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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, DOUTOR GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO 

 

 

 

URGENTE 

 

“HOJE (17.02.2021). NÓS JÁ TIVEMOS MORTE NA FILA DE 

ATENDIMENTO DO CEMAC, ANTES QUE A PACIENTE FOSSE 

INTERNADA. A CIDADE ESTÁ EM COLAPSO” 

André Kozan Lemos, Prefeito Municipal de Dracena1 

 

 

Ref: Avanço da pandemia do COVID em Dracena e Região 

 

 

   ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – ASSOJURIS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem por finalidade estatutária o 

“estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria” dos servidores públicos do Poder Judiciário 

Estadual, por seu Presidente abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa., expor para, ao final, 

requerer o que segue: 

 

   No dia 18.01.2021, recebemos o Ofício nº. 20/2021, no qual V.Exa. informa que o projeto de 

retomada do trabalho presencial nesta C. Corte foi desenvolvido com a participação de autoridades do Estado e 

especialistas da área médica do país, considerando, também, as sugestões de magistrados, servidores, entidades de 

classe, entre outros. 

 

   No mesmo ofício, V.Exa. destaca as avaliações diárias que esta C. Corte vem realizando 

para “promover, sempre que necessário, os ajustes que permitam compatibilizar a priorização da proteção da saúde 

com a necessidade de manutenção das atividades presenciais da Justiça”. 

 

 
1 https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/02/17/dracena-entra-em-colapso-na-saude-e-prefeitura-decide-endurecer-
restricoes-para-tentar-controlar-o-avanco-da-pandemia-da-covid-19-na-cidade.ghtml 
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   Exatamente por isso, a fim de contribuir para a decisão mais acertada na defesa da vida e da 

saúde dos servidores, magistrados e respectivos familiares, trazemos informações preocupantes com relação ao 

avanço assustador que a pandemia tem sinalizado nos últimos dias na comarca de Dracena e região; vejamos: 

 

   Dracena possui, aproximadamente, 45.000 (quarenta e cinco mil) habitantes, mas, tão 

somente, 10 (dez) leitos de UTI, que não atendem exclusivamente a população local, mas sim uma população total 

aproximada de 130.000 (cento e trinta mil pessoas), considerando a população da microrregião, que engloba os 

municípios de Junqueirópolis, Tupi Paulista, Panorama e Ouro Verde. 

 

   Além disso, esses mesmos leitos de UTI atendem a Delegacia Regional de Saúde – DRS – 

de Presidente Prudente, que também contempla Adamantina. 

 

   Enfim, é fácil concluir que a relação “população x leitos de UTI” da região, em tempos de 

pandemia da COVID, mostra-se absolutamente desproporcional. 

 

   E essa desproporcionalidade, Exa., mostra-se ainda maior e preocupante quando o 

avanço da COVID em Dracena bate recordes diários (Doc. 01) ao ponto de levar o Prefeito Municipal a 

rebaixar o Município para a fase vermelha do Plano São Paulo, atendendo a recomendação do Ministério 

Público Estadual,2 mesmo estando na região de Presidente Prudente, que pela classificação do Poder 

Executivo Estadual, está na fase amarela, menos restritiva. 

 

   Tamanho é o avanço assustador da pandemia na região que Prefeito Municipal de 

Dracena determinou, também, a manutenção das aulas NÃO presenciais nas escolas das redes públicas 

municipais, estaduais e privadas de ensino básico e superior.3 No mesmo sentido, decidiu o Prefeito 

Municipal de Tupi Paulista. 

 

   A Casa da OAB de Dracena, diante do avanço descontrolado da contaminação pelo 

coronavírus na região, também suspendeu os atendimentos presenciais a partir de amanhã, dia 18.02.2021. 

  

   Nesse cenário preocupante, em que todas as autoridades locais estão buscando 

alternativas para majorar o isolamento social a fim de conter a disseminação da doença, não se mostra 

razoável que esta C. Corte de Justiça mantenha o trabalho presencial, mesmo que escalonado, expondo a 

população, os servidores e os magistrados a riscos desnecessários. 

