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RESPONSABILIDADE

Social

O suicídio é um assunto ainda considerado tabu e pouco discutido na sociedade
afetando pessoas de todas as idades, culturas e perfis socioeconômicos.
A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida. Segundo pesquisa
realizada pelo Ministério da Saúde em 2018 sobre tentativas e óbitos por suicídio no
país, o estado brasileiro com maior número de tentativa de suicídio por autointoxicação
foi Sergipe, com taxa de 2,3 por 100 mil habitantes, evidenciando a importância de
sensibilizar população sobre os meios de prevenção.
A participação de profissionais de Psicologia e demais voluntários na Campanha serviu
para fortalecer o compromisso social da Psicologia e colaborar com a sensibilização da
comunidade por meio da realização de atividades e difusão de informações que auxiliem
na identificação de sinais de alerta, meios de buscar ajuda e redes de apoio.

ANÁLISE
das atividades

O mês de Setembro no Estado foi marcado por inúmeras ações de prevenção ao suicídio que
ocorreram na capital e interior de Sergipe.
Dentre elas, 308 atividades receberam o apoio do Conselho de Psicologia de Sergipe (19ᵃ
Região) que abraçou a Campanha Setembro Amarelo e apoiou voluntários de diversos
segmentos profissionais, equipamentos públicos, empresas privadas, instituições de ensino e
outros espaços em que ocorreram ações ao longo do mês.
Durante a Campanha, psicólogas(os), médicos psiquiatras, estudantes de Psicologia,
trabalhadores de várias áreas profissionais e de diferentes segmentos planejaram e
realizaram atividades entre 30 de agosto e 01 de outubro de 2019.

Convite e
engajamento nas ações

Os preparativos para o Setembro Amarelo 2019
iniciaram-se quando o Conselho Regional de
Psicologia de Sergipe, no final do mês de agosto,
elaborou uma mensagem convite destinada à
categoria de Psicólogas(os) e população em geral.
Um chamamento à voluntários para se somar à causa
por meio do planejamento de atividades de
valorização da vida e prevenção ao suicídio.

Um resumo textual contendo o passo-a-passo sobre
como participar da Campanha foi divulgados nos
principais meios de comunicação do CRP 19
(Facebook, Instagram, Grupos de WhatsApp) com o
objetivo de sensibilizar possíveis participantes sobre a
importância do Setembro Amarelo e de que maneira
pessoas interessadas poderiam se engajar na
realização de trabalhos durante o mês.

Convite e
engajamento nas ações

As ações planejadas foram enviadas ao e-mail
setembroamarelo@crp19.org.br, cujas informações
foram extraídas para a confecção de cartazes para
que os voluntários pudessem fazer a divulgação ao
público alvo das atividades em diferentes meios de
comunicação e redes sociais.
Os voluntários desenvolveram atividades em 41
municípios sergipanos e revezaram-se para cumprir
uma programação composta por blitz, café da
manhã, caminhadas, cine debates, dinâmicas de
grupo, encontro cultural, entrevistas, free hugs,
mesa redonda, oficinas, palestras, panfletagens,
pit stop, rodas de conversa, simpósios,
apresentações teatrais e vivências.

MATERIAL
de apoio

(frente)

Panfleto
Setembro Amarelo
2019

SETEMBRO

Amarelo em números

Durante o Janeiro Branco ocorreram atividades em 41 municípios
distribuídos pelas oito regiões do Estado.

Municípios sergipanos
que desenvolveram
ações na Campanha
Setembro Amarelo 2019

O Agreste Central sergipano concentrou o maior número de
cidades que aderiram à Campanha, sendo elas Areia Branca,
Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Malhador, Moita
Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Ribeirópolis, num
total de 10 localidades.
Já a região da Grande Aracaju englobou o maior número das
atividades (123) que foram distribuídas entre a capital e os
municípios de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra
dos Coqueiros.
Em seguida, a região do Sul sergipano concentrou cinco ações
com a participação dos municípios de Salgado, Boquim, Estância,
Pedrinhas, Indiaroba.
No Leste Sergipano, os municípios que se engajaram na campanha
foram Capela, Siriri e Divina Pastora.

No Médio Sertão sergipano foram registradas atividades em Feira
Nova, Cumbe, Nossa Senhora das Dores e Aquidabã.

Municípios sergipanos
que desenvolveram
ações na Campanha
Setembro Amarelo 2019

Gararu, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória e Nossa
Senhora de Lourdes foram os municípios do Alto Sertão onde
voluntários desenvolveram intervenções.
Em quatro municípios do centro sul do Estado foram trabalhados temas
relacionados ao Setembro Amarelo: Poço Verde, Simão Dias, Lagarto,
Riachão do Dantas.
Na região do Baixo São Francisco, Canhoba, Propriá, Santana do São
Francisco e Neópolis foram as localidades onde voluntários levaram
informações acerca de prevenção ao suicídio e valorização da vida.

Municípios sergipanos e quantidade de ações
realizadas na Campanha Setembro Amarelo 2019
Aquidabã
Aracaju
Areia Branca
Barra dos Coqueiros
Boquim
Campo do Brito
Canhoba
Canindé de São Francisco
Capela
Carira
Cumbe
Divina Pastora
Estância
Feira Nova

13
95
1
6
4
1
1
8
2
12
5
1
8
6

Frei Paulo
Gararu
Indiaroba
Itabaiana
Lagarto
Malhador
Maruim
Moita Bonita
Muribeca
Neópolis
Nossa Sra Aparecida
Nossa Sra da Glória
Nossa Sra das Dores
Nossa Sra de Lourdes

1
8
1
11
8
10
1
5
2
11
1
14
1
5

Nossa Sra do Socorro
Pedra Mole
Pedrinhas
Poço Verde
Riachão do Dantas
Ribeirópolis
Rosário do Catete
Salgado
São Cristovão
Santa Rosa de Lima
Santana de São
Francisco
Simão Dias
Siriri

11
7
3
3
4
12
1
1
11
1
2
5
5

Municípios sergipanos que
desenvolveram ações na
Campanha Setembro
Amarelo 2019
Ações
Município
Aquidabã
13
Aracaju
95
Areia Branca
1
Barra dos
6
Coqueiros
Boquim
4
Campo do
1
Brito
Canhoba
1
Canindé de São
8
Francisco
Capela
2
Carira
12
Cumbe
5
Divina Pastora 1
Estância
8
Feira Nova
6
Frei Paulo
1
Gararu
8
Indiaroba
1
Itabaiana
11
Lagarto
8
Malhador
10

Ações
Município
Maruim
1
Moita Bonita
5
Muribeca
2
Neópolis
11
Nossa Sra Aparecida 1
Nossa Sra da Glória
14
Nossa Sra das Dores 1
Nossa Sra de
5
Lourdes
Nossa Sra do
11
Socorro
Pedra Mole
7
Pedrinhas
3
Poço Verde
3
Riachão do Dantas
4
Ribeirópolis
12
Rosário do Catete
1
Salgado
1
São Cristovão
11
Santa Rosa de Lima
1
Santana de São
2
Francisco
Simão Dias
5
Siriri
5

Na edição de 2019, os participantes voluntários da
campanha utilizaram 18 estratégias diferentes de
intervenção para planejar e executar atividades sobre
prevenção ao suicídio nos mais diversos espaços.

