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Dá-se o nome de Enfermeiro Athaide Celestino
da Silva a nova ala do Hospital Metropolitano
de Várzea Grande.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Enfermeiro Athaide Celestino da Silva” a nova ala do Hospital Estadual
Lousite Ferreira da Silva – Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Por que não dar um Nobel póstumo aos profissionais de saúde que vêm sendo vítimas em todo o mundo da
tragédia do coronavírus?

Embora essas enfermeiras e enfermeiros peçam que não sejam vistos como heróis, pois seu trabalho seria
sua obrigação, eles estão sendo vítimas em muitos casos da falta de equipamentos nos maltratados
sistemas públicos de saúde, que, em muitas partes, como aqui no Brasil, foram saqueados criminalmente
pela corrupção política.

Há um clamor mundial de empatia e gratidão por esses profissionais, muitos deles já aposentados e que
decidiram voltar à linha de frente desta guerra de inimigos invisíveis. As pessoas os aplaudem, cantam para
eles e se comovem com suas mortes. Eles, por sua vez, demonstram felicidade toda vez que conseguem
salvar uma vida, mesmo que ao custo de pôr em risco a própria.

O mundo que aplaude e ama esses profissionais de saúde descobre que o coronavírus talvez esteja
revelando, paradoxalmente, o melhor de nós mesmos. Enquanto enterrarmos os mortos, desenterramos
virtudes que estavam adormecidas. Descobrimos uma capacidade de amar que acreditávamos ter perdido,
ao mesmo tempo que nos descobrimos mais capazes de observar e apreciar o melhor dos outros.
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Descobrimos que talvez não fôssemos tão maus e egoístas como pensávamos. Estamos desenterrando
raios de humanidade em um mundo que parecia frio e sem sentimentos. A pandemia nos fez sentir mais
próximos em nível mundial, e a vida nos é revelada com maior valor e dignidade.

Se antes do coronavírus dizíamos que o homem era um lobo para os outros, hoje descobrimos que também
existem anjos no meio deste pedacinho do universo.

Athaide Celestino da Silva era enfermeiro há 37 (trinta e sete) anos e trabalhava na unidade III do Hospital
Adauto Botelho. E após ficar 37 (trinta e sete) dias internado na UTI em Cuiabá, faleceu aos 63 (sessenta e
três) anos com o novo coronavírus – COVID-19.

Diante do exposto e pela importante relevância e homenagem a esses profissionais que estão na linha de
frente no combate ao coronavírus, solicito aos meus nobres pares a apreciação e aprovação desta matéria
legislativa.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Maio de 2020

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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