 
2 https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/02/17/dracena-entra-em-colapso-na-saude-e-prefeitura-decide-endurecer-
restricoes-para-tentar-controlar-o-avanco-da-pandemia-da-covid-19-na-cidade.ghtml 
3https://www.dracena.sp.gov.br/?pag=T1RVPU9EZz1PV0k9T1RrPU9UUT1OMlE9T0dNPU9XST1PR1U9T0dNPU9HWT1PV009T1dZPQ==&id=10

7308 
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   Vale destacar, inclusive, que em pesquisa independente iniciada hoje pela Requerente, 100% 

dos servidores que participaram (64 pessoas) até então (a enquete ainda está no ar) responderam ser a favor da 

manutenção do trabalho integralmente remoto até que a situação da região melhore, o que só demostra o medo de 

todos que ali convivem diariamente. 

  

   Isso só reforça, Exa., que estamos vivendo tempos difíceis, obscuros e de absoluta 

incerteza, nos quais o isolamento social, mais do que nunca, mostra-se como a única medida de prevenção 

efetivamente capaz de minimizar os riscos de contaminação.  

  

   ANTE O EXPOSTO, requer, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, seja determinada a imediata 

suspensão da retomada do trabalho presencial nos prédios dos fóruns da Comarca de Dracena e região 

(Junqueirópolis, Tupi Paulista, Panorama, Ouro Verde e Adamentina), eis que demonstrado está que a 

situação naquela comarca está cada vez mais crítica, o que impacta diretamente as demais comarcas. 

 

     Termos em que pede deferimento. 

   Ribeirão Preto/SP, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – ASSOJURIS 

Carlos Alberto Marcos – Presidente 
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PREFEITO ANDRÉ 
LEMOS ENVIARÁ 

DIARIÁMENTE NOMES 
DE INFECTADOS 

PELA COVID PARA 
POLÍCIA CIVIL

POR FURAR ISOLAMENTO

Com 95 confirmações em 24 
horas, Dracena atinge pior 
média móvel da pandemia

P.5

P.4
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Jornal Regional
32
ANOS

FELINOSRECOMENDAÇÃO

MAIS RECORDES

No dia mundial 
do gato, conheça 

dicas de como 
cuidar e entreter 
seu gatinho P.7

MP-SP local sugere 
ao Executivo Municipal 
que Dracena retroceda 

para fase vermelha 
do Plano SP P.3

(18) 99648-1798(18) 3822-1758 

ClassiRegional
Anuncie aqui. 

Faça um bom negócio.

Assinantes     tem mais vantagens
Novos infectados pela covid-19 estão aumentando de forma 
assustadora desde o início do ano. Em 46 dias de 2021, 
casos somam 1.191 e média móvel diária está em 39 novos
contaminados por dia

Arquivo/JR

C
edida/Fernando C

abral
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PEDRO REIS
DA REDAÇÃO

O Ministério Público de 
São Paulo, através da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Dracena, recomendou ao 
executivo municipal na tarde 
de ontem, 16, que a cidade 
de Dracena passe para a 
fase vermelha do Plano SP, 
a mais restritiva do plano 
de flexibilização estadual por 
pelo menos 15 dias.

O documento assinado 
pelos três promotores do 
município (Antonio Simini 
Jr, Rufino Eduardo Galindo 
Campos e Ruy Fernando 
Anelli Bodini) leva em con-
sideração diversos fatores 
para tal recomendação. A 

principal delas é a ocupação 
máxima dos leitos de UTI 
exclusivos para a covid-19 
na Santa Casa local desde o 
dia 5 deste mês.

Além disso, o disso, o 
documento assinado pelos 
promotores afirma que 
Dracena é referência no 
setor de saúde para as 
outras cidades da Nova Alta 
Paulista e é necessário ten-
tar conter o avanço da doen-
ça. 

Outro fator levado em 
conta é o critério de ava-
liação, já que os casos 
seguem crescendo nas últi-
mas semanas é será neces-
sário uma resposta eficiente 

da saúde municipal nas pró-
ximas semanas.

