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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma: A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Deputado Elizeu Nascimento, vem
apresentar ''MOÇÃO DE APLAUSO'' pelo Ato de Bravura ao Sargento BM Reinaldo Jesus de Souza e
aos Técnicos de Enfermagem Vanderlei Dias de Guimarães e Sonia Marcia de Souza, Por enfrentarem
um enxame de 300 abelhas ao salvar a vida de um Homem na cidade de Rondonópolis/MT.

JUSTIFICATIVA

Da Nota do Jornal MFL Notícias:
Socorristas do samu salvam trabalhador em meio a ataque de abelhas
Uma guarnição do (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, composta pelo sargento R. Souza e
pelos técnicos de enfermagem Sônia e Wanderlei, em um ato de bravura salvaram um trabalhador em meio
a ataques de abelhas, no sabado(18), no município de Rondonópolis (MT). Ele estava roçando uma região
de mata quando foi atacado por centenas de picadas de abelha.
Uma outra pessoa que se encontrava com a vítima foi quem acionou o Samu, logo que a equipe de
socorristas presenciou a situação.
Aproximaram rapidamente do local, mas para chegar até o homem tiveram que se proteger improvisando
roupas de proteção para também não serem picados pelos insetos. Até um capacete automobilístico foi
usado por um dos heróis.
Após os socorristas arriscarem a própria vida, a intervenção teve êxito total, o homem foi encaminhado para
o hospital. Logo que foi medicado a vitima foi liberada e fez questão de ir até a sede do Samu para
agradecer os profissionais que não mediram esforços para salvá-lo.
______________________________________________________________________________________
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Da Nota do Jornal Gazeta MT:
Equipe do Samu salva homem atacado por enxame com mais de 300
abelhas
Ele estava realizando uma roçada em uma região de mata quando foi atacado

por Sirlei Alves, de Rondonópolis
22 de Janeiro de 2020, 12h02

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), composta pelo sargento R. Souza e
pelos técnicos de enfermagem Sônia e Wanderlei, socorreu um trabalhador que foi atacado por um enxame
de abelhas, no fim de semana, no município de Rondonópolis (MT). Ele estava realizando uma roçada em
uma região de mata quando foi atacado com mais de 300 picadas dos bichos.
O companheiro de trabalho da vítima foi que acionou o Samu, logo que presenciou a cena. Os socorristas
chegaram rapidamente ao local, mas para se aproximarem do homem tiveram que improvisar roupas de
proteção para também não serem atacados. Até um capacete automobilístico foi usado por um dos
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bombeiros.
Após alguns minutos, a equipe conseguiu socorrer a vítima, que foi levada para o hospital. Ela já foi liberada
e fez questão de ir até a sede do Samu para agradecer os profissionais que a ajudaram.
_______________________________________________________________________________________
_
Portanto, pelo Ato de Bravura de Excelência desenvolvida, os Senhores:
Sargento BM Reinaldo Jesus de Souza e aos Técnicos de Enfermagem Vanderlei Dias de Guimarães e
Sonia Marcia de Souza, fazem jus ao reconhecimento desta Casa de Leis, por ser exemplo para o
Município de Rondonópolis/MT.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2020

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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