elaboração: Equipe de Educação em Saúde sob a
Coordenação de Ana Angélica Martins da Trindade.
Colaboração estudantes do Programa de Pós-Graduação em
Saúde, Ambiente e Trabalho (PPGSAT/UFBA): Marta Cristiane, Rita
Gomes, Luiza Monteiro e Matheus Maciel.

Salvador, 07/06/2020

PAUTA EM DESTAQUE
Enviado por Ana Flavia (Ubatuba/ SP):

Enviado por Naina (PR): Atos da Juventude Rio de Janeiro:
https://www.facebook.com/JuventudeEmLuta/videos/951030965338663/

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

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

Ctrl + clique na imagem ou acesse em:
https://encurtador.com.br/cfqP0

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

Enviado por Mary (SP):
Profissionais da saúde, agora em São Paulo, às 13h30 Manifestaram-se contra o ocultamento de dados do COVID-19.

