No Setembro Amarelo, o Conselho de Psicologia
de Sergipe (19ᵃ Região) apoiou 216 atividades
realizadas por psicólog@s, profissionais voluntári@s de
diversas áreas, instituições e equipes de trabalho.

Juntos pela
Valorização da Vida!!!

Setembro Amarelo
O mês de Setembro no Estado foi marcado por inúmeras ações de prevenção ao
suicídio que ocorreram na capital e no interior.
Dentre elas, 216 atividades receberam o apoio do Conselho de Psicologia de
Sergipe (19ᵃ Região) que abraçou a causa e apoiou facilitadores, ONG´s,
instituições públicas e privadas ao longo do mês.
Durante a Campanha, psicólogos, médicos psiquiatras, estudantes de psicologia,
trabalhadores de várias categorias profissionais e voluntários diversos planejaram
e realizaram atividades em praticamente todos os dias de setembro.

Convite e engajamento
nas ações
Ainda no mês de agosto, o CRP 19 divulgou a campanha nas mídias sociais e convidou
a categoria a se somar aos trabalhos de prevenção. Foram disponibilizadas 2.500
cartilhas e 30.000 panfletos para psicólogos e equipes de trabalho que quisessem
planejar ações e levar a mensagem da campanha aos mais variados públicos.
Os voluntários desenvolveram atividades em 32 municípios sergipanos e revezaram-se
para cumprir uma programação composta por caminhadas, cine debates, concerto,
contação de histórias, dinâmicas de grupo, encontro cultural, free hugs, lanternas da
paz, oficinas, palestras, panfletagens, passeios ciclísticos, pit stop, ponto de encontro,
rodas de conversa, simpósios, teatro de fantoches e vivências.

Municípios sergipanos que desenvolveram ações na
Campanha Setembro/2018

➢Aquidabã
➢Aracaju
➢Barra dos
Coqueiros
➢Canhoba
➢Capela
➢Carira
➢Cumbe
➢Divina Pastora
➢Estância
➢Feira Nova

➢Nossa Sra Aparecida
➢Frei Paulo
➢Nossa Sra da Glória
➢Indiaroba
➢Nossa Sra do Socorro
➢Itabaiana
➢Pedrinhas
➢Itaporanga D´Ajuda ➢Ribeirópolis
➢Lagarto
➢Rosário do Catete
➢Malhada dos Bois
➢Salgado
➢Malhador
➢São Cristovão
➢Moita Bonita
➢Simão Dias
➢Muribeca
➢Siriri
➢Neópolis
➢Umbaúba

Quantidade de ações realizadas por município
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Protagonismo e Horizontalidade
O protagonismo foi uma característica marcante do Setembro Amarelo em Sergipe. Profissionais,
estudantes e as equipes de voluntários que abraçaram a Campanha foram os mesmos responsáveis
pela identificação de demandas, planejamento das atividades e execução das ações.
O Conselho de Psicologia de Sergipe (19ᵃ Região) apoiou os participantes com a disponibilização de
material educativo e publicizando às ações desenvolvidas ao longo do mês.

Os temas inerentes à temática do suicídio entraram em pauta nas ruas, empresas, organizações não
governamentais, escolas públicas e privadas e equipamentos públicos da saúde e assistência social.
As ações, em sua maioria, foram realizadas em caráter multidisciplinar por psicólogos e grupos de
voluntários de diversas áreas que ofereceram o seu contributo na sensibilização de indivíduos, grupos
e comunidades no tocante aos meios de prevenção.

Temas Transversais
Ao se pensar nas possibilidades de desenvolvimento da Campanha, fatores de risco
diversos relacionados aos índices de suicídio tornaram necessária uma abordagem mais
aprofundada em conformidade com as especificidades de cada público alvo.
Os temas transversais escolhidos por instituições e profissionais foram levados a grupos
compostos por estudantes, professores, idosos, mulheres, crianças, adolescentes e
usuários de serviços públicos e privados.
Dentre as temáticas, destacaram-se o bullying, cyberbullying, LGBTfobia, uso abusivo de
álcool e outras substâncias psicoativas, contextos biopsicossociais, parassuicídio, riscos
profissionais, automutilação, suicídio e ciclos de vida, transtornos mentais, sentido e
propósito de vida, dentre outros.

Avanços da campanha
em Sergipe
Na versão deste ano, a Campanha Setembro Amarelo ampliou o numero de ações
registradas pela categoria profissional, não apenas pela quantidade de ações
informadas, mas também pelo modo diversificado como cada a temática foi
explorada e pelo engajamento da população com o movimento.

Os voluntários utilizaram 20 estratégias diferentes de intervenção para planejar e
executar atividades sobre prevenção ao suicídio nos mais diversos espaços.
Em 2017, o CRP19 registrou 116 atividades que aconteceram em 18 cidades.
Em 2018 foram catalogadas 216 ações espalhadas em 32 municípios, incluído a
capital, evidenciando um crescimento de 86,2% em número de atividades.

Número de ações da campanha Setembro Amarelo 2017 por município
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Ações registradas no CRP 19 no Setembro Amarelo 2018 por município
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Setembro Amarelo em números
A capital do Estado concentrou a maior parte das ações tendo registrado 91
atividades distribuídas entre os mais diversos bairros. Trinta e um municípios do
interior sergipano concentraram as outras 125 atividades. As estratégias de
intervenção mais utilizadas pelos profissionais foram as palestras seguidas de rodas
de conversa que, juntas, representaram 147 ações.
Os municípios apoiados pelo CRP 19 que realizaram atividades da Campanha em
2018 foram Aracaju, Aquidabã, Barra do Coqueiros, Canhoba, Capela, Carira,
Cumbe, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Indiaroba, Itabaiana,
Itaporanga D´Ajuda, Lagarto, Malhada dos Bois, Malhador, Moita Bonita, Muribeca,
Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do
Socorro, Pedrinhas, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, São Cristóvão,
Simão Dias, Siriri e Umbaúba.
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Dentre as três cidades com maior número de ações realizadas no interior do Estado, Carira registrou
15 intervenções, seguida de Neópolis com 10 e Siriri, 9. No entanto, em Carira a diversificação das atividades
foi maior (8 atividades diferentes), enquanto Neópolis fez apenas um tipo de intervenção (10 palestras),
e Siriri 3 tipos diferentes de ações (1 Caminhada, 1 Simpósio e 7 palestras).
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Responsabilidade social
O suicídio é um fenômeno complexo e multicausal que afeta pessoas de diferentes
idades, classes sociais, origens, orientações sexuais e identidades de gênero.
Dados recentes do Ministério da Saúde apontam Sergipe como o estado brasileiro
com maior número de tentativa de suicídio por autointoxicação, com taxa de 2,3 por
100 mil habitantes.
Apesar dos avanços da Campanha Setembro Amarelo em Sergipe e do
engajamento dos profissionais nos trabalhos de prevenção, faz-se imprescindível
que as ações sejam fortalecidas e intensificadas a fim de que estes números
possam ser revertidos.

O Conselho de Psicologia de Sergipe (19ᵃ Região) continuará apoiando a categoria
neste e em outros trabalhos de prevenção, reafirmando a importância da Psicologia
enquanto profissão e seu compromisso social com a comunidade.

Ecos

do Setembro Amarelo

“Após o relato de casos de automutilação praticados por adolescentes na
cidade de Siriri solicitamos ajuda às psicólogas do CRAS. Diante do quadro,
o poder municipal ofereceu atendimentos individualizados aos adolescentes e
programou diversas atividades por ocasião do Setembro Amarelo, tendo a
automutilação como tema de palestras em várias instituições.
Realizamos ainda um simpósio com o objetivo de discutir o assunto com todos
os profissionais da rede intersetorial e uma caminhada pelas ruas da cidade
para alertar a população sobre o tema.
O Conselho de Psicologia de Sergipe forneceu panfletos que foram
distribuídos nas instituições de ensino e os próprios alunos fizeram
panfletagem junto à população. Com esse engajamentos aumentamos a rede
de proteção e cumprimos nosso papel de levar prevenção em relação a este
assunto tão importante”.
Larissa Fabiana Silva Gonzaga, Psicóloga voluntária da Campanha na cidade de Siriri/SE.

“Percebi uma necessidade muito grande que as pessoas tinham de falar e
compartilhar suas angústias durante os eventos. Devido a este desejo de expressão
de muitos as discussões excediam o tempo previamente estipulado para a atividade
e pudemos fazer diversas orientações ao final das palestras. A campanha despertou
em mim uma motivação ainda maior em continuar realizando outros trabalhos com
o objetivo de atingir a maior quantidade possível de pessoas, pois foram
experiências bastante enriquecedoras para todos os envolvidos. Penso que é de
extrema importância que continuem acontecendo estas intervenções em saúde
mental, visto que os índices vêm aumentando e podemos evitar a maioria dos casos
de suicídio criando mecanismos de prevenção que despertem nas pessoas a
importância de se buscar o equilíbrio, os cuidados com a própria saúde mental e
uma melhoria da qualidade de vida”.
Andréa Cristine Santos de Menezes, Psicóloga voluntária da Campanha nos municípios
de Cumbe de Feira Nova/SE

“Pude observar que o público alvo de nossas ações acha que o suicídio é uma prática
que não os atinge e que é uma realidade muito distante. Para os alunos, o suicídio
está atrelado apenas à uma questão grave de saúde mental, o que pode significar que
sofrimentos psicológicos decorrentes de questões familiares, traumas, abusos e perdas
recentes não sejam considerados relevantes para a busca de um apoio emocional
adequado, tornando-os ainda mais vulneráveis quando expostos aos fatores de risco.
O conhecimento de comportamento de automutilação, por exemplo, é tido na escola
como uma atitude isolada e a direção não demonstrou saber como proceder para
oferecer ajuda a quem está precisando. Desse modo, consideramos importante que a
campanha Setembro Amarelo, e os profissionais de Psicologia, venham a contribuir
com a divulgação de informações relacionadas à prevenção do suicídio e saúde mental
de modo geral, nas mais diversas instituições, uma vez que o ato de suicidar-se está
relacionado a diferentes fatores de estresse do cotidiano e pode ser prevenido com o
esclarecimento e tratamento adequados”.
Mércia da Silva Santos , Psicóloga voluntária da Campanha na Escola Estadual 8 de Julho e no
Colégio Estadual Leandro Maciel, em Aracaju/SE.