Avanços da campanha
em Sergipe

Percebeu-se que foram utilizadas menos intervenções
artísticas em espaços abertos com relação à Campanha
de 2018. No entanto, nove novos municípios registraram
eventos junto ao CRP19, expandindo e capilarizando as
atividades para povoados e outras regiões da zona rural
do Estado
Palestras e rodas de conversa foram as metodologias de
trabalho mais utilizadas, na capital e interior do Estado.

Avanços da Campanha em Sergipe
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.

Na edição de 2019 foram registradas 308 ações espalhadas em 41 municípios, incluído a capital,
evidenciando um crescimento de 42,6% em número de atividades.

2018

2017
2017

86,2%

2019

42,6%

2019

165,5%
Entre 2017 e 2019 o número de ações realizadas e que receberam apoio do CRP 19 ao longo das
3 edições subiu de 116 em 2017 para 308 em 2019. Um crescimento de 165,5%.

Comparativo do número total de ações por município nas três edições do Setembro Amarelo
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Número de Ações Realizadas na
Campanha

Municípios Sergipanos
Aquidabã
Aracaju
Areia Branca
Barra dos Coqueiros
Boquim
Campo do Brito
Canhoba
Canindé de São Francisco
Capela
Carira
Cumbe
Divina Pastora
Estância
Feira Nova
Frei Paulo
Gararu
Indiaroba
Itabaiana
Itaporanga D´Ajuda
Lagarto
Malhada dos Bois
Malhador
Maruim
Moita Bonita
Muribeca
Neópolis
Nossa Sra Aparecida
Nossa Sra da Glória
Nossa Sra das Dores
Nossa Sra de Lourdes
Nossa Sra do Socorro
Pedra Mole
Pedirnhas
Poço Verde
Riachão do Dantas
Ribeirópolis
Rosário do Catete
Salgado
São Cristovão
Santa Rosa de Lima
Santana de São Francisco
Simão Dias
Siriri
Umbaúba
Total

2017

2018

2019

11
50
0
0
1
3
1
4
0
3
0
1
2
0
0
0
0
8
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
7
0
0
0
4
13
3
0
0
0
0
1
0
0
116

4
91
0
2
0
0
1
0
2
15
5
4
2
4
5
0
2
4
1
2
2
4
0
7
3
10
1
8
0
0
2
0
6
0
0
8
2
1
6
0
0
1
9
2
216

13
95
1
6
4
1
1
8
2
12
5
1
8
6
1
8
1
11
0
8
0
10
1
5
2
11
1
14
1
5
11
7
3
3
4
12
1
1
11
1
2
5
5
0
308

2017
Atividades

Na Capital

Blitz
Café da Manhã
Caminhada
Cine Debate
Concerto
Contação de Histórias
Dinâmica de Grupo
Distribuição Rosas Amarelas
Encontro Cultural
Entrevista
Free Hugs
Forum
Lanternas da Paz
Mesa Redonda
Oficina
Palestra
Panfletagem
Passeio Ciclistico
Pit Stop
Ponto de Encontro
Roda de Conversa
Simpósio
Teatro de Fantoches
Vivência

2019

No Interior Na Capital No Interior Na Capital No Interior

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
2
23
0
0
0
1
14
0
0
5
50
Total

2018
0
0
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
40
3
1
3
0
8
1
0
2
66

116

0
0
2
2
1
5
1
1
0
2
0
0
1
0
3
39
6
1
0
1
15
6
1
4
91

0
1
7
5
0
0
0
1
1
5
1
0
0
0
4
66
3
1
1
0
27
2
0
3
125

0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
1
1
0
2
6
43
12
0
1
0
16
1
0
8
95

216

Tabela Comparativa com dados das
Campanhas em 2017, 2018 e 2109
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Número de ações da campanha Setembro Amarelo 2017 por município
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Número de ações da campanha Setembro Amarelo 2018 por município
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Número de ações da campanha Setembro Amarelo 2019 por município
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Barra dos Coqueiros
Boquim
Campo do Brito
Canhoba
Canindé de São Francisco
Capela
Carira
Cumbe
Divina Pastora
Estância
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Gararu
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Malhador
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Muribeca
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Nossa Sra do Socorro
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Poço Verde
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Santa Rosa de Lima
Santana de São Francisco
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Umbaúba

CAPILARIZAÇÃO

das ações

Capilarização
das Ações

Percebeu-se que entre os anos de 2017 e 2019 houve
uma capilarização das ações em diversas localidades de
Sergipe demonstrando o avanço da Campanha. Embora
a capital tenha registrado o maior número de ações
dentre todos os municípios, estas não estiveram
concentradas na área metropolitana e na região central.

Houve um aumento de número de cidades do interior
sergipano envolvidas na Campanha. Diversos povoados
e localidades da zona rural foram contempladas com
palestras, rodas de conversa, trabalhos de panfletagem e
sensibilização e outras intervenções desenvolvidas em
locais privados e equipamentos públicos da saúde,
educação, assistência social, dentre outros.
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Pit Stop
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1
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0
Cine Debate

Distribuição de ações realizadas no interior de Sergipe em 2018
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Em 2018, 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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2
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Distribuição de ações realizadas no interior de Sergipe em 2019
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Em 2019, dentre as três cidades com maior número de ações realizadas no interior do Estado, Nossa Senhora da Glória registrou 14
intervenções, seguida de Aquidabã com 13. Carira e Ribeirópolis registraram, cada uma ,12 atividades. São Cristóvão, embora com
11 atividades, foi o munícipio do interior que mais diversificou as ações realizadas (6 ações diferentes).

Tipos de ações mais realizadas na capital e o interior do Estado
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Nas três edições do Setembro Amarelo, tanto em Aracaju quanto nas demais cidades, as palestras seguidas de
rodas de conversa continuam sendo as estratégias de intervenção mais utilizadas pelos voluntários da Campanha
(136 palestras e 82 rodas de conversa), seguidas das panfletagens (20), vivências (13) e Dinâmicas de Grupo (7)

TEMAS ABORDADOS

durante a campanha

Temas abordados durante o
Setembro Amarelo

Ao se pensar nas inúmeras possibilidades de trabalho
relacionadas à temática central do Setembro Amarelo,
assuntos distintos relacionados a prevenção ao
suicídio e valorização da vida tornaram necessária
uma abordagem diversificada e em conformidade com
as especificidades de cada público alvo.
Os temas transversais escolhidos pelos voluntários da
Campanha foram associados ao mote do Setembro
Amarelo e levados a grupos compostos por
estudantes, professores, idosos, mulheres, crianças,
adolescentes e usuários de serviços públicos e
privados.