Reunião do CISNAP deci-
dirá próximos passos

Por meio de nota enviada 
pela assessoria de imprensa 
da prefeitura de Dracena, 
foi informado que o exe-
cutivo municipal recebeu a 
recomendação do Ministério 
Público a respeito da regres-
são para a fase vermelha. 

“Segundo o prefeito 
André Lemos, o assunto 
será tratado em reunião do 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Nova Alta Paulista 
(CISNAP), na tarde desta 
quarta-feira, 17, na sede da 
OAB”, disse a nota.

AGÊNCIA BRASIL 
DA REDAÇÃO

O Ministério da Saúde infor-
mou ontem, 16, em Brasília, ter 
garantido mais 54 milhões de 
doses da vacina CoronaVac con-
tra a covid-19. Acrescentou ter 
assinado novo contrato com o 
Instituto Butantan, que desenvol-
ve o imunizante em parceria com 
o laboratório Sinovac.   

A previsão, considerando os 
46 milhões de doses já contrata-
das, é distribuir aos estados 100 
milhões da vacina até setembro. 

Segundo o ministério, além 
da CoronaVac, o Brasil recebe-
rá mais 42,5 milhões de doses 
de vacinas fornecidas pelo 
Consórcio Covax Facility até 
dezembro. Também foram con-
tratadas mais 222,4 milhões de 
doses de vacina contra covid-
19 em produção pela Fundação 
Oswaldo Cruz, e parte desses 
imunizantes já começou a ser 
entregue mês passado. 

A previsão do Ministério da 
Saúde é assinar, nos próximos 
dias, contratos de compra com a 
União Química. Entre os meses 
de março e maio, o laboratório 

deve entregar dez milhões de 
doses da vacina Sputnik V. 

O ministério também 
espera contratar da Precisa 
Medicamentos mais 30 milhões 
de doses da Covaxin, também 
entre março a maio.

Confira o cronograma de 
entregas de vacinas:  

Consórcio Covax Facility 
Entregas de 42,5 milhões de 

doses: 
Março: 2,65 milhões de doses 

da AstraZeneca 
Até Junho: 7,95 milhões de 

doses da AstraZeneca  
O consórcio, coordenado pela 

Organização Mundial da Saúde 
(OMS), funciona como um cen-
tro de distribuição internacional 
de vacinas. O Brasil receberá, 
ainda, aproximadamente mais 
32 milhões de vacinas contra a 
covid-19 produzidas por labora-
tórios de sua escolha até o final 
do ano, conforme cronogramas 
estabelecidos exclusivamente 
por esse consórcio. 

Fundação Butantan – 
Corodonavac/Sinovac 

Entregas de 100 milhões de 
doses: 

Janeiro: 8,7 milhões - entre-
gues 

Fevereiro: 9,3 milhões 
Março: 18,1 milhões 
Abril: 15,93 milhões 
Maio: 6,03 milhões 
Junho: 6,03 milhões 
Julho: 13,55 milhões 
Agosto:13,55 milhões 
Setembro: 8,8 milhões 
Fundação Oswaldo Cruz – 

Oxford/Astrazeneca 
Entregas de 222,4 milhões de 

doses: 
Janeiro: 2 milhões - entregues 
Fevereiro: 4 milhões 
Março: 20,7 milhões 
Abril: 27,3 milhões 
Maio: 28,6 milhões 
Junho: 28,6 milhões 
Julho: 1,2 milhões  
A partir da incorporação da 

tecnologia da produção do IFA 
(Insumo Farmacêutico Ativo), a 
Fiocruz deverá produzir e entre-
gar mais 110 milhões de doses 
no segundo semestre de 2021.  

União Química - Sputnik V/
Instituto Gamaleya 

Entrega de 10 milhões de 
doses (importadas da Rússia) 
– Previsão de assinatura de con-

trato esta semana.  
Março: 800 mil entregues 15 

dias após a assinatura do con-
trato 

Abril: 2 milhões entregues 45 
dias após a assinatura do con-
trato 

Maio: 7,6 milhões entregues 
60 dias após a assinatura do 
contrato 

A partir da incorporação da 
tecnologia da produção do IFA, 
a União Química deverá passar 
a produzir mais oito milhões de 
doses por mês. 