“Ao final das rodas de conversas que realizamos durante o mês de setembro ouvimos
desabafos de diversas pessoas e percebemos o quanto o nosso município estava
necessitados destas ações de esclarecimento. Na maior parte dos casos as tentativas
estavam relacionadas à dificuldade de lidar com o término de relacionamentos. Nas
Escolas a situação não foi diferente, pois foi onde encontramos os casos mais
complexos. Identificamos casos de bullying, tentativa de suicídio por enforcamento e
vários casos de automutilação. As crianças, adolescentes e jovens estão se
automutilando em uma proporção gigantesca e o mais assustador é que o corpo docente
não está preparado para lidar com a situação. Foi por meio das palestras e rodas de
conversas que realizamos que percebemos também a extrema necessidade de um
Psicólogo no âmbito escolar para lidar com o sofrimento não apenas dos alunos, mas
também dos professores. É de grande valia que esse trabalho de prevenção ao suicídio
seja continuo e que possamos continuar levando esclarecimento à população diante de
tantos casos delicados de sofrimento e necessidade de orientação”.
Leandro Prachedes de Gois, Psicólogo voluntário da Campanha na cidade de Pedrinhas/SE

“...quando tinha cerca de 10 anos meus pais se separaram e com isso minha vida e
rotina mudaram completamente, passei a presenciar muitas discussões e conflitos
entre eles, ficava desesperado sem saber o que fazer, pois já estava sofrendo pela
separação e a falta que sentia do meu pai, ao mesmo tempo em que presenciava o
sofrimento da minha mãe que estava sempre com semblante de tristeza...Um certo
dia estava me sentindo esgotado, angustiado, com muita tristeza e decide
escrever uma carta de despedida e em seguida tentei me suicidar. Meus pais
entraram em desespero e me levaram para acompanhamento psicológico, que foi
muito positivo para a minha superação da situação, ao mesmo tempo em que meus
pais também recebiam orientações da terapeuta... hoje me sinto muito bem.
Atualmente tenho uma prima que está passando pela mesma situação... chegando
até a praticar automutilação. Conversei com ela, incentivei a procurar ajuda
profissional e orientei os pais quanto a situação e hoje percebo que ela está bem
melhor. Acho de suma importância o desenvolvimento dessas ações, pois são
situações que podem acontecer com qualquer pessoa ou família e precisamos ter
conhecimento de como acolher e ajudar as pessoas a superar e vencer esse
desafio”.
Estudante do município de Cumbe-SE

“Procurei as Escolas públicas e privadas da minha cidade e me
disponibilizei para realizar palestras sobre diversos temas que estão
ligados ao suicídio como bullying, homofobia, automutilação e
transtornos mentais. Fiz um agendamento com as Instituições e uma
apresentação com os índices e meios de prevenção. Ao final de cada
palestra os alunos me procuravam para pedir esclarecimentos e
mostrar que estavam cometendo automutilação também. Eu não
fazia ideia da ocorrência de tantos casos”.
Magnum Nelson Fortes Vieira, Psicólogo voluntário da Campanha na cidade de Neópolis/SE

A Campanha Setembro Amarelo é de grande importância para nossa cidade
que sempre foi conhecida pelo grande número de casos de suicídio. Desde
2016, com a primeira Campanha de Valorização da Vida, palestras de
prevenção têm sido levadas para as Escolas e Unidades de Saúde, além de
profissionais do município. O CAPS Esperança juntamente com as
Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação têm levado a Campanha
cada vez mais a um número maior de pessoas. Conseguimos reduzir os
números nos dois últimos anos, mas ainda tem muito trabalho a fazer,
considerando a população de Aquidabã. Vamos continuar abraçando esta
causa para levar esclarecimento e informações sobre prevenção”.
“

Aracelis Antunes Carvalho, Psicóloga voluntária da Campanha na cidade de Aquidabã/SE.

“... e eu tivesse acesso a essas informações antes, talvez
tivesse evitado e acolhido mais meu irmão que cometeu
suicídio há 5 anos”.
Idosa assistida no CRAS de Cumbe-SE

“Tive conhecimento da Campanha Setembro Amarelo e decidi levar para a
cidade de Lagarto(SE),onde em que os índices de suicídio são muito altos.
Junto com uma psicóloga foram programadas várias atividades. Dia 21,
agendamos uma palestra em uma escola estadual, mas infelizmente não foi
possível realiza-la. O motivo? O pai de uma aluna, após se despedir da filha,
cometeu suicídio. Ficamos perplexas com o ocorrido, justamente num momento em
que nos preparávamos para discutir o tema com os alunos na Escola. Na mesma
semana, outro aluno da instituição tentou suicídio. Ainda assim, realizamos a
atividade e fizemos a nosso trabalho levando esclarecimento e informação aos
estudantes, mas os acontecidos nos mostram a gravidade do assunto e a
importância de serem tomadas medidas para prevenir novas ocorrências.”
Aline Menezes de Araújo Souza (Estudante de Psicologia e Voluntária da Campanha no Colégio
Nossa Senhora da Piedade e no Colégio Estadual Prof. Abelardo Romero Dantas, na cidade de
Lagarto/SE)

Eventos
programados

Na mídia

MIX FM
Nessa quinta-feira, 18, o jornalístico matinal da MIX FM em Sergipe, abriu espaço para falar sobre o Setembro
Amarelo, mês dedicado à valorização da vida e de prevenção ao suicídio. O convidado foi o psicólogo Bruno
Madureira Jesus dos Santos (CRP 19/3431) que concedeu entrevista para jornalista Valéria Santana. Nesses
registros com o também jornalista Fredson Navarro, produtor do programa.

TV Atalaia – PGM Sergipe no ar
O Psicólogo Bruno Madureira Jesus dos Santos (CRP 19/3431) foi o convidado dessa segunda-feira, 10, do programa Sergipe no
Ar, exibido na pela TV Atalaia, emissora afiliada da Record TV. Apresentado pela jornalista Tamires Franci, noticiário abordou a
“Campanha Setembro Amarelo: mês internacional de prevenção ao suicídio”.

Ações
em
Sergipe

Setembro Amarelo na Escola 8 de Julho em Aracaju
Promovida pela Escola Estadual 8 de Julho, alunos e professores da instituição, localizada no bairro Ponto Novo, em
Aracaju/SE, assistiram, nessa terça-feira, 18, a palestra “Automutilação e suicídio na adolescência: é preciso romper o silêncio”.
A atividade, coordenada pelo psicólogo Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910), integra as ações
do Setembro Amarelo no instituto de educação.

Violência virtual é tema de palestra em escola de Neópolis
“Cyberbullying: uma reflexão sobre agressões no ambiente virtual” foi o tema da palestra do psicólogo Magnum Nelson
Fortes Vieira- CRP19/3287, para alunos e professores do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo, em Néopolis/SE. O
evento em alusão ao Setembro Amarelo, foi realizado nessa quarta-feira, 19, pela direção da instituição de ensino.

Alunos e professores de Neópolis discutem sobre bullying
A Escola Estadual Amintas Diniz, localizada no município de Neópolis, promoveu na tarde dessa segunda-feira, 17, mais uma ação
do Setembro Amarelo. A palestra “Bullying e fatores de risco ao suicídio na adolescência”, ministrada pelo psicólogo Magnum
Nelson Fortes Vieira (CRP 19/3287), reuniu alunos e professores da instituição para falar sobre respeito e valorização da vida.

Profissionais de CAPS participam de Roda de Conversa sobre prevenção ao suicídio
Com o tema “Quebrando o silêncio: uma conversa sobre saúde mental e prevenção ao suicídio”, a psicóloga Aracelis Antunes
Carvalho (CRP 19/1985) foi a facilitadora de uma Roda de Conversa com os profissionais do Centro de Atenção Psicossocial
“CAPS Esperança” da cidade de Aquidabã(SE), nessa segunda-feira, 3. A ação contou ainda com a participação
da estudante de Psicologia Vera Lúcia de Lima Souza.

Usuários e profissionais de CAPS participam de desfile cívico em Aquidabã(SE)
Vestidos com camisetas da Campanha, trabalhadores e usuários do Centro de Atenção e da Secretaria Municipal de Saúde
desfilaram pelas principais avenidas da cidade com faixas contendo mensagens de prevenção ao suicídio. A iniciativa teve
como objetivo chamar a atenção do público local para “III Campanha de Valorização da Vida”, um alerta à população acerca
do tema que vem sendo desenvolvido ao longo do mês, por uma equipe multidisciplinar, em Aquidabã(SE).

Profissionais e usuários de unidades de saúde participam de atividade sobre o Setembro Amarelo em Aquidabã(SE)
Usuários e profissionais das equipes de saúde das unidades Marta Barreto II e Hilda Ferreira II participaram na terça-feira, 18,
de uma atividade em alusão ao Setembro Amarelo. Durante o encontro, a psicóloga Aracelis Antunes Carvalho (CRP 19/1985),
ministrou a palestra “Prevenção ao suicídio: quebrando preconceitos com o tratamento em saúde mental” e promoveu um
diálogo sobre ideação suicida e prevenção, momento em que os presentes puderam colaborar com vivências pessoais.