Dentre as temáticas, destacaram-se:

Temas abordados durante
o Setembro Amarelo

• Bullying
• Cyberbullying
• LGBTfobia
• Uso abusivo de álcool
e outras substâncias psicoativas
• Contextos biopsicossociais
• Automutilação
• Suicídio e ciclos de vida,
• Adolescência
• Sentido e propósito de vida
• Mitos e tabus envolvendo o suicídio
• Políticas públicas
• Rede de atenção psicossocial
e outras redes de apoio
• Alternativas de prevenção
e tratamento
• Transtornos mentais
• Oficina de fanzine
• Tai chi chuan
• Saúde mental do trabalhador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Suicídio e depressão
Auriculoterapia
Reiki
Massagem
Aromaterapia
Psicodrama/sociodrama público
Artes e valorização da vida
Tabus
Mitos e verdades sobre suicídio
Relacionamentos interpessoais
Empatia nas organizações
Saúde emocional
Transtornos alimentares e
distorção da imagem corporal
Relações familiares
Abuso sexual infantil e sua
relação com e suicídio
Ansiedade
Uso consciente de tecnologias
Inteligência emocional.

ATIVIDADES
propostas

MOBILIZAÇÃO
em Sergipe

Usuárias do Centro de Atenção Psicossocial
“CAPS I Esperança”, no município de
Aquidabã/SE participaram, na segunda-feira, 9,
da Dinâmica de Grupo "ÁRVORE DA VIDA” com
rodas de conversa e atividades reflexivas. A
Intervenção foi realizada no equipamento e contou
com a participação da Equipe do Centro de
Atenção Psicossocial como facilitadora.

Alunas(os) e professoras(es) do
Colégio Estadual 8 de Julho
participaram, na terça-feira, 17, da
palestra “Suicídio na adolescência e
juventude: é preciso romper o silêncio”
proferida pelo psicólogo Pedro Alves
dos Santos Filho (CRP 19/1910). A
atividade propôs ainda panfletagem,
rodas de conversa e dinâmicas de
grupo sobre mitos e verdades
relacionados ao suicídio. Atuaram
como facilitadores as estudantes de
Psicologia Tatiane Brito da Paz
Cavalcante, Nathalie Cedrim Martins,
Rayra dos Anjos Cardoso, Priscila
Menezes Silva, Tercina Laudicéia da
Silva.

"Uso consciente de tecnologias e valorização da vida" foi o tema da
palestra das psicólogas Ayane Mendonça Gois (CRP 19/3490) e
Emanuelle Nunes Mota (CRP 19/IP3416), na quarta-feira, 25, para
alunas(os) e professoras(es) do Colégio Estadual Ministro Petrônio
Portela, no bairro Farolândia, em Aracaju/SE.

A psicóloga Diana Lima dos
Santos(CRP 19/3218), a enfermeira
Evandra Coutinho e a odontóloga
Rosimeire Peixoto foram as
facilitadoras da roda de conversa
“Setembro Amarelo: falando sobre
emoções com as crianças"
,realizada pela Unidade de Saúde
Ana Luiza Dortas Valadares, para
alunas(os) e professoras(es) da
Escola Reunidas Coelho Neto,
Atalaia
Nova,
Barra
dos
Coqueiros/SE. O evento aconteceu
na quarta-feira, 18.

A Secretaria de Assistência Social de
Itabaiana/SE, com apoio da Prefeitura
Municipal, realizou na quinta-feira, 17, a
palestra “Fatores de risco e prevenção ao
suicídio na adolescência”. A atividade que
aconteceu na sede do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos do Povoado
Taboca, na cidade serrana contou com a
participação da psicóloga Gilvânia dos Santos
(CRP 19/1287).

Rotary Internacional e Rotary Club de
Itabaiana realizaram, na terça-feira, 24,
para os rotaryanos, a palestra “Vamos
falar sobre o suicídio? Fatores de
risco e proteção”. O evento que
aconteceu na cidade serrana teve a
psicóloga Kelle Gardênia Rocha de
Jesus (CRP 19/2335) como palestrante.

Alunas(os) do Ensino Fundamental II,
do Colégio Santo Antônio, em
Itabaiana(SE), participaram na quartafeira, 25, da palestra “Vamos falar sobre
saúde emocional e suicídio? prevenção e
tratamento” proferida pela psicóloga Kelle
Gardênia Rocha de Jesus
(CRP19/2335).

A Única União da Categoria
Associada-PMSE realizou, em
Aracaju, no sábado 28, a roda de
conversa “Setembro Amarelo:
prevenção ao suicídio”. A atividade
para policiais militares contou com
os facilitadores o psicólogo Naldson
Melo Santos (CRP 19/1210) e o
representante do Centro de
Valorização da Vida-CVV, Acelmar
Reis, que apoiou a ação.

Rotaract Club de Nossa Senhora da
Glória/SE realizou na segunda-feira, 30,
a palestra “SETEMBRO AMARELO: falar
pode mudar tudo!" com a psicóloga
Andréia Andrade Santos (CRP 19/3196).
O evento reuniu estudantes da Rede
Estadual do 6º ao 9º ano na Escola
Municipal Antônio Francisco dos Santos,
localizada no bairro Cohab.

O Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Dona
Pequena” e Prefeitura Municipal de Pedra Mole/SE, com apoio
da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Saúde
realizaram, na quinta-feira, 26, a palestra “Setembro Amarelo:
prevenção ao suicídio”. A intervenção para os usuários da
equipamento aconteceu na Unidade Básica de Saúde
“UBS Maria José Soares Figueiroa”, no município e contou com a
participação da psicóloga Gilvânia dos Santos (CRP 19/1287).

“Equilíbrio e autocuidado: sua vida importa” foi a temática do
evento promovido Núcleo de Oncologia da Fundação de
Beneficência Hospital Cirurgia (FBHC), na segunda-feira, 30,
para pacientes da oncologia atendidas(os) na instituição de
saúde. O evento que aconteceu em Aracaju/SE foi aberto pela
psicóloga Jucycleia Souza CRP 19/3140) que fez apresentação
da Campanha do Setembro Amarelo. Os estagiários de
Psicologia foram os facilitadores da vivência "Refletindo o Aqui
e Agora". Houve ainda construção de cartaz da emoção com
decoração de frases, aula de Tai Chi Chuan com o Prof. MSc.
Heleno Almeida Júnior, sorteio, entrega de lembrancinhas e o
corredor do abraço.

Professores da Escola Municipal
de Ensino Fundamental “EMEF
Sérgio Francisco da Silva”,
localizada no bairro Lamarão, em
Aracaju/SE participaram, no
sábado, 28, da palestra "Como
reconhecer os sinais de alerta e
fatores de risco ao suicídio”,
proferida pela psicóloga Patrícia
Pinatti Moreira (CRP19/3451).

Setor de Psicologia da Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de
Educação de Lagarto/SE promoveu, na terça-feira, 30, o cine debate
com “Vamos falar sobre prevenção do suicídio?” com apresentação de
vídeos educativos, pipoca, refrigerante, roda de conversa sobre
prevenção ao suicídio na adolescência, jogos interativos “quiz” e
acolhimento psicológico. A atividade que reuniu alunas(os) dos 3ºs
anos do ensino médio no auditório da SEMED contou com a
participação das psicólogas Fabiana Tavares Lisboa CRP 19/1623 e
Cristiane de Souza Gonçalves CRP 19/2038.

