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JUSTIFICATIVA - PL 0106/2021 

O presente projeto tem por objetivo denominar o espaço público, sem denominação, 
localizado no Jaguará, na zona oeste do município de São Paulo. A denominação da Praça 
com o nome da ativista em prol dos direitos dos pacientes oncológicos e líder do movimento 
pela liberação do uso compassivo de substâncias experimentais com fins terapêuticos e 
símbolo da luta pela liberação da fosfoetanolamina sintética presta uma justa homenagem a 
uma lutadora em defesa da vida. 

Natalanei Estevam Silva, nascida em São Paulo no dia 28 de dezembro de 1979 e 
falecida em 22 de outubro de 2016, ou Nathy Estevam, cursou o ensino básico no Colégio 
Sion, na Escola Municipal Silva Braga e na Escola Estadual Romeu de Moraes. Ainda jovem, 
aos 15 anos, teve de interromper os estudos para se tratar do câncer. Após 17 cirurgias, teve 
uma trégua momentânea da doença. Aproveitou esse período para cumprir seus objetivos. 
Engravidou, deu à luz a uma menina chamada Nicole Estevam Gerard, terminou seus estudos 
em design de moda, destacando-se pela qualidade das peças produzidas (conquistou o 
segundo lugar no concurso Tesoura de Ouro, em 2007), posteriormente, graduou-se em 
administração de empresas e, por fim, abriu seu próprio negócio, um salão de cabeleireiro no 
bairro paulistano da Vila Leopoldina, denominado Cherry Hairstyle. 

Após ser diagnosticada com metástase em 2014 e ser informada da condição de 
paciente paliativa, isto é, de que a medicina clássica não tinha nada para oferecer ao 
tratamento de sua doença, Nathy começou a pesquisar sobre novas terapias e tratamentos 
experimentais. Rapidamente, tornou-se uma das principais lideranças do movimento pela 
liberação da fosfoetanolamina sintética. 

Para pressionar as autoridades e difundir a informação junto à população, convocando 
apoio popular, realizou manifestações em diversos pontos da capital paulista (Parque do 
Ibirapuera, vão-livre do MASP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e diversas partes 
do Brasil (Porto Alegre, Américo Brasiliense, Brasília), participou de audiências públicas, 
coordenou a ocupação do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por 
pacientes oncológicos e seus familiares, sendo a pioneira dessa forma de protesto, 
posteriormente emulada pelos estudantes paulistas e outros segmentos da sociedade. Levou o 
tema à grande imprensa, através de depoimentos e entrevistas marcantes concedidas ao 
Conexão Repórter e Programa do Ratinho (SBT), além de ter abordado o tema em quase todos 
os grandes veículos de mídia televisiva, eletrônica e impressa do país. Fundou a primeira 
associação brasileira de pacientes oncológicos voltada para a defesa do direito do uso 
compassivo de novas substâncias - a Abrafosfo. 

Finalmente, Nathy Estevam coordenou uma importante mobilização popular, 
angariando mais de 50.000 assinaturas de todas as partes do Brasil, moções de apoio dos 
legislativos municipais de diversas cidades brasileiras e o apoio de influentes personalidades 
de diversos campos do saber. Como resultado desses esforços, conseguiu a aprovação no 
Congresso Nacional do projeto de lei que liberava o uso da fosfoetanolamina sintética, 
unanimemente apoiado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, bem como a sanção 
presidencial de Dilma Rousseff. 

Seu falecimento, em 22 de outubro de 2016, tocou milhares de pessoas em todo país. 
Nathy foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), por 
intermédio de uma sessão solene realizada em 19 de dezembro de 2016. Na placa de 
homenagem da ALESP, recebeu a alcunha Guerreira que iluminou a todos na luta pela vida. 
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Diante do exposto, em homenagem à pessoa da ativista Nathy Estevam, justifica-se a 
importância da denominação e conto com o apoio dos nobres pares para aprovação do 
presente projeto." 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/03/2021, p. 64 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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