Setembro Amarelo no Povoado Saco de Areia em Aquidabã(SE)
A psicóloga Aracelis Antunes Carvalho (CRP 19/1985) conduziu na terça-feira, 25, uma Roda de Conversa
sobre prevenção ao suicídio no povoado Saco de Areia, em Aquidabã(SE).

Depressão e suicídio: é preciso falar
A Biblioteca do município de Ribeirópolis(SE) recebeu, na sexta-feira, 21, as mães do Projeto “Rede de Atendimento em Inclusão”,
para a palestra “Depressão e suicídio: é preciso falar”. A atividade foi coordenada pelas psicólogas Josilene Santos de Barros (CRP
19/2938), Paula Cristina Santos do Vale (CRP 19/2871), Angélica Oliveira Nascimento (CRP 19/2737), Alyne Sobral Souza de
Matos (CRP 19/0905) e Isabela de Oliveira Lima (CRP 19/IP3394).

Idosas do Grupo Bom Viver participam de atividade sobre prevenção ao suicídio em Aracaju(SE)
Na terça-feira, 25, as estudantes de Psicologia Maria da Conceição de Jesus e Tatiana Guimarães Silva realizaram uma atividade
sobre “O papel da família e da rede de apoio na prevenção ao suicídio de pessoas idosas” para as integrantes do Grupo Bom Viver.
A ação foi promovida pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS Madre Tereza de Calcutá e contou com a participação
do psicólogo Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) e da educadora social Brunna Morais Rodrigues do Nascimento.

Setembro Amarelo na Agência Central dos Correios(SE)
Na quinta-feira, 13, o psicólogo Bruno Madureira Jesus dos Santos (CRP 19/3431) realizou uma atividade para funcionários da
Agência Central dos Correios, em Aracaju(SE). O profissional ministrou a palestra "Suicídio: fatores de risco e como podemos
ajudar" com o objetivo de sensibilizar os trabalhadores sobre os aspectos multicausais do suicídio e os meios de prevenção.

Idosas atendidas pelo CRAS Jardim Esperança participam de atividade do Setembro Amarelo
Na quinta-feira, 20, o psicólogo Bruno Madureira Jesus dos Santos (CRP 19/3431) ministrou uma palestra sobre prevenção ao
suicídio no Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Jardim Esperança”, em Aracaju(SE). O trabalho contou com a
participação do psicólogo Carlos Roberto Almeida Lima (CRP 19/0452).

Palestra e Café da Manhã em alusão ao Setembro Amarelo
Trabalhadores do município de Carira(SE) participaram na sexta-feira, 14, de um café da manhã
promovido pelo Centro de Atenção Psicossocial “CAPS Acordar para a Vida” e pela Secretaria de
Saúde do município.

Escola de Neópolis promove palestra sobre tratamento em saúde mental
O psicólogo Magnum Nelson Fortes Vieira (CRP 19/3287) foi o palestrante voluntário, nessa terça-feira, 18, no Colégio
Estadual Caldas Junior, em Néopolis/SE. Com o tema “Depressão e risco de suicídio: desmistificando o tratamento em saúde
mental”, o profissional reuniu alunos e professores em mais uma atividade do Setembro Amarelo no município.

Caminhada de Prevenção ao Suicídio em Cumbe(SE)
Estudantes e profissionais do município de Cumbe(SE) saíram às ruas na terça-feira, 25, para participar de uma Caminhada de
Pela Valorização da Vida. O Colégio Estadual Alcebíades Paes foi o ponto de concentração, onde estudantes e professores
participaram de uma palestra ministrada pela psicóloga Andréa Cristine Santos de Menezes (CRP 19/2627).

Nossa Senhora da Glória(SE) realiza a primeira edição da Campanha de Prevenção ao Suicídio
Trabalhadores e usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Nossa Senhora da
Glória(SE), participaram na quarta-feira, 19, da “I Caminhada de Prevenção ao Suicídio” da cidade. O ponto escolhido para o
encontro foi a Praça Dom José Tomas, no centro da cidade, onde ocorreram micropalestras de sensibilização sobre os índices
de suicídio, meios de prevenção e rede de auxílio profissional.

Caminhada pela Valorização da Vida de Moita Bonita(SE)
Estudantes e profissionais do município de Moita Bonita(SE) participaram na quinta-feira, 20, de uma Caminhada de
Prevenção ao Suicídio pelas ruas da cidade. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e contou
com o apoio Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação de Moita Bonita.

Caminhada pela vida em Siriri
Uma Caminhada pela Vida marcou a manhã de quarta-feira, 26, na cidade de Siriri (SE). Em alusão ao Setembro Amarelo, a
Secretaria municipal de Assistência Social e do Trabalho, juntamente com as Secretarias de Educação e Cultura e de Saúde,
com apoio da prefeitura local, realizou blitz, panfletagem, distribuição de cartilhas educativas e laços amarelos e sensibilização
da comunidade local com foco na prevenção ao suicídio.

Caminhada de Ribeirópolis
Nessa sexta-feira, 28, moradores de Ribeirópolis (SE), marcaram um encontro na Praça Manoel Passos, no centro da cidade,
para uma atividade alusiva ao Setembro Amarelo. Com o objetivo de chamar a atenção para prevenção ao suicídio e valorização
da vida, os participantes da II Caminhada pela vida do município de Ribeirópolis fizeram blitz, panfletagem, distribuição de
cartilhas educativas e laços amarelos e sensibilização da comunidade local”.

Grupos de Alcóolicos Anônimos participam vivência em alusão ao Setembro Amarelo
O Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Licimar Caetano de Almeida”, no município de Canhoba (SE), região do
Baixo São Francisco Sergipano, recebeu Grupos de Alcóolicos Anônimos nessa terça-feira, 4, para a realização de uma
Vivência sobre prevenção ao suicídio. O trabalho, conduzido pela psicóloga Aracelis Antunes Carvalho (CRP 19/1985), contou
com a participação de membros dos Grupos de AA das cidades de Aquidabã(SE) e Nossa Senhora de Lourdes(SE).

Fortalecimento de vínculo para prevenir suicídio
A psicóloga Paula Cristina Santos do Vale (CRP 19/2871) e a assistente social Alda Alves foram as facilitadoras da palestra
“Fortalecimento de vínculos afetivos e familiares como fator de prevenção ao suicídio”, que aconteceu na Câmara de Vereadores
de Carira, na manhã dessa sexta-feira, 25. Familiares e Usuários do “CAPS Acordar para a Vida” participaram do debate realizado
pelo equipamento público com o apoio da Câmara, Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde de Carira/SE.

IX Encontro Casa Cultural
“A arte como instrumento de produção de subjetividade e valorização da vida” foi o tema da nona edição do Encontro Casa da Cultural, realizado pela
Casa Cultural com apoio do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, Associação Sergipana de Psiquiatria e Centro de Valorização da Vida
“CVV Aracaju”. O evento em alusão ao Setembro Amarelo aconteceu nesse sábado, 29, no município de Nossa Senhora do Socorro, na grande
Aracaju, e ofereceu recital de poesia, apresentações musicais, vivência psicodramática e rodas de conversa. A atividade, aberta ao público e com
entrada franca, contou com os estudantes de Psicologia Hugo Araújo de Oliveira e Maria Letycia de Oliveira Pereira como facilitadores e
convidados como Pedro Alves dos Santos Filho (CRP19/1910), psicólogo especialista em Gestão de Políticas Públicas e Norma Alves de Oliveira,
Presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria.

Adolescentes participam de Roda de Conversa sobre Parassuicídio em Unidade Socioeducativa de Aracaju(SE)
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em sistema de semiliberdade, participaram na quarta-feira, 19, de uma
roda de conversa conduzida pelo farmacêutico Gabriel Davi Brandão Arcanjo (CRF/SE 1779) e pela psicóloga Esmeraldina
Batista de Melo (CRP 02/1598) com a participação da estudante de Psicologia Diane Rodrigues Queiroz.

Jovens Aprendizes do CIEE participam de palestra sobre prevenção ao suicídio em Aracaju(SE)
O Centro de Integração Empresa-Escola “CIEE - Núcleo Aracaju” promoveu, na segunda-feira, 24, uma palestra sobre Prevenção
ao Suicídio na Adolescência para instrutores e jovens aprendizes em Aracaju(SE).
O trabalho foi realizado pelo psicólogo Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910).

Setembro amarelo na Clínica de Saúde em N. Senhora da Glória
Usuários da Clínica de Saúde da Família Maria da Conceição Parteira, em Nossa Senhora da Glória/SE, participaram nessa sextafeira, 28, de uma roda de conversa promovida pela direção da unidade de saúde. A atividade em alusão ao Setembro Amarelo,
teve como facilitadora a psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP 19/1702) e recebeu apoio da Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE).

Psicólogas levam informações sobre bullying para escola de Ribeirópolis
A primeira aula do turno da tarde, dessa terça-feira, 18, para os alunos e professores do Colégio Paraíso Cultural, em
Ribeirópolis/SE foi no auditório da instituição. Atentamente, todos acompanharam as explicações das psicólogas Isabela de Oliveira
Lima (CRP 19/IP3394) e Angélica Oliveira Nascimento (CRP 19/2737) em uma palestra sobre “Bullying nas escolas
e fatores de risco ao suicídio”.

Contação de Histórias pela Valorização da Vida
Crianças assistidas pelo CRAS Madre Tereza de Calcutá participaram na terça-feira, 11, na Biblioteca Clodomir Silva, em
Aracaju(SE), de uma sessão de “Contação de Histórias” em alusão à Campanha Setembro Amarelo.
A atividade foi conduzida pela bibliotecária Fabiana Bispo Santos Cruz (CRB 5/1964) e contou com a participação das
educadoras sociais Patrícia Calixto dos Santos e Kely Cristina Florêncio Vieira Garcia.