O Colégio Estadual Ivo do Prado, com apoio
da Associação Sergipana de Psiquiatria(ASP)
realizou na quinta-feira, 26, a Orientação
"Setembro AMAR(elo): Todos pela VIDA!". A
atividade para as(os) alunas(os) da instituição
de ensino promoveu exibição de vídeos,
distribuição de material informativo alusivo à
campanha do setembro amarelo e atividade
reflexiva e contou com a participação da
psicóloga especialista em Saúde Mental
Coletiva, Giselle Alves Santos - CRP-19/1884
e da nutricionista Tayane Batista Freitas –
CRN 12/716 que atuaram como facilitadoras.

A psicóloga Gilvânia dos Santos
(CRP19/1287) foi a facilitadora da
“Caminhada pela valorização da vida” que
aconteceu na cidade de Itabaiana(SE), na
segunda-feira, 30. O evento que
promoveu ainda panfletagem e
distribuição de material educativo foi uma
realização da Unidade de Saúde Dr.
Vlademir Souza de Carvalho com apoio
da Prefeitura Municipal.

O Setor de Psicologia do Hospital de Urgência de
Sergipe (HUSE) realizou na quarta-feira, 25, a
vivência “Seja como um girassol!” para equipe
multidisciplinar do Pronto Socorro Pediátrico. A
atividade em alusão ao Setembro Amarelo que
distribuiu material educativo e laços amarelos
contou com a participação da(o) psicóloga(o)
Giselle Alves Santos – CRP 19/1884 (PS
Pediátrico do HUSE) e Pedro César do Prado
Santos – CRP19/0622 (Ala D e Visita Domiciliar
Oncologia do HUSE).

“Suicídio: conhecendo os sinais de
alerta e fatores de risco” foi o tema da
palestra da psicóloga Raiça Santos
Vasconcelos (CRP 19/1298), na
segunda-feira, 30, para alunas(os) do
ensino fundamental e médio,
professoras(es) e funcionárias(os) da
Escola Municipal Presidente Tancredo
Neves, no município de Cumbe/SE. A
atividade realizada pela Secretaria de
Educação, com apoio da Prefeitura
Município, propôs ainda panfletagem e
dinâmicas de grupo.

“Fatores de risco e prevenção ao suicídio na
adolescência” foi o tema da palestra da
psicóloga Raiça Santos Vasconcelos (CRP
19/1298) para alunas(os) do Ensino
Fundamental e Médio, professoras(es) e
funcionárias(os) do Colégio Estadual
Alcebíades Paes, no município de
Cumbe/SE, na segunda-feira, 30. A
atividade, realizada pela Secretaria de
Educação, com apoio da Prefeitura
Municipal, propôs ainda panfletagem
e dinâmicas de grupo.

Exibição de vídeos, confecção
do varal “Juntos somos mais
fortes!” e atividade reflexiva
marcaram a manhã das(os)
alunas(os) da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Alencar
Cardoso, localizada no bairro
José Conrado de Araújo, em
Aracaju(SE), com a vivência
"Juntos somos mais fortes!"
proposta pela psicóloga Giselle
Alves Santos- CRP19/1884
(especialista em Saúde Mental
Coletiva). A atividade que teve o
apoio da Associação Sergipana
de Psiquiatria-ASP aconteceu
na sexta-feira, 27, na instituição
de ensino.

As psicólogas Ayane Mendonça Gois (CRP 19/3490), Ingrid Gomes do Bomfim
(CRP 19/3420), Mélany Marcelo de Frades Santos (CRP 19/3363) e o psicólogo
José Cristiano Matos Machado (CRP 19/3566) atuaram como facilitadores da roda
de "Pai, mãe: ouvir é a melhor escolha" realizada na quarta-feira, 25, no Centro
Escolápio Nossa Senhora de Montserrat, no conjunto Piabeta, em Nossa Senhora
do Socorro (SE). A atividade teve como público alvo pais e mães de crianças e
adolescentes.

“Setembro Amarelo: falar é a melhor solução, ouvir é a
melhor atitude" foi o tema da roda de conversa promovida
pela Unidade de Saúde Ana Luiza Dortas Valadares, na
Barra dos Coqueiros(SE), na quarta-feira, 18. A atividade
coordenada por Diana Lima dos Santos(CRP 19/3218),
psicóloga; Evandra Coutinho, enfermeira e a odontóloga
Rosimeire Peixoto foi realizada para os usuários na sala de
espera do equipamento.

Professoras(es) e funcionárias(os) do
Instituto Federal de Sergipe
participaram, na sexta-feira, 27, da
Mesa Redonda “Reflexão acerca do
adoecimento mental e suas
consequências" realizada pela
instituição de ensino. Atuaram como
palestrantes o psicólogo Pedro Alves
dos Santos Filho (CRP 19/1910) e a
médica psiquiatra Clarice Abreu.

“Fatores de risco e prevenção ao suicídio na
adolescência” foi o tema da palestra do psicólogo
Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) para
jovens atendidas(os) pelo Instituto João Carlos Paes
Mendonça - IJCPM e equipe pedagógica. A atividade
realizada pelo IJCPM aconteceu na quinta-feira, 5, no
bairro Jardins, em Aracaju/SE.

A Escola Estadual Embaixador Bilac Pinto
promoveu na quarta-feira, 18, a palestra
“Fatores de risco e prevenção ao suicídio
na adolescência: conhecer para prevenir”.
A atividade que teve como público alvo
alunas(os) e professoras(es), contou com
panfletagem, rodas de conversa e
dinâmicas de grupo sobre mitos e verdades
relacionados ao suicídio. Atuaram como
facilitadores o psicólogo Pedro Alves dos
Santos Filho (CRP 19/1910) e as
estudantes de Psicologia Tatiane Brito da
Paz Cavalcante, Nathalie Cedrim Martins,
Rayra dos Anjos Cardoso, Tercina
Laudicéia da Silva, Priscila Menezes Silva.

O psicólogo Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) e as estudantes de Psicologia Tatiane Brito da Paz
Cavalcante, Nathalie Cedrim Martins, Rayra dos Anjos Cardoso, Priscila Menezes Silva, Tercina Laudicéia da Silva
foram os facilitadores da palestra “Dialogando sobre fatores de risco e sinais de alerta ao suicídio na adolescência”.
A atividade realizada pelo Colégio Estadual Leandro Maciel para alunas(os) e professoras(es) da Instituição
aconteceu na sexta-feira, 20, e promoveu ainda panfletagem, rodas de conversa e dinâmicas de grupo sobre mitos
e verdades relacionados ao suicídio.

Idosas do Grupo Bom Viver, do CRAS Madre
Tereza de Calcutá, em Aracaju, participaram, na
terça-feira, 24, da palestra “Fatores de risco e
prevenção ao suicídio na terceira idade”,
proferida pelo psicólogo Pedro Alves dos Santos
Filho (CRP19/1910).