Precisa Medicamentos – 
Covaxin/Bharat Biotech 

Entrega de 20 milhões de 
doses importadas da Índia – 
Previsão de assinatura de con-
trato esta semana. 

Março: 8 milhões - 4 milhões 
mais 4 milhões de doses entre-
gues entre 20 e 30 dias após a 
assinatura do contrato 

Abril: 8 milhões - 4 milhões 
mais 4 milhões de doses entre-
gues entre 45 e 60 dias após a 
assinatura do contrato 

Maio: 4 milhões entregues 70 
dias após a assinatura do con-
trato

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 
PREFEITURA

A Vig i lânc ia 
Epidemiológica informa 
que o total de vacinados 
em Dracena ontem, 16, 
chega a 3.087 pessoas. 
Desses 288 receberam a 
segunda dose da vacina. 
Idosos maiores de 85 anos 
foram 634 vacinados.

Segundo a enfermei-
ra responsável pela VE, 
Karina Akiyama, até o 
momento foram recebidas 
4.517 doses de vacina.

Total de 
vacinados 

em Dracena 
chega a 3.087 

pessoas

Ministério Público recomenda que Dracena 
regresse à fase vermelha do Plano SP

Segundo recomendação enviada ao executivo municipal, 
MP-SP sugere que apenas serviços essenciais funciona na 

cidade por pelo menos 15 dias 

Governo compra mais 54 milhões de doses de vacina contra covid-19
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MARCOS MAIA 
DA REDAÇÃO

O prefeito André Lemos 
divulgou durante live em sua 
página no Facebook na últi-
ma segunda-feira, 15, que 
pretende enviar para a polí-
cia a lista diária com nomes 
de pessoas que estão infec-
tadas com a Covid-19 e con-
tinuam saindo normalmente 
de casa e colocando em 
risco outras pessoas com o 
vírus. 

Ele afirmou que entende 
que com a lista em mãos a 
polícia pode verificar se a 
pessoa testou positivo para 
a Covid está respeitando ou 
não o período da quarente-
na determinada pelo médi-
co. “Se a polícia constatar 
que a pessoa infectada não 
está em casa à mesma só 
pode ir ao CEMAC e não 
pode frequentar o merca-
do, a lotérica e em lugar 
nenhum. Ela tem que ficar 
em casa ou sendo atendi-
da pelo médico no CEMAC. 
Vamos fazer essa lista e a 
polícia poderá por amostra-
gem realizar a verificação  
de pessoas que estão furan-
do a quarentena porque isso 

está acontecendo, infeliz-
mente. Tem gente confirma-
da positiva ou a esposa ou 
o filho ou está com o vírus 
e a pessoa continua traba-
lhando ou indo no mercado 
e em outros lugares sem 
contar nada para ninguém 
e acho isso uma exposição  
aos outros desnecessária  e 
é um crime”, comentou o 
prefeito.   

A decisão do prefeito 
André ocorre em virtude do 
aumento de casos da doen-
ça em Dracena nos últimos 
dias. 

Na manhã desta terça-
feira, 16, o delegado Nilton 
Santos Paschoal disse por 
telefone que ainda não havia 
recebido nenhuma lista do 
poder executivo com os 
nomes das pessoas doen-
tes com o vírus que estão 
desrespeitando a ordem 
médica.