Setembro amarelo: um bate-papo sobre gênero, saúde mental e prevenção ao suicídio
Na tarde dessa terça-feira, 4, usuárias do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS- Madre Tereza de Calcutá, localizado
no Largo da Aparecida, bairro Jabutiana, em Aracaju/SE receberam o psicólogo Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) para
Palestra “Por que as mulheres deprimem mais que os homens? Um bate-papo sobre gênero, saúde mental e prevenção ao
suicídio”. A atividade foi realizada em alusão ao Setembro Amarelo.

Estudante da zona norte participam de caminhada pela vida
Com o apoio da Escolas Reunidas 8 de Maio, o Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Maria José Menezes” realizou
nessa sexta-feira, 21, uma Caminhada pela Vida com panfletagem, distribuição de cartilhas educativas e laços Amarelos e
sensibilização da comunidade local. Estudantes e professores percorreram as principais ruas do loteamento Coqueiral, na zona
norte, para chamar atenção acerca da prevenção ao suicídio.

Terceira idade e prevenção ao suicídio
Nessa quinta-feira, o Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Centro Histórico”, em São Cristóvão(SE), abriu as portas
para receber Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do equipamento público para roda de conversa
“Aspectos psicológicos na terceira idade e prevenção ao suicídio”. A atividade, em alusão ao Setembro Amarelo, teve como
facilitadora a psicóloga Stefanie Silva Vieira (CRP 19/2078).

Tratamento em Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio
A equipe de Saúde da Família do povoado Cruz Grande, em Aquidabã(SE), realizou na quarta-feira, 12, uma
atividade de prevenção ao suicídio com usuários da Unidade de Saúde local.
A psicóloga Aracelis Antunes Carvalho (CRP 19/1985), ministrou a palestra “Prevenção ao suicídio: quebrando
preconceitos com o tratamento em Saúde Mental” com o objetivo de sensibilizar os participantes sobre os
acompanhamentos clínico e psicoterápico como recursos imprescindíveis na prevenção ao suicídio.

CRAS Porto D’Anta realiza palestra para alunos e professores em escola
“Cyberbullying, violência virtual e fatores de risco ao suicídio” foi o tema da palestra da psicóloga Aldileia Lemos Amâncio(CRP
19/1222) para alunos e professores da Escolas Reunidas 8 de Maio, no bairro Porto D´Anta, zona norte de Aracaju/SE. A atividade
alusiva ao Setembro Amarelo aconteceu nessa quinta-feira, 25, em dois turnos. A inciativa do evento foi do da direção do CRAS
Porto D´Anta com apoio da Secretaria de Assistência Social de Aracaju/SE.

Setembro Amarelo no Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos em São Cristóvão(SE)
Trabalhadores do Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão(SE), participaram na terça-feira, 25, de
atividades alusivas à Campanha Setembro Amarelo. As ações foram realizadas pelas psicólogas Diana Lima dos Santos (CRP
19/IP3218) e Raquel Caroline Santos de Almeida (CRP 19/3222) com o intuito de levar à equipe multiprofissional reflexões sobre
valorização da vida e prevenção ao suicídio no contexto hospitalar.

Setembro Amarelo no Centro Experimental de Excelência Dr. João De Melo Prado em Divina Pastora/SE
Na sexta-feira, 14, estudantes e professores do Centro Experimental de Excelência Dr. João de Melo Prado, em Divina
Pastora(SE), participaram de um conjunto de atividades em alusão à Campanha Setembro Amarelo. As ações foram realizadas
pelas psicólogas Paulina Alves Batista Santos (CRP19/2655), Rosangela Mênezes Oliveira (CRP 19/2388)
e pela estudante de Psicologia, Suelly Cristine de Almeida Santos.

Suicídio indireto é tema de palestra em Escola de Aracaju
Profissionais voluntários da Campanha Setembro Amarelo estiveram, nessa segunda-feira, 3, na Escola Estadual Governador
Djenal Tavares de Queiroz para debater com alunos da instituição sobre comportamentos parrassuicidas. A ação foi realizada
pelo farmacêutico Gabriel Davi Brandão Arcanjo (CRF/SE 1779) e pela psicóloga Esmeraldina Batista de Melo (CRP 02/1598).
O trabalho contou com a participação do estudante de Psicologia, Jhon Lennon Aragão Marcelino, que desenvolveu uma atividade
sobre os mitos e verdades relacionados ao suicídio.

Adolescentes participam de palestra sobre LGBTfobia e prevenção ao suicídio
Nessa segunda-feira, 3, alunos e professores do Colégio Estadual Governador Djenal Tavares de Queiroz participaram da palestra
“LGBTfobia e fatores de risco ao suicídio: vamos falar sobre os impactos da discriminação?”. A atividade contou com a participação
da estudante de Psicologia Carla Danielle Rocha, a psicóloga Esmeraldina Batista de Melo (CRP 02/1598) e o farmacêutico
Gabriel Davi Brandão Arcanjo (CRF/SE 1779).

O viés digital do suicídio: os perigos do ambiente virtual
Os psicólogo Edson José de Oliveira (CPR 19/IP3355) e a psicóloga Aulina do Ó Oliveira Santos (CRP 19/IP 3325) realizaram na
quinta-feira, 20, uma atividade em alusão ao Setembro Amarelo com aprendizes e colaboradores da
Viação Progresso, em Aracaju(SE).

Bullying na adolescência é tema de palestra em Neópolis
Nessa terça-feira, 18, o psicólogo Magnum Nelson Fortes Vieira - CRP 19/3287, levou a problemática do bullying para o Colégio
Educativo, de Neópolis, como uma das ações do Setembro Amarelo na instituição. Com a palestra “Bullying na adolescência:
quando a brincadeira se transforma em agressão?”, o profissional fez um convite aos alunos e professores da Instituição para uma
reflexão sobre uma das causas de violência suicídio entre jovens em idade escolar.

Antes do expediente vamos falar sobre valorização da vida?
Trabalhadores da Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju participaram de uma atividade do Setembro Amarelo
proposta pela psicóloga Bárbara Cecília Gonçalves Feitosa (CRP 19/2119). Na terça-feira, 25, os funcionários estiveram reunidos,
no início da manhã, para assistir a palestra “Suicídio: conhecer para prevenir”. O encontro, realizado pela Escola de Governo e
Administração Pública (ESGAP), aconteceu na base operacional da Emurb.

Campanha de Valorização da Vida é levada a usuários de CRAS em Aracaju(SE)
O Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Enedina Bomfim” realizou, nos dias 11 e 13 de setembro, atividades da
Campanha de Valorização da Vida com os usuários do equipamento. O trabalho teve como facilitadoras as psicólogas Ayllime
Aynah Gomes Cruz (CRP 19/8909) e Melissa Lima Santos (CRP 19/1496) que, juntamente com a equipe do CRAS e outras
instituições, promoveram uma série de atividades voltadas a moradores do Bairro América e adjacências,
na cidade de Aracaju(SE).

Escola, família e suicídio: como proceder?
As psicólogas Sandra Virgínia Martins Santos Oliveira (CRP 19/IP3418) e Emanuelle Nunes Mota (CRP 19/IP3416) ministraram
uma palestra nesse sábado, 22, a responsáveis de alunos e professores da Escola Estadual São José, localizada no Bairro Santo
Antônio, em Aracaju(SE). Com o tema “Escola, família e suicídio: como proceder?”, as profissionais buscaram conscientizar os
participantes sobre o papel da família e do educador na prevenção do suicídio e como proceder em casos de tentativas.

Prevenção ao suicídio é tema de palestra em escola profissionalizante de Aracaju
Estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, da Escola Profissionalizante de Saúde Dr. Augusto Leite, em Aracaju (SE),
participaram nessa quarta-feira, 12, da palestra “Campanha Setembro Amarelo: Prevenção ao Suicídio”, com a psicóloga Bárbara
Cecília Gonçalves Feitosa (CRP 19/2119). A atividade, que integras as ações do mês dedicado a chamar a atenção para
valorização da vida, foi promovida pela direção da escola com apoio da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia.

Alunos e professores de Estância(SE) debatem sobre Automutilação na Adolescência
A psicóloga Sandra Virgínia Martins Santos Oliveira (CRP 19/IP3418) levou a Campanha Setembro Amarelo ao Colégio Estadual
Gumercindo Bessa, nessa segunda-feira, 17. A instituição, localizada no município de Estância(SE), convidou alunos e professores
para participar de uma palestra sobre “Automutilação e prevenção ao suicídio na adolescência”.

Comunidade do Lamarão participa de um bate papo sobre prevenção ao suicídio
A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou no domingo, 23, o “Bate papo sobre prevenção do suicídio”, como parte da
programação da Feira da Saúde. O evento aconteceu na sede localizada no bairro Lamarão, em Aracaju (SE). Com o foco na
comunidade da região, a atividade que aconteceu pela manhã e tarde, teve como
facilitadora a psicóloga Lívia Mendes de Almeida (CRP 19/2534).

Setembro Amarelo: Feira livre no alto sertão sergipano
A rotina da feira livre de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão de Sergipe, ganhou um reforço nesse sábado, 29, com uma ação
do Setembro Amarelo promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Feirantes e consumidores receberam panfletos educativos
sobre prevenção ao suicídio, cartilhas e laços amarelos. Houve ainda micropalestras e um
trabalho de sensibilização da comunidade local.

Adolescentes de Feira Nova(SE) participam de atividade em alusão ao Setembro Amarelo
Na quarta-feira, 12, adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS de Feira
Nova(SE), participaram de uma Roda de Conversa sobre “Automutilação e ideação suicida na adolescência”. O trabalho integrou
as ações da Campanha Setembro Amarelo do município e foi realizado pela psicóloga Andréa Cristine Santos de Menezes (CRP
19/2627) e pela educadora social Loane Micaelly Santos Santana.