A Casa da Juventude, localizada
no Loteamento São José,
município de Estância/SE
recebeu a psicóloga Renata
Hipólito Costa (CRP 19/2352)
para a palestra “Valorização da
vida: fatores de risco e atitudes
de prevenção ao suicídio". O
evento que teve como público
alvo as(os) alunas(os) da
instituição foi realizado pela
Secretaria de Juventude e
Desporto do município, com
apoio da Prefeitura Municipal de
Estância e Conselho Regional de
Psicologia de Sergipe.

Alunas(os) e profissionais do Prepara Cursos, em Simão Dias/SE,
participaram na segunda-feira, 23, da palestra “Setembro Amarelo:
quebrando tabus e rompendo o silêncio” proferida pelas psicólogas
Joanna Alves de Almeida (CRP 19/2416) e Erica Karine Santana
Santos (CRP 19/2594).

As psicólogas Joanna Alves de Almeida (CRP19/2416) e
Érica Karine Santana Santos (CRP19/2594) foram as
palestrantes do evento promovido pelo Prepara Cursos na
segunda-feira, 23, em Simão Dias(SE). Com o tema
“Setembro Amarelo: falar é a melhor solução!” as
profissionais falaram para alunas(os) e profissionais da
instituição.

Alunas(os) do Curso Técnico de Enfermagem
(Turma 3R) da Escola Santa Barbara realizou na
sexta-feira, 27, a palestra “Setembro Amarelo”.
Sob Orientação da Enfermeira Keliana Lima (Disc.
Saúde Coletiva II), a atividade para alunas(os),
professoras(es) e funcionárias(os) teve como
palestrante a psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP
19/1702).

“Setembro Amarelo: juntos pela
valorização da vida" foi o tema da
palestra da psicóloga Andréia
Andrade Santos (CRP 19/3196),
realizada na segunda-feira, 23,
para as(os) estudantes do 6º ao 9º
ano Colégio Santa Sara, em Nossa
Senhora da Glória/SE.

A psicóloga Diana Lima dos Santos (CRP 19/3218), a
enfermeira Evandra Coutinho e a odontóloga Rosimeire
Peixoto foram as facilitadoras da Roda de Conversa
“Setembro Amarelo: falando sobre emoções com as
crianças" realizada na terça-feira, 17, na Escola
Reunidas Coelho Neto, na Barra dos Coqueiros/SE. A
atividade que envolveu alunas(os) e professoras(es)
foi de realização da Unidade de Saúde Ana Luiza
Dortas Valadares.

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social de Carira/SE, realizou na sexta-feira, 27, a
palestra “Falar é a melhor solução: valorização da vida e
prevenção do suicídio”. A atividade que contou com o
psicólogo Álvaro Macel Dantas Alves de Almeida (CRP
19/2345) como facilitador teve como público alvo
crianças e adolescentes usuários do Serviço de
Convivência e Fortalecimento dos Vínculos (SCFV).

Crianças e Adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV), do Centro de Referência de Assistência Social “CRAS
Madre Tereza de Calcutá”, participaram da roda de conversa “Setembro
Amarelo - vamos falar sobre a valorização da vida”, realizada pelo
equipamento. O evento que aconteceu na quarta-feira, 11, contou com o
psicólogo Pedro Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) que atuou como
facilitador.

“Prevenção ao suicídio e
depressão” foi o tema da
palestra para estudantes e
professoras(es) da Escola
Estadual Augusto Franco, no
município de Pedra
Mole/SE. Realizada pelo
Centro de Referência de
Assistência Social “CRAS
Dona Pequena” e Prefeitura
Municipal, com apoio das
secretarias Assistência
Social e de Educação, a
atividade teve como
palestrantes a psicóloga
Gilvânia dos Santos (CRP
19/1287) e a assistente
social Andrea Chagas
(CRESS/SE 2954).

A Prefeitura de Pedra Mole/SE, por
meio das secretarias de Assistência
Social, Educação e Saúde do
município, promoveu na segundafeira, 30, panfletagem com
distribuição de laços amarelos e
sensibilização da comunidade local.
A atividade em alusão ao Setembro
Amarelo foi realizada para
consumidores e comerciantes da
feira livre e contou com a psicóloga
Gilvânia dos Santos (CRP 19/1287),
assistente social Andrea Chagas
(CRESS/SE 2954) e a
Coordenadora do CRAS, Daniela
Ferreira dos Passos Santos como
facilitadoras.

“Inteligência emocional: um recurso na prevenção ao
suicídio” foi tema da palestra da psicóloga Larissa Aragão
de Freitas de Oliveira (CRP 19/3654) na quarta-feira, 25.
O evento realizado no Centro de Excelência Prof. José
Carlos de Sousa, no bairro Grageru, zona sul de
Aracaju teve como público alvo jovens entre 15 e 18
anos.

O Coletivo Sarau da Caixa D´Água realizou na sexta-feira, 27, na Praça da Caixa D´Água,
em Lagarto/SE, o “Sarau pela Vida”. O evento que propôs rodas de conversa, dinâmicas
reflexivas e panfletagem contou com os facilitadores Francisco Alves Ramos (Psicólogo/
CRP19/3598), Roseany do Carmo Nascimento (Psicóloga/ CRP19/3647), Tamires de
Araujo Santos (Psicólogo/ CRP19/3640), Ana Paula Matos Carregosa (Psicóloga/ CRP
03/14280 IS-19/113), Maria Aparecida do Nascimento (Psicóloga/ CRP 03/14350 IS19/085). A atividade em alusão ao Setembro Amarelo contou com o apoio do Conselho
Regional de Psicologia de Sergipe/CRP, Instituições de ensino participantes e
empreendimentos locais.

“Setembro Amarelo: prevenção ao
suicídio e depressão” foi o tema da
palestra da psicóloga Gilvânia dos
Santos (CRP 19/1287), na terçafeira, 24, na Unidade de Saúde Dr.
Vlademir Souza de Carvalho,
Itabaiana/SE. O evento teve o apoio
da Prefeitura Municipal.

“Sua vida vale ouro. Falar é a melhor solução! Um
bate papo sobre valorização da vida e prevenção
ao suicídio", foi o tema da roda de conversa
realizada pelo CAPS I Esperança, no município de
Aquidabã (SE). A atividade para familiares e
usuários do equipamento aconteceu, na sextafeira, 27, na Câmara de Vereadores do município
com apresentação musical, atividades reflexivas e
dinâmicas de grupo. A equipe de facilitadores
contou com as equipes do Centro de Atenção
Psicossocial “CAPS I Esperança”, do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
“CREAS Liberdade e Vida, Luciana Oliveira
Soares (CRP 19/1881), assistente social Izabel
Cristina dos Santos Rocha, enfermeira Jaqueline
Santos Farias, assistente social e coordenadora
do CAPS, Amanda dos Santos Oliveira, oficineira
e estudante de Psicologia Vera Lúcia de Lima
Souza, oficineira(o) Maria Jeane dos Santos Silva,
Vinícius de Jesus Mota , pedagogas Ednalva
Souza de Jesus Lima e Ubênia Carlos Ferreira
Bomfim e a técnica de Enfermagem Andressa
Teles de Melo.

O Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Dona
Pequena” e a Prefeitura Municipal de Pedra Mole/SE realizaram, na
quinta-feira, 19, na Unidade de Saúde Nicodemos Falcão, a
palestra “Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio”. A palestrante
foi a psicóloga Gilvânia dos Santos (CRP19/1287). O evento contou
com o apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de
Saúde de Pedra Mole/SE.

O Centro de Referência de
Assistência Social “CRAS Porto
D`Anta”, com apoio da Secretaria
Municipal de Assistência Social de
Aracaju/SE, realizou na quarta-feira,
25, a palestra “Dialogando com as
famílias sobre fatores de risco e
prevenção ao suicídio”. A atividade
coordenada pela psicóloga Aldileia
Lemos Amâncio (CRP19/1222)
aconteceu na sede do equipamento e
teve como público alvo familiares de
crianças e adolescentes do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos do CRAS Porto D´Anta.

As psicólogas Daniela dos Santos
(CRP19/3578), Wilderlândia dos
Santos (CRP19/3625) e Camilla
Souza Montalvão (CRP19/3580)
realizaram, terça-feira, 24, a roda de
conversa “Plantão pela vida: viver é
sempre a melhor opção” para os
trabalhadores da Empresa Yazaki do
Brasil LTDA, em Nossa Senhora do
Socorro/SE. A atividade teve o apoio
do Grupo de Trabalho Saúde Mental
do Conselho Regional de Psicologia CRP19.

Uma “Ação educativa pela valorização da vida” marcou a terça-feira, 24,
no povoado São Clemente, em Nossa Senhora da Glória/SE. Os
facilitadores Leila Rodrigues Teles (Psicóloga CRP 19/1702), Regivânia
Machado Gois Morais (Coordenadora do CREAS), Tauane Andrade de
Almeida (Coordenadora do CRAS), Gislene Freitas Santos (Assistente
Social CRESS 2004), Gilmar Santos de Andrade (Educador social),
Genifa Itamara Santos Domingos (Educadora social), Eslandia Oliveira
Sobrinho (Estagiária de Psicologia) e Alexandro Santos Silva (Educador
social) promoveram o CRAS Itinerante, com panfletagens, rodas de
conversa e ações psicoeducativas. A ação foi uma realização da
Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com as
Secretarias Municipais de Saúde e Educação com apoio da Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora da Glória/SE.

O Centro de Referência Especializado de Assistência
Social- CREAS de Nossa Senhora da Glória/SE, com
apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de
Assistência Social, realizou na quarta-feira, 25, a
palestra “Fatores de risco e prevenção ao suicídio na
fase adulta”.

O evento que teve como público alvo o Grupo Família
Feliz – PAEFI aconteceu na sede do CREAS e
contou com a participação da psicóloga Leila
Rodrigues Teles(CRP 19/1702), do oficineiro Jailton
Gomes Dos Santos, da coordenadora do CREAS,
Regivânia Machado Góis Morais, da assistente social
Micaelle Vieira dos Santos (CRESS 3098) e do
monitor social Alexandro Santos Silva que atuaram
como facilitadores.

As Secretarias de Saúde, Educação e
Desenvolvimento Social do município de
Carira/SE, com apoio da Prefeitura
Municipal, realizaram, na segunda-feira, 23,
uma “Blitz em defesa da vida”.
A ação de sensibilização para feirantes,
consumidores e população foi realizada na
feira livre da cidade com distribuição de
panfletos e laços amarelos.

“Dialogando sobre prevenção ao suicídio: fatores de
risco e rede de apoio” foi o tema da palestra do
psicólogo Álvaro Macel Dantas Alves de Almeida
(CRP 19/2345) para os trabalhadores da fábrica de
calçados West Coast, no município de Salgado. O
evento aconteceu na terça-feira, 24.

Com objetivo de sensibilizar a
população da cidade de Carira(SE), as
Secretarias de Saúde, Educação e
Desenvolvimento Social de Carira/SE,
com apoio da Prefeitura Municipal
realizaram, na quarta-feira, 25, a
Caminhada pela valorização da vida.
Durante o percurso foram distribuídos
panfletos e laços amarelos.

As psicólogas Ana Paula Silva Meneses Melo (CRP
19/3401) e Cybelle Silva Santos (CRP19/3354)
foram as facilitadoras durante uma panfletagem no
bairro Luzia, zona sul de Aracaju. A atividade em
alusão ao Setembro Amarelo, foi realizada na terçafeira, 24, na Praça Alameda das Árvores e teve
como público alvo vendedores e público local. Com
a temática “Olhar, escuta e orientação são maneiras
de ajudar!” a ação contou ainda com distribuição de
laços amarelos e sensibilização sobre a valorização
da vida.

O Núcleo de Educação Permanente da Fundação de
Beneficência Hospital Cirurgia- FBHC, realizou na
sexta-feira, 20, a palestra Rompendo o silêncio na
enfermagem: “Falar sempre será a melhor opção”. O
evento para os profissionais em Enfermagem trouxe
como convidadas(os) as(os) palestrantes Lidiane dos
Anjos Santos Andrade (CRP19/1742), Doutora e
Mestre em Psicologia pela PUC-SP; Igor Henrique
Farias Santos (CRP 19/3283), Psicólogo Clinico,
Mestrando em Psicologia pela UFS e Kayanne Liria
Leal Barreto Harrisberger (CRP 19/1247), Psicóloga
Especialista em Psicologia Hospitalar. A intervenção
contou ainda com uma vivência coordenada pelas(os)
estagiárias(os) em Psicologia Fellipe José Bomfim
Pimentel Silva, Vitória Cruz Lima, Nathalie Barros
Silva de Meneses, Gleiciany Maiara dos Santos Dias
e Viviany Kely de Souza.

“Quebra de mitos e tabus
em relação ao suicídio” foi o
tema da palestra da
Psicóloga Clínica, Lorena
Lima Assis (CRP19/1965),
para
profissionais
do
Hospital Cirurgia. O evento
realizado pelo Núcleo de
Educação Permanente da
Fundação de Beneficência
Hospital
Cirurgia-FBHC
aconteceu na terça-feira,
10.

O Dr. Antônio Souza Lima Júnior – CRM
2578 foi o palestrante convidado pelo
Núcleo de Educação Permanente da
Fundação de Beneficência Hospital Cirurgia
da terça-feira, 10. Com o tema “Como
reconhecer comportamentos suicidas”, o
médico psiquiatra, graduado pela
Universidade Federal de Sergipe, psiquiatra
pelo Hospital Juliano Moreira SESAB/BA,
professor de psiquiatria da Universidade
Tiradentes, supervisor do Programa de
Residência Médica em Psiquiatria pela
FBHC, falou para profissionais do Hospital
Cirurgia, em Aracaju/SE.

Alunas(os) e professoras(es) do Colégio Estadual São Francisco de Assis, localizado no
município de Canhoba/SE participaram, terça-feira, 24, da Oficina “Suicídio: entre mitos e
verdades”, promovida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social
"CREAS" com apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Assistência Social. A atividade
foi coordenada pelo psicólogo Francisco Alves Ramos (CRP 19/3598) e pela assistente
social Flávia Monique de Oliveira Martins (CRESS/SE 267).

A Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação de Poço Verde/SE, com apoio da Prefeitura
municipal, realizou na terça-feira, 24, a palestra "Setembro Amarelo" prevenção da saúde mental:
refletindo os cuidados com o cuidador”. O evento para profissionais da assistência social, saúde,
educação e comunidade local aconteceu na Universidade Aberta (UAB) e contou com a participação da
psicóloga Maria Suely dos Santos Nascimento (CRP 03/16511) e do psicólogo José Joamilton Viana
Pereira (Psicólogo CRP 19/3510).

A psicóloga Dryelle Carvalho Bezerra (CRP 19/2137) foi a facilitadora da Roda de Conversa
"Cuidados em saúde mental" que aconteceu na quinta-feira, 26, no Centro de Excelência Doutor
Edélzio Vieira de Melo, no município de Santa Rosa de Lima. A atividade para alunas(os) e
professoras(es) realizada pela instituição de ensino contou com o apoio do Conselho Regional de
Psicologia de Sergipe.

“Setembro Amarelo: cuidados em saúde mental do
trabalhador como estratégia de prevenção ao
suicídio” foi o tema da palestra do psicólogo Pedro
Alves dos Santos Filho (CRP 19/1910) para
trabalhadores da Mosaic Fertilizantes, em Rosário
do Catete/SE. O evento realizado pela indústria
aconteceu na quinta-feira, 26.

Alunos do ensino médio do Colégio
Estadual Professor João de Oliveira, no
município de Poço Verde/SE
participaram da palestra "Setembro
amarelo: reflexão sobre a vida.
Oportunizando diálogos”, realizada pela
Secretaria Municipal de Assistência
Social, Saúde e Educação com apoio da
Prefeitura Municipal. O evento que
aconteceu na terça-feira, 24, contou com
a participação das psicólogas Maria
Suely dos Santos Nascimento (CRP
03/16511) ,Graziele Oliveira Santos
(CRP 19/IS-095) e do psicólogo José
Joamilton Viana Pereira (CRP
19/3510) que atuaram como
facilitadores.

“Valorização da vida: fatores de risco e atitudes de prevenção ao suicídio" foi o tema da palestra das psicólogas Natalina Correia dos Santos
(CRP 19/2662) e Renata Hipólito Costa (Psicóloga – CRP 19/2352) para alunas(os) da Escola Municipal Laura Cardozo Costa, no município de
Estância. A atividade realizada pelo CRAS Olga Benário e Prefeitura Municipal de Estância/SE com apoio do Conselho Regional de Psicologia de
Sergipe, aconteceu na terça-feira, 24, no Anexo da Paróquia São Francisco, no bairro Cidade Nova.

A psicóloga Karla Leticia Lima Moura/CRP19/1682
(CREAS) e a pedagoga Lyz Ferreira Costa foram as
palestrantes da quinta-feira, 26, no Centro dos Idosos,
no município de Siriri/SE. O encontro com crianças e
adolescentes dos Serviços de Convivência da
Secretaria Municipal de Assistência Social e
população local trouxe a reflexão "Pela valorização da
vida: conversando sobre ansiedade e aprendendo a
gerenciar as emoções". A atividade em alusão ao
Setembro Amarelo foi uma realização da Secretaria
de Assistência Social do município, CRAS e CREAS
com apoio da prefeitura.

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial “CAPS I Esperança”,
no município de Aquidabã(SE), atuou como facilitadora da Roda de
Conversa "Prevenção ao suicídio e valorização da vida: mitos e
verdades que cercam essa temática”. A atividade que aconteceu
na quarta-feira, 25, na sede do CAPS, teve como público alvo
as(os) usuárias(os) do equipamento e ofereceu ainda apresentação
musical, atividades reflexivas e dinâmicas de grupo.

Profissionais da Unidade de Saúde da
Família “USF Anália Pinna”, localizada
no conjunto Tamandaré, em Aracaju/SE,
participaram na quarta-feira,25, da
Vivência “Viver ultrapassa qualquer
entendimento...”. A ação realizada pela
direção da USF, com apoio da
Associação Sergipana de PsiquiatriaASP , promoveu orientações, exibição
de vídeos, dinâmicas de grupo (vamos
falar sobre a vida?) e atividade reflexiva.
A intervenção contou com a psicóloga
do NAFS, Giselle Alves Santos
(CRP19/1884), que atuou como
facilitadora.

No sábado, 21, feirantes, consumidores e população do município de Poço Verde(SE) receberam a
visita dos facilitadores Francisco Alves Ramos (Psicólogo CRP19/3598), Cíntia Mudesta dos Santos
(Psicóloga CRP19/003345), Jislane Souza do Nascimento (Psicóloga CRP19/003403), Lázara Maysa
Rocha Lima (Psicóloga CRP19/2945), Maria das Dores Santana Trindade (Psicóloga CR 19/3286),
Alana Carvalho de Aquino (Psicóloga CRP 03/19843) no Centro de Comercialização da Agricultura
Familiar (CECAF) onde promoveram uma atividade de panfletagem em alusão ao Setembro Amarelo.
Com a temática “Valorização da vida e prevenção ao suicídio”, os profissionais realizaram ainda
distribuição de panfletos educativos, laços amarelos e sensibilização do público local.

O psicólogo Pedro Alves dos
Santos Filho (CRP 19/1910), o
defensor público Saulo Lamartine
Macedo e o médico psiquiatra,
Antônio Juviniano Santana de
Aragão, foram os palestrantes do “II
Fórum OAB de Direito Médico e
Saúde” que aconteceu na quartafeira, 25, no Plenário da OAB, em
Aracaju/SE. O evento realizado
pela Comissão de Direito Médico e
Saúde da OAB Sergipe com apoio
do Conselho Regional de Psicologia
de Sergipe(CRP19), foi aberto ao
público e trouxe como tema
“Saúde Mental: Vida, Doença e
Prevenção ao Suicídio”

As(os) psicólogas(os) Luana Carvalho
de Gois (CRP 19/3630), Tamires de
Araújo Santos (CRP 19/3640), Mayara
Nascimento de Barros (CRP 19/3480),
Roseany do Carmo Nascimento (CRP
19/3647), Mário Silvio de Souza Fraga
(CRP 19/3000), Jorge Thiago dos
Anjos França (CRP 19/3474) e
Francisco Alves Ramos (CRP
19/3598) foram os facilitadores da
panfletagem “Valorização da vida e
prevenção ao suicídio”, atividade em
alusão ao Setembro Amarelo que
aconteceu na sexta-feira, 20, no
Balneário Bica, na cidade de
Lagarto/SE. A ação contemplou
distribuição de panfletos educativos,
laços amarelos e sensibilização do
público local.

“Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio” foi o
tema da palestra da(o) psicóloga(o) Ahlana
Ramalho (CRP 19/3209) e Alex Fabian Diniz
Batalha Filho(CRP 19/3579) para estudantes do
SENAI – CETAF-AJU- Centro de Educação e
Tecnologia Albano Franco, em Aracaju/SE. A
atividade realizada pelas(os) alunas(os) do Curso
Técnico em Administração (Turma 16723), com
apoio do SENAI, aconteceu na quarta-feira, 25.