Quem desrespeitar a 
quarentena pode respon-
der criminalmente

A prefeitura de Dracena 
confirmou, através de nota 
que tal medida será adota-
da. Segundo publicação no 
site oficial, “caso a Polícia 

Prefeito André afirma que vai enviar a polícia 
lista com os nomes de infectados pela 

Covid que não respeitarem o isolamento
Quem desrespeitar a quarentena pode ser enquadrado criminalmente de acordo 
com o artigo 268 do Código Penal por infringir determinação do Poder Público

compareça em alguma casa 
dessas pessoas indicadas 
na lista, ela só poderá ser  
localizada no CEMAC, se 
for encontrada em outro 
local, ela será responsabi-
lizada criminalmente pelo 
artigo 268, do Código Penal 
que diz: Infringir determina-
ção do poder público, des-
tinada a impedir introdução 
ou propagação de doença 
contagiosa: Pena - deten-
ção, de um mês a um ano, 
e multa. Parágrafo único - A 
pena é aumentada de um 
terço, se o agente é fun-
cionário da saúde pública 
ou exerce a profissão de 

médico, farmacêutico, den-
tista ou enfermeiro.”, disse 
a nota da municipalidade.

Além disso, a prefeitu-
ra local reforçou que outra 
ação está sendo iniciada 
na cidade, diz respeito ao 
DISK DENÚNCIA - cida-
dãos poderão denunciar 
se souberem de pessoas 
contaminadas e que não 
estejam cumprindo a qua-
rentena, aglomerações e 
ainda estabelecimentos que 
não estejam cumprindo o 
decreto. Basta ligar no (18) 
99643-3435 e informar tal 
situação.

Arquivo/JR

Prefeito André Lemos disse que enviará para a Polícia Civil 
diariamente lista com pessoas que estão positivadas para o 
coronavírus 
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A prefeitura municipal, 
através da Secretaria de 
Saúde e Higiene Pública, 
divulgou ontem, 16, o 
boletim informativo com a 
atualização de casos de 
covid-19 na cidade.

Foram confirmados 
mais 95 novos casos da 
doença em relação ao 
boletim da última segun-
da-feira, 15. Ao todo, já 
foram 2.651 confirmações 
da doença em Dracena. 
Deste total, 20 dracenen-
ses estão em tratamento 
hospitalar e 496 pessoas 
em isolamento domiciliar, 
segundo a prefeitura local.

São consideradas cura-
das do novo coronaví-
rus 2.088 pessoas. Além 
disso, a cidade acumula 
51 casos suspeitos aguar-
dando resultados dos exa-
mes. Dentre estes sus-
peitos, um está em trata-
mento hospitalar. Todos os 
suspeitos em isolamento 
domiciliar de acordo com 
a prefeitura.

O número total de casos 
ativos na cidade está em 
516 pessoas. Os casos 
ativos são aquelas pes-
soas que neste momento 
estão portando o vírus. É 
vital que se faça o isola-
mento corretamente. 

Pior média móvel de 
novos casos

Com a soma dos casos 
confirmados nesta segun-
da-feira, Dracena atingiu 
novamente o pico de con-
tágio da doença na cida-
de. Atualmente, a média 
móvel diária está em 39 
casos por dia. A média 
móvel mostra a real situ-
ação da doença, já que 
leva em consideração a 

Com novo recorde de novos casos em 24 
horas, covid segue avançando em Dracena

Mais 95 casos foram confirmados nas últimas 24 hora, média móvel diária de 
novos casos é a pior desde o início da pandemia

média dos últimos sete dias, 
tirando a sub notificação nos 
finais de semana.

UTI da Santa Casa de 
Dracena segue com 100% 
de ocupação

O boletim de ontem, 15, 
da Santa Casa de Dracena 
sobre o covid-19 informa-
va que dez pacientes positi-
vos para a doença estavam 
internados na UTI COVID 
e outros doze, que também 
testaram positivo para a 
covid-19, estavam em tra-
tamento na enfermaria, com 
isso, eram 22 internações 
com pacientes positivados.

Com relação aos casos 
suspeitos do novo coronaví-
rus, existe um paciente inter-
nado em um leito de enfer-
maria no hospital.

Vale lembrar que a Santa 
Casa atende moradores 
de todos os moradores da 
microrregião de Dracena

Com isso, a Santa Casa 
de Dracena segue com 
100% dos leitos de UTI 
ocupados para a covid-19 
somando-se os dez casos 
confirmados.