Simpósio Estadual de Prevenção ao Suicídio
Com o tema “Transcendência, busca de sentido e prevenção ao suicídio”, o IV Simpósio Estadual de Prevenção ao Suicídio,
reuniu nessa segunda-feira, 3, no Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Bioenergia Dr. Bezerra de Menezes, em Aracaju, a médica
psiquiatra e presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria (ASP) Norma Alves de Oliveira, Manoel Costa Neto, Juiz de Direito
da Comarca de São Cristóvão (SE) e Professor da UNIT Universidade Tiradentes, e o psicólogo Frederico Alves De Almeida
(CRP19/2847), Conselheiro Presidente do III Plenário do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe.

Crianças de Feira Nova(SE) participam de atividade sobre valorização da vida
Crianças assistidas pelo CRAS de Feira Nova(SE), participaram na terça-feira, 18, de uma atividade
sobre a Valorização da Vida promovida pela psicóloga Andréa Cristine Santos de Menezes (CRP 19/2627)
e pela educadora social Loane Micaelly Santos Santana.

Gestantes participam de Cine Debate sobre prevenção ao suicídio em Feira Nova(SE)
O Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Cidadão Feliz” convidou mulheres participantes do Projeto “Mãe Coruja” para
participar de um Cine debate na quinta-feira, 6, na cidade de Feira Nova(SE). O encontro aconteceu no Clube Comunitário do
município e teve como facilitadoras a psicóloga Andréa Cristine Santos de Menezes (CRP 19/2627)
e a assistente social Antonielle Alves dos Santos.

Grupo de Idosos de Feira Nova(SE) participam de palestra sobre saúde mental e prevenção ao suicídio
Na quarta-feira, 5, participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS de Feira Nova(SE), participaram
de uma palestra sobre “Saúde mental e a valorização da pessoa idosa”. A atividade foi desenvolvida pela psicóloga Andréa Cristine
Santos de Menezes (CRP 19/2627).

Idosos de Moita Bonita participam de um cine debate sobre valorização da vida
O Centro de Referência de Assistência Social de Moita Bonita (SE) se transformou em sala de cinema para exibição do filme “O
vendedor de Sonhos”. O cine debate, realizado pela Secretaria de Assistência Social com o apoio da prefeitura do município,
aconteceu nessa segunda-feira, 24. Após o filme, a psicóloga Maria Graziela Gomes Alves (CRP19/1905) e o estagiário em
Psicologia, Mikael Nascimento dos Santos, facilitadores voluntários na ação do Setembro Amarelo, promoveram uma roda de
conversa sobre valorização da vida com o grupo de Idosos assistidos pelo do CRAS de Moita Bonita.

Free Hugs em Carira (SE)
Que tal um abraço grátis? Essa foi a proposta do movimento Free Hugs que aconteceu em Carira (SE), nessa quarta-feira, 26,
como forma de chamar a atenção para a valorização da vida. A atividade do Setembro Amarelo ofereceu ainda à comunidade local,
estande da prevenção, panfletagem, distribuição de cartilhas e laços amarelos e fez um convite para
as atividades da campanha de prevenção ao suicídio.

Girassóis pela Valorização da Vida
No município de Malhada dos Bois, crianças participaram de caminhada em favor da vida e espalharam girassóis em jardins e
canteiros da cidade. A ação aconteceu na quarta-feira, 18, e integrou a Campanha Setembro Amarelo, promovida pela prefeitura
municipal e pelas secretarias de assistência social, educação e saúde do município.

Setembro Amarelo: Reflexão sobre valorização da vida em sala de espera
Moradores do povoado Angico, em Nossa Senhora da Glória(SE), participaram na quarta-feira, 12, de uma atividade em alusão ao
Setembro Amarelo. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceira com a Prefeitura Municipal. O trabalho
teve como facilitadoras a psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP 19/1702),
a fisioterapeuta Sara Samile Rezende Santos e a fonoaudióloga Graysianne Alves de Jesus.

Em Nossa Senhora da Glória(SE) usuários de Unidade de Saúde participam de atividade do Setembro Amarelo
Na quarta-feira, 19, a Clínica de Saúde Rosa Maria dos Santos Sobrinho, localizada no município de Nossa Senhora da Glória(SE),
recebeu uma ação da Campanha Setembro Amarelo. A psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP 19/1702) e a equipe do NASF Núcleo
de Apoio à Saúde da Família, conduziram um Roda de Conversa sobre Mitos e Verdades relacionados ao suicídio.

Setembro Amarelo chega ao povoado Lagoa Bonita em Nossa Senhora da Glória(SE)
Moradores do povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória(SE), participaram na quinta-feira, 20, de uma atividade em
alusão ao Setembro Amarelo. A ação foi promovida pelo Centro de Atenção Psicossocial “CAPS Luz do Sol”. O trabalho teve como
facilitadoras as psicólogas Leila Rodrigues Teles (CRP 19/1702), Tatiane Vieira S. Santana (CRP 19/2396)
e a médica psiquiatra Fabíola Freire Feitosa.

Alunos de Cursos Técnicos participam de Simpósio de Prevenção ao Suicídio em Aracaju(SE)
Profissionais de Psicologia ministraram palestras alusivas à Campanha Setembro Amarelo nessa terça-feira, 18, para alunos do
Centro de Ensino Grau Técnico, em Aracaju(SE). No Simpósio de Prevenção ao Suicídio, as psicólogas Jucycleia Ramos de Souza
(CRP 19/3140), Tandara Kelly Ferreira Barbosa (CRP 19/3062) e Deysiane Tavares de Melo (CRP 19/3063) abordaram o tema da
campanha de forma lúdica e participativa a quatro turmas de estudantes, em dois momentos distintos.

Setembro amarelo: Hospital de Nossa Senhora da Glória (SE)
O expediente no Hospital Regional João Alves Filho, em Nossa Senhora da Glória (SE0, incorporou nessa quinta-feira, 27, uma
Roda de Conversa que levantou questões sobre “Suicídio: mitos e verdades”. A atividade realizada pela direção da unidade de
saúde em alusão ao Setembro amarelo, teve como facilitadora a psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP 19/1702) e foi aberta ao
público.

V Simpósio de Prevenção ao Suicídio
Com o intuito de debater a correlação entre o suicídio e riscos profissionais, voluntários da Campanha Setembro Amarelo reuniramse na quinta-feira, 13, para o “V Simpósio de Prevenção ao Suicídio”. O evento contou com a participação do psicólogo e policial
militar, Naldson Melo Santos (CRP 19/1210), da mestra em Matemática, psicóloga e especialista em Psicologia Transpessoal,
Elizabeth de Freitas Andrade (CRP 19/2760), da psicóloga organizacional e especializanda em Filosofia, Rafaela Santos de
Carvalho (CRP 19/2047) e da psicóloga especialista em saúde mental, Karolline Carvalho Macêdo Neres (CRP 19/0822).

Caminhada pela Valorização da Vida é realizada em Indiaroba(SE)
Na terça-feira, 18, as psicólogas Renata Hipólito Costa (CRP 19/2352) e Nayanna Santos Souza (CRP 19/3125), o médico Rodrigo
Mota Gomes e a assistente social Ana Cristina Oliveira dos Santos (CRESS 2176), apresentaram a Campanha Setembro Amarelo
estudantes e profissionais do município de Indiaroba(SE), região sul do Estado, que saíram às ruas em uma Caminhada para
conscientizar a população sobre a prevenção ao suicídio.

Colaboradores de fábrica em Itaporanga participam do Setembro Amarelo
Na tarde dessa sexta-feira, 28, a rotina na Fábrica de Alimentos Mabel/Pepsico, em Itaporanga D’Ajuda (SE) foi modificada. Os
funcionários da empresa se dedicaram a momentos de reflexão com a chegada da psicóloga Ione Maria Pinheiro dos Santos
(CRP 03/IP1444), da coordenadora de Recursos Humanos, Luciana Lima e do médico psiquiatra, Antônio Lima para a palestra
“Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio”. A ação foi realizada pela diretoria da indústria que aderiu
ao movimento de valorização da vida.

VII Simpósio de Prevenção ao Suicídio
Com o tema “O desafio das diversas abordagens psicológicas na prevenção ao suicídio”, o VII Simpósio de Prevenção ao Suicídio
reuniu na segunda-feira, 24, profissionais de diversas a áreas, bairro São José, em Aracaju(SE). Entre os palestrantes a mestra em
Psicologia Social, Beatriz Andrade Oliveira Reis (CRP 19/2348), o Doutor em Letras e Psicanalista, Antônio Cardoso Filho, e a
psicóloga especialista em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, Licínia Santos Ferreira (CRP 19/0483).

ONG Ágatha promove palestra do Setembro Amarelo no bairro Aeroporto em Aracaju(SE)
A psicóloga Jennifer Bomfim dos Santos Resende (CRP 19/IP3350) ministrou palestra na terça-feira, 18, sobre prevenção ao
suicídio para estudantes e moradores do Bairro Aeroporto, em Aracaju(SE). A atividade foi promovida pela ONG Ágatha e
aconteceu na sede da organização com o intuito de chamar a atenção da comunidade local sobre os mitos e tabus relacionados ao
suicídio e os meios de prevenção.

Estudantes de Siriri(SE) participam de palestra sobre prevenção ao suicídio
Com o intuito de levar aos jovens esclarecimentos sobre os sintomas da depressão e sua relação com o
suicídio, a psicóloga Jennifer Bomfim dos Santos Resende (CRP 19/IP3350) realizou uma atividade do
Setembro Amarelo na segunda-feira, 17, no Colégio Estadual Cel. José Joaquim Barbosa, em Siriri(SE).

