
 

 

 

 

 
 

Brasília, 16 de março de 2021. 
 

 
Of. 22/2020 – GAB/BSB 

 
 
 

 
 

 
 
Ao Sr. Marcelo Queiroga 

Exmo. Ministro da Saúde 
 
Senhor Ministro,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na condição de ex-ministro da saúde e membro 

da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que discute ações 

contra o avanço do novo coronavírus, tenho recebido inúmeros relatos e 

denúncias no que se refere à atuação estatal contra a pandemia da 

Covid-19, bem como sobre outros aspectos da condução da saúde 

pública no país. 

Foi nesta condição que estive pessoalmente na 

cidade de Araraquara-SP por diversas oportunidades, sendo que a 

última foi para compreender e poder contribuir e auxiliar os gestores 

públicos daquela cidade a enfrentar a pandemia com medidas mais 

duras, diante do colpaso do sistema de saúde. 



 

 

 

 

 
 

Araraquara, antes mesmo do Brasil enfrentar 

esse trágico e nefasto aumento do número de mortos e infectados, foi 

uma das primeiras cidades brasileiras a determinar o fechamento total 

(lockdown) para frear o avanço desmensurado do vírus e desafogar o 

sistema de saúde.  

A medida aplicada em Araquara foi um sucesso: 

queda de 50% na transmissão do vírus; queda de 43% na média móvel 

diária de casos e de 28% na quantidade de internações. No primeiro dia 

de restrições mais rígidas, em 21 de fevereiro, a média móvel diária de 

novos casos era de 189,5. No último dia 10 de março, o número estava 

em 108 (queda de 43%).  

O prefeito Edinho Silva decidiu decretar o 

confinamento social (lockdown) após a ocupação de leitos de UTI e 

enfermaria na cidade chegar a 100%. Nos seis primeiros dias de 

lockdown, supermercados funcionaram apenas no sistema de delivery. 

Durante todo o período, o transporte público não funcionou. Bancos e 

postos de combustíveis ficaram fechados por 60 horas no início do 

lockdown. A circulação de pessoas na rua só foi permitida para quem 

tinha atendimento médico, precisava ir a farmácia ou ao trabalho. 

 

Deste modo e, considerando a mais recente fala 

de vossa Excelência sobre a desnecessidade de implementação de 

medidas mais drásticas por parte deste Ministério no enfrentamento da 

pandemia, é o presente ofício para lhe fazer o convite de visitar a cidade 

de Araraquara/SP para ouvir, no local, gestores, profissionais da saúde 

e autoridades e poder ver os efeitos que a aplicação de restrição efetiva 

de circulação gerá efeitos contundentes na redução do número de 

mortos e na transmissão do Sars-Cov-2. Me disponho, inclusive a 

acompanhar v. Excelência.   



 

 

 

 

 
 

Por fim, me coloco à inteira disposição deste 

Ministério para contribuir no que for preciso para o melhor 

enfrentamento à pandemia no Congresso Nacional. 

 

Atenciosamente, 

 

 
   

ALEXANDRE PADILHA 
Deputado Federal 

PT/SP 
 

  