Já os leitos de enfermaria 
estão com 92,8% de ocupa-
ção entre suspeitos e con-

firmados para a covid-19. 
São 13 leitos de enfermaria 
exclusivos para a covid que 
estão ocupados dos 14 dis-
poníveis no hospital.

CEMAC com 15 pesso-
as em observação

Durante live realizada em 
sua página no Facebook, o 
prefeito de Dracena André 
Lemos, disse que existem 
15 pessoas contaminadas 
pela covid-19 que estão 
em observação no CEMAC 
municipal.

Além disso, ele disse que 
a situação do estoque de 
oxigênio no local é limitado, 
o que, segundo ele, é motivo 
de preocupação.

Crescimento desenfrea-
do 

Como é possível notar 
no gráfico abaixo elabora-
do pela reportagem do JR, 
entre 24 de agosto e 16 de 
setembro, a cidade Dracena 
viveu a primeira onda de 
contágio durante a pande-
mia do novo coronavírus. 

Neste período de 24 dias, 
a média móvel de novos 
casos estava em 13,7. 
Durante praticamente um 
mês, Dracena registrou uma 
estabilidade de novos casos 

da doença. Diferentemente 
do que visto entre agosto e 
setembro de 2020, entre 4 
de janeiro e 16 de fevereiro, 
não existe estabilização de 
novos casos.

O gráfico indica um cres-
cimento escalonado e con-
tinuo neste período de 44 
dias. Até aqui, não há sinais 
de estabilização do contá-
gio, muito menos de queda. 
Ou seja, durante quarenta 
e quatro dias, Dracena não 
conseguiu conter o avan-
ço da doença em nenhum 
momento e o gráfico mostra 
isso.

O que fazer agora?
A única forma de evitar 

que a situação piore é fazen-
do o distanciamento social 
de forma correta. Ligue para 
o 190 da Polícia Militar para 
denunciar aglomerações. 
Não existe outra saída a não 
ser seguir a risca o isola-
mento social, o uso de más-
caras e álcool em gel, além 
de evitar aglomerações.

Com a Santa Casa local 
praticamente cheia, é possí-
vel que não exista como tra-
tar casos graves da doença. 
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O prefeito Alexandre 
Tassoni Antonio consideran-
do a necessidade de conter 
a propagação de infecção e 
transmissão local, a preser-
vação da saúde dos alunos, 
estagiários, professores, 
servidores, colaboradores 
terceirizados e público em 
geral, assinou o decreto 
n°. 6.969 ontem, 16, deter-
minando a suspensão das 
aulas regulares presenciais 
em todas as unidades esco-
lares das redes públicas, 
municipal e estadual, e em 
todas as unidades de ensi-
no da iniciativa privada da 
educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental 
e ensino médio) e superior 
localizados no território do 
município. 

Durante o período da 

suspensão das aulas e 
demais atividades letivas 
presenciais regulares, as 
atividades educacionais 
serão realizadas a distân-
cia nos mesmos moldes já 
realizados desde o início 
da suspensão das aulas 
que ocorreram no mês de 
março/2020. 

A medida deve-se ao 
avanço da pandemia de 
covid 19 no município, cuja 
situação dos leitos da Santa 
Casa local encontra-se com 
alta taxa de ocupação nos 
últimos dias. 

Nos últimos dois meses 
houve um grande número 
de casos confirmados pela 
Vigilância Epidemiológica, 
novos e as últimas sema-
nas, foram registrados dois 
falecimentos de moradores 
da cidade, devido à covid. 

Prefeitura Tupiense Decreta que todas 
unidades de ensino no município 

sigam de forma remota
O boletim epidemiológi-

co de ontem informa 651 
confirmações da doença na 
cidade, sendo 534 curados. 
Em isolamento domiciliar 
estão em tratamento 101; 

em tratamento hospitalar 
07; suspeitos são 82 aguar-
dando exames. Óbitos che-
gam a 09 casos. (Com infor-
mações/Prefeitura de Tupi 
Paulista)

Fabio Tessarini