Setembro Amarelo: Escola Estadual Alceu Amoroso Lima em Aracaju(SE)
“Bateu a Bad, e agora?” Esse foi o tema que a psicóloga Jennifer Bomfim dos Santos Resende (CRP 19/IP3350) utilizou para falar
sobre depressão e prevenção ao suicídio na adolescência com estudantes da Escola Estadual Alceu Amoroso Lima, no bairro
Aeroporto, em Aracaju(SE). O evento foi promovido pela ONG Ágatha e ocorreu na quarta-feira, 26.

O papel da escola na prevenção ao suicídio
“Prevenção ao suicídio adolescência: o papel da escola, da família e da rede de apoio” foi o tema da palestra, das psicólogas
Bruna Santana Oliveira (CRP19/2870), Vanessa Bruno Ximenes de Araújo (CRP 19/3100) e Mônica Rocha Gonçalves (CRP
19/3190), na tarde dessa quarta-feira, 26, para alunos e professores da Escola Estadual José de Alencar Cardoso,
localizada no bairro Bugio, em Aracaju/SE.

Suicídio na adolescência: vamos falar sobre isso?
Na segunda-feira, 17, os psicólogos Reginaldo Vieira Santos Júnior (CRP 19/1549) e Bruno Madureira Jesus dos Santos (CRP
19/3431) realizaram uma atividade com estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Sérgio Francisco da Silva”, no
bairro Lamarão, em Aracaju(SE). A ação foi promovida pelo Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Dr. Carlos
Fernandes de Melo” em parceira com a instituição de Ensino.

Caminhada pela vida e Lanternas da paz em Aracaju (SE)
Nesse domingo, 30, balões amarelos coloriram o calçadão do bairro 13 de julho, em Aracaju com a quarta edição da “Caminhada
pela vida do “Setembro Amarelo” e a segunda edição do “Lanternas da Paz do Setembro Amarelo. O evento realizado pela
Associação Sergipana de Psiquiatria e Centro de Valorização da Vida “CVV Aracaju”, com apoio do Conselho Regional
de Psicologia de Sergipe promoveu soltura de balões amarelos hélio, panfletagem, distribuição de cartilhas
de prevenção ao suicídio, apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Sergipe e
Acendimento de Lanternas da Paz em Celebração à Vida.

Setembro Amarelo no CRAS de Pedrinhas(SE)
Com o tema "Suicídio: quais sinais a família precisa perceber?", profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e do
Trabalho do município de Pedrinhas(SE) realizaram uma Roda de Conversa na terça-feira, 25, com famílias acompanhadas pelo
Centro de Referência de Assistência Social do município. Desenvolvida na instituição por uma equipe multidisciplinar, a ação teve
como facilitadores os psicólogos Leandro Prachedes de Gois (CRP 19/3353) e Tamires Santos de Jesus (CRP 19/3357). Também
participaram da ação as assistentes sociais Givalda Goes e Tânia Marcela, a enfermeira Adenija Goes, e os estudantes de
Psicologia e Educação Física, Leobalda Prachedes e Damião Luiz, respectivamente.

“Bullying nas escolas: quando a brincadeira se transforma em agressão?”
Alunos e professores do Colégio Municipal Leniza Meneses de Jesus, em Ribeirópolis (SE), receberam,
na quinta-feira, 20, a psicóloga Wanusa Almeida Menezes (CRP 19/0751) para a palestra “Bullying nas
escolas: quando a brincadeira se transforma em agressão?”. Realizada pela Prefeitura do município, a
atividade que aconteceu em dois turnos, teve o apoio das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e
Assistência Social de Ribeirópolis/SE e integrou as ações do Setembro Amarelo.

Caminhada pela Valorização da Vida de Malhada dos Bois (SE)
Estudantes e trabalhadores do município de Malhada dos Bois(SE) realizaram, na quarta-feira, 18, uma
Caminhada pelas ruas da cidade com o intuito de divulgar a Campanha Setembro Amarelo e sensibilizar
os moradores sobre a prevenção ao suicídio. No percurso até o Clube Social,
onde foram ministradas palestras sobre o tema, os participantes distribuíram panfletos.

Estudantes de Malhador(SE) participam de palestra sobre Valorização da Vida
Alunos e professores do povoado Alecrim, na cidade de Malhador(SE), participaram na terça-feira, 11,
de palestra sobre prevenção ao suicídio. O trabalho foi realizado pelas psicólogas Cândida Pricylla dos S.
Andrade Vieira (CRP 19/1879), Daiane Oliveira (CRP 19/2946), Gislaine da Silva Araújo (CRP 19/IP3122) e
Joana Caroline Santana Cuimar (CRP 19/2628).

Estudantes de povoado de Malhador(SE) participam de palestra sobre Valorização da Vida
Alunos e professores da Escola Municipal Martins Andrelino Reis, localizada no Povoado Saco Torto, no município de
Malhador/SE, participaram na terça-feira, 25, de palestra sobre prevenção ao suicídio. O trabalho foi realizado pelas psicólogas
Cândida Pricylla dos S. Andrade Vieira (CRP 19/1879), Daiane Oliveira (CRP 19/2946), Gislaine da Silva Araújo (CRP 19/IP3122)
e Joana Caroline Santana Cuimar (CRP 19/2628)

Estudantes de Malhador(SE) participam de palestra sobre Valorização da Vida
Alunos e professores da Escola Municipal José Joaquim Pacheco, em Malhador(SE), participaram na
segunda-feira, 24, de uma palestra sobre prevenção ao suicídio. O trabalho foi realizado pelas psicólogas
Cândida Pricylla dos S. Andrade Vieira (CRP 19/1879), Daiane Oliveira (CRP 19/2946),
Gislaine da Silva Araújo (CRP 19/IP3122) e Joana Caroline Santana Cuimar (CRP 19/2628).

Setembro Amarelo: qual o papel da Escola e do educador na prevenção do suicídio?
Na quarta-feira, 12, alunos da Escola Estadual Professor Manoel Franco Freire, localizada no Bairro Jabutiana, em Aracaju(SE),
participaram de uma atividade em alusão ao Setembro Amarelo promovida pelo psicólogo Pedro Alves dos Santos Filho (CRP
19/1910), pela psicóloga Sandra Virgínia Martins Santos Oliveira (CRP 19/IP3418) e do estudante de Psicologia, Gabriel Torres
Nascimento de Abreu.

Roda de conversa sobre Setembro Amarelo em Carira
A psicóloga Paula Cristina Santos do Vale (CRP 19/2871) e a assistente social, Alda Alves, coordenaram, nessa quinta-feira, 27, na
Unidade Básica de Saúde do Povoado Massaranduba, em Carira (SE), a Roda de Conversa “Vamos falar sobre o Setembro
Amarelo”. A atividade, que teve como público alvo usuários da Unidade de Saúde, foi realizada pelo CAPS Acordar para a Vida e
Secretaria Municipal de Saúde com a apoio da Prefeitura de Carira/SE.

Alunos do Colégio Estadual Leandro Maciel participam de palestra do Setembro Amarelo
Estudantes do Colégio Estadual Leandro Maciel, em Aracaju(SE), participaram de uma atividade de prevenção ao suicídio
realizada pelas psicólogas Mércia da Silva Santos (CRP19/3336) e Edilene Neves Santos (CRP19/3341) na quinta-feira, 27.

Alunos da Escola Estadual 8 de Julho participam de palestra do Setembro Amarelo
Estudantes da Escola Estadual 8 De Julho, em Aracaju(SE), participaram na sexta-feira, 28, de uma atividade de prevenção ao
suicídio realizada pelas psicólogas Mércia da Silva Santos (CRP 19/3336) e Lislie Iasmin Santana Barbosa (CRP 19/3369).

Em povoado de Capela (SE) alunos e professores falam sobre valorização da vida
Nessa sexta-feira, 21, alunos e professores da Escola Municipal Maria Conceição Barreto Alves Souza, localizada no Povoado
Miranda, município de Capela/SE participaram de uma atividade do Setembro Amarelo. A psicóloga Aurelia da Silva Barreto (CRP
19/2582, a nutricionista Aline Rosa e a técnica em enfermagem, Joselita Santos, voluntariamente,
ministraram a palestra “A vida importa. E a gente se importa”.

Clube social de Moita Bonita recebe estudantes para palestra sobre prevenção ao suicídio
“Automutilação e outros fatores de risco ao suicídio na adolescência: falar é a melhor solução” foi o tema da palestra das
psicólogas Maria Graziela Gomes Alves (CRP19/1905) e Kelle Gardênia Rocha de Jesus (CRP19/2335), nessa quinta-feira, 20, no
município de Moita Bonita. A atividade realizada no Clube Social da cidade, reuniu estudantes
das redes municipal e estadual de ensino.

Idosos de Muribeca(SE) participam de palestras sobre prevenção ao suicídio
Idosos assistidos pelo Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Maria Luiza de Jesus”, localizado no povoado Saco das
Varas, em Muribeca(SE), distante 72 km de Aracaju, participaram na quinta-feira, 13, da palestra “Suicídio e Prevenção: falar sobre
os sentimentos e buscar ajuda é a melhor solução”, uma atividade da Campanha Setembro Amarelo desenvolvida pela psicóloga
Michelle Maria Lima Pinheiro (CRP 19/2470) e pela assistente social Maria Amanda Vieira Cabral Bezerra (CRESS 2792/SE).

Idosos de Muribeca(SE) participam de palestras sobre prevenção ao suicídio
O Grupo de Idosos “Viver Melhor”, da cidade de Muribeca(SE), participou na quinta-feira, 20, de uma palestra sobre prevenção ao
suicídio ministrada pela psicóloga Michelle Maria Lima Pinheiro (CRP 19/2470) e pela assistente social Maria Amanda Vieira
Cabral Bezerra (CRESS 2792/SE). Com o trabalho, as profissionais buscaram levar informações sobre os sinais de alerta mais
comuns ao suicídio da pessoas idosas e os meios mais eficazes de prevenção.

