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AVENIDA BRASIL

Atividades alusivas 
ao Setembro Amare-
lo, mês em que ocorre 
a Campanha Mundial 
de Prevenção ao Suicí-
dio, foram realizadas 
em todo o país confor-
me orientações da As-
sociação Brasileira de 
Psiquiatria. Em Tangará 
da Serra, a campanha 
será concluída hoje, às 
09h00, com a realização 
da 2ª Carreata em Favor 
da Vida.

A ação consiste numa 
parceria entre o CAPS 
e a UNIC, que no dia 
30/09 realizará também 
uma ação solidária.

“Essa carreata é aberta 
a toda a população tan-
garaense. É o segundo 
ano em que está aconte-
cendo, em alusão ao Se-
tembro Amarelo. A saída 
será às 09 horas da ma-
nhã, do estacionamento 
do Big Master da Aveni-
da Brasil, vai descer até 
a rotatória do Banco do 
Brasil, com retorno até a 
Unic”, afirma a profes-
sora Idilaine de Fátima 

Lima, uma das organiza-
doras da carreata.

Os números envol-
vendo suicídio são alar-
mentes. Estima-se que 
800.000 pessoas se sui-
cidem todos os anos no 
mundo inteiro. Prevê-se 
que 2.000.000 de pes-
soas cometam suicídio 
em 2020. Neste ano, a 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) lançou 
uma meta de redução de 
10% dos casos de sui-
cídio até 2020. No Bra-
sil aproximadamente 
11.000 pessoas se suici-
dam por ano e a maioria 
dos casos de suicídio 
está associada à existên-
cia de transtornos psí-
quicos.

Professora do curso 
de enfermagem, Idilai-
ne reforça a necessidade 
de se falar a respeito de 
doenças como a depres-
são e outros transtornos 
que possam ocasionar o 
suicídio.

“Fechamos esse mês 
e a gente espera que as 
pessoas tenham essa 
consciência de valoriza-
ção da vida, de estar se 
cuidando das pessoas 
que estejam apresen-

tando as alterações. Às 
vezes um familiar, um 
amigo pode estar con-
tendo algum sinal de 
que não está bem e as 
pessoas podem ajudar, 
pode compartilhar desse 

momento encaminhan-
do, conversando e real-
mente dizendo a pessoa 
para que não chegue ao 
ponto de cometer um 
suicídio”, frisou Idilai-
ne, ao convidar a popu-

lação para prestigiar a 
carreata.

A Campanha Setem-
bro Amarelo surgiu em 
2014 como um movi-
mento para prevenção 
do suicídio, frente a 

números epidêmicos. 
Tangará da Serra aderiu 
a campanha no ano de 
2015. Estudos apontam 
que 90% dos casos de 
suicídio podem ser evi-
tados.
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Carreata encerra atividades 
do Setembro Amarelo

Carreata chega a sua segunda edição