Escola de Neópolis promove bate-papo sobre orientação sexual e identidade de gênero
“Risco ao suicídio de jovens LGBT: um bate-papo sobre orientação sexual e identidade de gênero” foi o tema da
palestra do psicólogo Magnum Nelson Fortes Vieira (CRP 19/3287) para alunos e professores do Centro
Educacional Municipal Tiradentes, no município de Néopolis(SE),
na tarde dessa terça-feira, 18.

Crianças participam de Oficina de Artes pela Valorização da Vida em Aracaju(SE)
Na quinta-feira, 20, crianças assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Madre Tereza de Calcutá”,
participaram de uma Oficina de Artes Plásticas pela Valorização da Vida, em Aracaju(SE). O evento integrou a programação do
Setembro Amarelo no equipamento e teve como facilitador o artista plástico Sérgio Romeu Ribeiro Maranhão.

Setembro Amarelo: CRAS Madre Tereza De Calcutá
O Centro de Referência de Assistência Social -CRAS Madre Tereza de Calcutá, localizado no Largo da Aparecida, bairro Jabutiana,
em Aracaju(SE), recebeu na manhã dessa quarta-feira, 19, a Oficina “Construção de projeto de vida: perspectivas para o futuro”. A
atividade que teve como público alvo os assistidos pelo equipamento público foi coordenador pelo psicólogo Pedro Alves dos
Santos Filho ( CRP 19/1910) e pelas educadoras sociais Patrícia Calixto dos Santos e Brunna Morais Rodrigues do Nascimento.

Responsáveis e professores assistem palestra sobre superar barreiras e manter comunicação
Na tarde dessa sexta-feira, 14, o psicólogo Eriosvaldo Oliveira Almeida (CRP 19/2895), realizou a palestra “Pais inteligentes,
comunicação eficiente: superando as barreiras por meio do afeto”, para responsáveis de alunos e profissionais da rede de
ensino. O encontro alusivo ao Setembro Amarelo aconteceu no Colégio Estadual “Coronel José Joaquim Barbosa”,
no município de Siriri/SE.

CVV Aracaju faz panfletagem no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

O Centro de Valorização da Vida “CVV Aracaju” com o apoio da Associação Sergipana de Psiquiatria e do
Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, realizou na tarde dessa segunda-feira, 10, Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio, uma panfletagem no calçadão da João Pessoa, na capital sergipana. A ação foi
registrada pela Tv Atalaia, afiliada da Record TV em Sergipe.

Panfletagem sobre Prevenção ao Suicídio é realizada em feira livre de Pedrinhas(SE)
Feirantes e consumidores do município de Pedrinhas(SE) foram surpreendidos na quinta-feira, 17, com uma panfletagem sobre
prevenção ao suicídio. A ação foi realizada por uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho, na Feira
Livre da cidade, e teve como objetivo divulgar da campanha Setembro Amarelo, por meio de cartilhas educativas, laços amarelos e
propostas sobre conscientização dos meios de prevenção.

Estudantes participam de Roda de Conversa sobre prevenção ao suicídio em Pedrinhas(SE)
Profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho, do município de Pedrinhas(SE),
realizaram uma Roda de Conversa na quarta-feira, 19, na Escola Municipal Profª Paroquisa Batista
Nascimento com o tema "É preciso falar sobre bullying, depressão e suicídio: conhecer para prevenir". A
ação teve como facilitadores os psicólogos Leandro Prachedes de Gois (CRP 19/3353) e Tamires Santos
de Jesus (CRP 19/3357) e foi desenvolvido na instituição por uma equipe multidisciplinar. Também
participaram da ação as assistentes sociais Givalda Goes e Tânia Marcela, a enfermeira Adenija Goes, e
os estudantes de Psicologia e Educação Física, Leobalda Prachedes e Damião Luiz, respectivamente.

Idosos do CRAS de Pedrinhas(SE) participam de atividade do Setembro Amarelo
Idosos do Serviço e Fortalecimento de Vínculos do CRAS de Pedrinhas(SE), participaram na quarta-feira, 26, de atividades sobre
prevenção ao suicídio. A ação teve como facilitadores os psicólogos Leandro Prachedes de Gois (CRP 19/3353) e Tamires Santos
de Jesus (CRP 19/3357) e foi desenvolvida na instituição por uma equipe multidisciplinar que realizou atividades lúdicas e distribuiu
cartilhas informativas aos participantes. Também participaram da ação as assistentes sociais Givalda Goes e Tânia Marcela, a
enfermeira Adenija Goes, e os estudantes de Psicologia e Educação Física, Leobalda Prachedes e Damião Luiz, respectivamente.

Setembro Amarelo: Escola Municipal Adília Alves de Pedrinhas(SE)
Estudantes do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Adília Alves de Andrade, em Pedrinhas(SE), fizeram uma apresentação
teatral na quinta-feira, 25, para abordar os principais fatores de risco ao suicídio.
A ação teve como facilitadores os psicólogos Leandro Prachedes de Gois (CRP 19/3353) e Tamires Santos de Jesus
(CRP 19/3357). Também participaram da ação as assistentes sociais Givalda Goes e Tânia Marcela, a enfermeira
Adenija Goes, e os estudantes de Psicologia e Educação Física, Leobalda Prachedes e Damião Luiz, respectivamente.

Vínculos familiares e comunitários como fator de prevenção ao suicídio
Com o objetivo de debater a importância do fortalecimento de vínculos saudáveis na prevenção ao suicídio, os psicólogos Leandro
Prachedes de Gois (CRP 19/3353) e Tamires Santos de Jesus (CRP 19/3357) reuniram uma equipe de profissionais para realizar
atividade com crianças, adolescentes e monitores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS de
Pedrinhas(SE). A atividade aconteceu na quarta-feira, 12, e foi desenvolvida por trabalhadores da Secretaria Municipal de
Assistência Social e do Trabalho do município.

Alunos de Pedrinhas(SE) participam de atividade sobre prevenção ao suicídio
Estudantes e professores da Escola Municipal Thomaz Alves de Andrade, no povoado Mutumbo, município de Pedrinhas(SE),
participaram na quinta-feira, 20, de uma atividade sobre prevenção ao suicídio. Participaram da ação os psicólogos Leandro
Prachedes de Gois (CRP 19/3353) e Tamires Santos de Jesus (CRP 19/3357), as assistentes sociais Givalda Goes e Tânia
Marcela, a enfermeira Adenija Goes, e os estudantes de Psicologia e Educação Física,
Leobalda Prachedes e Damião Luiz, respectivamente.

Setembro Amarelo: Falando sobre bullying
“Bullying na adolescência: quando a brincadeira se transforma em agressão?”. Foi com essa temática que a direção do Colégio
Pirralho, localizado no município de Neópolis (SE), provocou alunos e professores da instituição para uma reflexão e debate após
palestra ministrada pelo psicólogo Magnum Nelson Fortes Vieira (CRP 19/3287). O evento, que integrou as ações da escola no
Setembro Amarelo, aconteceu nessa quarta-feira, 19.

Pit Stop Psi em Itabaiana
As psicólogas Aline Cléa Lima de Jesus (CRP 19/3090), Ana Carla F. Santana Carvalho (CRP 19/1919), Ferdinanda Caldas da
Silva S. de Santana (CRP 19/IP3320) e Elismary de Jesus Santos (CRP 19/1880) realizaram nessa sexta-feira, 14, no Shopping
Peixoto, em Itabaiana, mais uma edição do “Pit Stop Psi”. Durante à tarde e à noite, em rápidas abordagens as profissionais
passavam informações sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. Um stand foi montado para
ações de panfletagem e distribuição de cartilhas informativas

Setembro Amarelo: CRP 19 promove Ponto de Encontro em Parque de Aracaju para falar sobre prevenção ao suicídio
Nesse sábado, 01, psicólogas/os e estudantes de Psicologia participaram de um “Ponto de Encontro”, no Parque Augusto Franco,
zona sul de Aracaju(SE), para dialogar sobre o Setembro Amarelo. O evento foi promovido pelo Conselho Regional de Psicologia
de Sergipe, conduzido pelos psicólogos Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) e Gabriella Souza Santos (CRP 19/3204).

Vivência Psicodramática no Setembro Amarelo
“Suicídio: o luto, a dor e a despedida que não foi possível fazer” foi o tema da vivência psicodramática realizada, nessa terça-feira,
18, no Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Bioenergia Dr. Bezerra de Menezes, Aracaju/SE. A atividade teve como facilitadores o
psicólogo psicodramatista com experiência em Psicologia Social Comunitária, Especialista em Gestão da Política de Assistência
Social pela FSLF, Reginaldo Vieira Santos Júnior – CRP 19/1549, a psicóloga psicodramatista com experiência em Orientação
Profissional e com atuação nas Áreas de Psicologia Clínica, Escolar e Organizacional, Gláucia Silva Cruz – CRP 19/2161 e a
psicóloga psicodramatista em Formação com experiência em Psicologia Social Comunitária com atuação nas Áreas de Psicologia
Clínica, Escolar e Organizacional, Mariana Cândida Santos – CRP 19/2842 .

Familiares e idosos e assistidos pelos CRAS do Porto D´Anta participam de roda de conversa sobre suicídio
Nessa segunda-feira, 17, a psicóloga Aldileia Lemos Amâncio(CRP 19/1222) atuou como facilitadora da Roda de Conversa
“Suicídio na terceira idade: impactos sociais, sinais de alerta e prevenção”. A atividade, que teve como público alvo familiares e
Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Porto D´Anta

Alunos e professores de Porto do Mato em Estância debatem prevenção do suicídio juvenil
“Prevenção ao suicídio juvenil: um compromisso social” foi o tema da palestra da psicóloga Renata Hipólito Costa (CRP 19/2352)
para estudantes e professores da Escola Maria Izabel Carvalho Nabuco D´Ávila, localizada município de Estância, região centro sul
de Sergipe. O encontro aconteceu na sexta-feira, 28, no Auditório Centro Social Pastoral Esperança de Deus
, no povoado Porto do Mato.

Setembro Amarelo: Povoado Pedras em Capela (SE)
Alunos e professores da Escola Municipal Major Honório Leal, localizada no Povoado Pedras, Município de Capela/SE,
participaram nessa sexta-feira, 28, de uma atividade de prevenção ao suicídio, facilitada pela psicóloga
Aurelia da Silva Barreto (CRP 19/002582).

Roda de conversa “Em favor da vida”
O Grupo de Jovens “Poverello”, com apoio da Paróquia São Francisco de Assis, realizou, nessa quarta-feira, 5, no bairro Santo
Dumont, zona norte de em Aracaju, a Roda de Conversa “Em favor da Vida”. A atividade em alusão ao Setembro Amarelo, foi
coordenada pelo psicólogo Bruno Madureira Jesus dos Santos - CRP 19/3431. O evento foi gratuito e aberto ao público.

Roda de conversa sobre valorização da vida
As psicólogas Aline Cléa Lima de Jesus (CRP19/3090) e Ana Carla Ferreira Santana Carvalho (CRP 19/1919) realizaram nessa
quarta-feira, 5, uma roda de conversa com a temática sobre valorização da vida. O encontro aconteceu na Clínica Vitalle, localizada
no bairro Serrano, em Itabaiana/SE, região agreste do Estado.

Idosos do Bairro Veneza participam de atividade do Setembro Amarelo
Na segunda-feira, 19, o psicólogo Reginaldo Vieira Santos Júnior (CRP 19/1549) realizou uma atividade de prevenção ao suicídio
com Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Terezinha Meira, em Aracaju(SE). Com a temática
“Suicídio na terceira idade: prevenção e alternativas de intervenção”, o profissional ministrou uma palestra no auditório do Centro
de Esportes Unificado do bairro, visando sensibilizar os usuários do CRAS sobre os sinais de alertas
mais comuns ao suicídio de pessoas idosas.

Prevenção ao suicídio: falar é a melhor solução
Na quarta-feira, 12, a psicóloga Michelle Conceição Matias Batista (CRP 19/1915) conduziu uma Roda de Conversa sobre
Valorização da Vida, no Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Astéria Fontes Góis”, no município de Umbaúba(SE).
Participaram da atividade mulheres responsáveis por pessoas assistidas pelo CRAS e que compõem o
Grupo de PAIF “Fazendo a Diferença”.

Setembro Amarelo: Fundação Renascer em Aracaju(SE)
Trabalhadores da Fundação Renascer participaram na quinta-feira, 27, de uma palestra sobre privação de liberdade e o
adoecimento mental de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. O trabalho foi realizado pelo psicólogo Pedro
Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) e pela médica psiquiatra Ana Angélica Menezes Salmeron. O evento faz alusão à
Campanha Setembro Amarelo e os palestrantes buscaram promover um debate com os funcionários da instituição sobre fatores
agravantes ao suicídio entre jovens, meios de prevenção e como proceder em risco de suicídio de adolescentes que cumprem
medidas socioeducativas na Instituição em sistema de semiliberdade.

Bullying: brincadeira ou agressão?
A Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, em Neópolis, promoveu nessa terça-feira, 18, a palestra “Bullying na
adolescência: quando a brincadeira se transforma em agressão?”, com o psicólogo Magnum Nelson Fortes Vieira (CRP 19/3287).
A atividade, que integrou as ações do Setembro Amarelo, aconteceu nos turnos manhã e tarde.

Automutilação na adolescência é tema de palestra em escola de nossa Senhora do Socorro
Na terça-feira, 25, as psicólogas Sandra Virgínia Martins Santos Oliveira (CRP 19/IP3418), Emanuelle Nunes Mota (CRP
19/IP3416) e o psicólogo Robert Santos do Carmo (CRP 19 /IP3414) ministraram uma palestra sobre “Automutilação na
Adolescência” para alunos e professores do Colégio Estadual Gilberto Freyre, no Conjunto Marcos Freire III,
em Nossa Senhora do Socorro(SE).

Saúde mental é tema de palestra em Neópolis
“Depressão e risco de suicídio: desmistificando o tratamento em saúde mental” foi o tema da palestra do psicólogo Magnum
Nelson Fortes Vieira- CRP 19/3287, nessa segunda-feira, 17, no centro Profissionalizante Agonaldo Pacheco, em Néopolis/SE.
O evento em alusão ao Setembro Amarelo reuniu alunos e professores da Instituição.

Setembro Amarelo no CRAS Terezinha Meira, em Aracaju(SE)
Na sexta-feira, 28, as psicólogas Luciana Vieira Meneses (CRP19/IP3329) e Núbia Gomes dos Santos (CRP19/IP3413)
desenvolveram uma atividade do Setembro Amarelo com mulheres residentes no bairros Veneza I e II, em Aracaju(SE). A ação foi
promovida pela Unidade de Saúde da Família Walter Cardoso e aconteceu no Centro de Referência de
Assistência Social “CRAS Terezinha Meira”.

Trabalhadores de Indústria Alimentícia participam de palestra de prevenção ao suicídio em Aracaju(SE)
A psicóloga Djamilly Araújo Menezes Bastos (CRP 19/2971) incluiu a pauta da Valorização da Vida na SIPAT- Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho, da empresa Três Corações Alimentos S/A, em Aracaju(SE). A ação ocorreu no sábado, 15,
quando a profissional ministrou uma palestra sobre Prevenção ao Suicídio e convidou os participantes
para participarem de uma dinâmica de grupo sobre a temática.

Suicídio na Terceira Idade: O que podemos fazer para prevenir?
A psicóloga Michelle Conceição Matias Batista (CRP 19/1915) convidou, na quarta-feira, 5, idosos assistidos pelo Centro de
Referência de Assistência Social “CRAS Astéria Fontes Góis” a participarem de uma atividade sobre prevenção ao suicídio.
O trabalho aconteceu no município de Umbaúba(SE), região sul do Estado, e objetivou apresentar aos familiares e usuários da
instituição a Campanha Setembro Amarelo e os sinais de alerta relacionados ao suicídio na terceira idade.

Roda de Conversa sobre Setembro Amarelo em USB de Carira
Usuários da Unidade Básica de Saúde do Assentamento Manoel Martins, em Carira/SE, participaram, nessa terça-feira, 25, da
Roda de Conversa “Vamos falar sobre o setembro amarelo?”, promovida pelo CAPS Acordar para a Vida e Secretaria Municipal de
Saúde com apoio da prefeitura local. A atividade que chamou a atenção para prevenção ao suicídio e valorização da vida contou
com a atuação da psicóloga Paula Cristina Santos do Vale (CRP 19/2871) e a assistente social Alda Alves como facilitadoras.

Escola da Barra dos Coqueiros(SE) recebe atividade da Campanha Setembro Amarelo
Estudantes da Escola Reunidas Coelho Neto, no município de Barra dos Coqueiros(SE), participaram na sexta-feira, 21, de uma
atividade sobre Valorização da Vida. A ação foi promovida pela psicóloga Vanessa Bruno Ximenes de Araújo (CRP 19/3100) em
alusão ao Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio levada para o ambiente escolar
na capital e no interior do Estado.

Estudantes e professores participam de Palestra e vivência sobre valorização da vida em Aracaju(SE)
A Escola Estadual 11 de Agosto convidou alunos e professores para participar na quarta-feira, 12, em Aracaju(SE), de um conjunto
de atividades referentes à Campanha Setembro Amarelo. Composto por dinâmicas de grupo, vivências e um bate-papo sobre o
tema, as facilitadoras as psicólogas Bruna Santana Oliveira (CRP19/2870), Vanessa Bruno Ximenes de Araújo (CRP 19/3100) e
Mônica Rocha Gonçalves (CRP 19/3190) esclareceram por meio de atividades lúdicas e palestras sobre bullying, o papel da
escola, da família e da rede de apoio e na prevenção ao suicídio de adolescentes.

VI Simpósio Estadual de Prevenção ao Suicídio
O VI Simpósio Estadual de Prevenção ao Suicídio, realizado nessa segunda-feira, 17, na sede do Instituto de Psiquiatria,
Psicologia e Bioenergia Dr. Bezerra de Menezes (IPBEM), em Aracaju, reuniu psiquiatras, psicólogos e público em geral para
palestras e debates acerca dos “Transtornos mentais e suicídio: riscos e possibilidades de intervenção”. Entre os palestrantes, a
Presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, Norma Alves de Oliveira; a Psicóloga Clínica Especialista em Terapia
Cognitivo Comportamental, Lívia Alves de Oliveira Cruz Souza – CRP19/1709; o Médico Psiquiatra, Educação Continuada em
Psiquiatria pela Harvard Medical Schooll - Boston/USA, Membro da American Psychiatric Association,
Bruno Santana Rêgo e o especialista em MBA em Gestão de Pessoas e Psicólogo do CAPSi Centro de Atenção
Psicossocial Infanto-Juvenil do Município de Aracaju/SE, Jameson Pereira Silva – CRP 19/0714.

Valorização da vida no ambiente escolar
As psicólogas Diana Lima dos Santos (CRP 19/3218) e Raquel Caroline Santos de Almeida (CRP 19/3222) realizaram no dia 29 de
setembro, no Centro Educacional Mundo Mágico, localizado em Barra dos Coqueiros uma palestra com o tema: "Valorização da
vida no ambiente escolar." Foram abordados temas como suicídio, bullying, automutilação, depressão entre outros, com os
professores e funcionários. Uma troca de experiência fabulosa. Houve a distribuição de laços amarelos e panfletos informativos.
O encerramento foi com um café da manhã.
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