"Depressão, ansiedade e suicídio" foi o tema da
palestra para as(os) funcionárias(os) do
Hospital Santa Isabel, em Aracaju/SE. A
atividade que aconteceu na quinta-feira, 26,
contou com as psicólogas Maria Emília de Melo
Bôto (CRP 19/1399) e Isabela Maria Gois
Barbosa Dias (CRP 19/2537) e o psicólogo
Evanildo Ferreira Vasco Viana (CRP 19/0581)
que atuaram como facilitadores.

Funcionárias(os) da Dakota Calçados,
no município de Simão Dias,
participaram, na terça-feira, 24, da
palestra “Setembro Amarelo: do que
estamos falando?”. A atividade
realizada pela direção da empresa,
com apoio do Conselho Regional de
Psicologia de Sergipe (CRP19) e
Delegacia de Polícia de Simão
Dias/SE, contou com a participação
da psicóloga Dharielle Lays Menezes
Nascimento (CRP 19/3400), das
estudantes de psicologia Aline de
Oliveira Gonçalves da Silva, Kivia
Mâcedo Santana, Crislaine de
Almeida Silva e Alana Santos de
Santana, do Delegado de Polícia de
Simão Dias, Clever Farias de Oliveira
Filho e do policial civil Nilton Dória
dos Anjos Junior que atuaram como
facilitadores.

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial “CAPS I
Esperança” do município e Aquidabã, realizou na terça-feira, 17,
a dinâmica de grupo “ Mitos e Verdades”. A atividade em alusão
ao Setembro Amarelo envolveu as(os) usuárias(os) em rodas
de conversa e atividades reflexivas.

Na quarta-feira, 18, a
equipe do Centro de
Atenção Psicossocial
“CAPS I Esperança”,
em Aquidabã, realizou
uma dinâmica de
grupo com usuários do
equipamento.
A atividade em alusão
ao Setembro Amarelo
trouxe a temática
“Mitos e verdades” em
rodas de conversa e
atividades reflexivas.

Alunas(os) e professora(es) da Escola de Aplicação
Sagrado Coração de Jesus, no município de Frei
Paulo/SE, participaram na quinta-feira, 19, da palestra
“O valor da vida”. O evento realizado pela direção da
instituição trouxe como palestrante convidado o
psicólogo Álvaro Macel Dantas Alves de Almeida
(CRP19/2345).

A Dinâmica de Grupo "ÁRVORE DA VIDA” marcou a
segunda0feira, 09, no Centro de Atenção Psicossocial “CAPS I
Esperança”, em Aquidabã/SE. A intervenção realizado pela
direção do equipamento, com apoio da Prefeitura Municipal e
Secretaria de Saúde, teve a equipe do Centro de Atenção
Psicossocial que como facilitadora.

A psicóloga Giselle Alves Santos
– CRP19/1884, as fisioterapeutas
Anne Simara Nunes Pereira Silva
– CREFITO17/149908F e Joana
D'Arc Rodrigues Sabino
CREFITO17/34488f e a
educadora física Tatiane de
Oliveira Gois CREF 001193G/SE, todas trabalhadoras do
NASF 07, promoveram , na
sexta-feira, 20, a vivência “Falar
é a melhor solução!” na sala de
espera da Unidade de Saúde da
Família “USF João Cardoso
Nascimento Jr”, no bairro José
Conrado de Araújo, em
Aracaju(SE). A atividade para os
usuários do Grupo Hiperdia
(Pacientes hipertensos e
diabéticos) e profissionais da
USF envolveu ainda
panfletagem, distribuição de
material educativo, exibição de
vídeos, orientação e dinâmica de
grupo “urna do desabafo”.

Alunas(os) de Pilates, pacientes do Centro de Saúde e
Estética Thainá Menezes, em Ribeirópolis(SE) participaram,
no sábado, 21, de um café da manhã seguido de uma roda
de conversa sobre “Fortalecimento da autoestima como fator
de cuidado da saúde mental e prevenção do suicídio”. O
evento, que também foi aberto ao público, contou com a
psicóloga Angélica Oliveira Nascimento (CRP 19/2737) que
atuou como facilitadora.

Alunas(os) do 5° ano da Escola
Municipal de Ensino Fundamental
“EMEF Prof. Rachel Côrtes
Rollemberg”, localizada no bairro
José Conrado de Araújo, em
Aracaju/SE, participaram na terçafeira,17, da Oficina “Ser amigo é...”.
A atividade fez parte do Programa
Saúde na Escola (PSE) em Ação no
Setembro Amarelo. Realizada pela
Unidade Básica de Saúde João
Cardoso Nascimento Jr, a
intervenção na unidade escolar
contou com a psicóloga, Giselle
Alves Santos (CRP19/1884) e a
fisioterapeuta Anne Simara Nunes
Pereira Silva – CREFITO17/149908F,
ambas trabalhadoras do NASF 07 e
que atuaram como facilitadoras.
Houve exibição de Vídeos, Dinâmica
“Teia da Amizade” e Atividades
Reflexivas.

As facilitadoras Giselle Alves Santos
(CRP19/1884), psicóloga do NASF 07,
Flaviane de Lima (COREN/167463),
enfermeira da USF Anália Pinna e a
nutricionista do NASF 07, Tayane Batista F.
D. Cabral – CRN5/12716 realizaram, na
quarta-feira, 17, uma roda de conversa
alusiva ao Setembro Amarelo com a
temática: "Precisamos falar sobre a
Depressão!", tendo como público alvo o
grupo de gestantes referenciadas pela USF
Anália Pinna, localizado emAracaju)SE). A
atividade realizada no auditório da USF,
teve como objetivo orientar as participantes
acerca das questões referentes ao
Transtorno de Depressão, causas,
sintomas, tratamento (ajuda profissional) e
importância da Campanha do Setembro
amarelo e seu foco de prevenção ao
Suicídio. Foram realizada atividades
reflexivas, leituras referentes ao tema e
distribuição de material de apoio a
campanha.

O Rotaract Club de Nossa Senhora
da Glória(SE) realizou na quintafeira,19, a palestra “Setembro
Amarelo: valorização da vida e
prevenção ao suicídio". A atividade
para as (os) estudantes da Rede de
ensino do Estado aconteceu no
Colégio Estadual Cícero Bezerra e
contou com a psicóloga Andréia
Andrade Santos (CRP 19/3196)
como palestrante.

Em um evento aberto ao público, o Grupo de
Trabalho Psicologia Organizacional e do
Trabalho - GT POT CRP19, com os
coordenadores Profa. Dra. Lidiane dos Anjos
Santos Andrade (CRP 19/1742), conselheira
Secretária e o Especialista Edson José de
Oliveira (CRP 19/3355) realizou na quinta-feira,
19, a roda de conversa “Setembro Amarelo: o
que está ao nosso alcance?”. O encontro
aconteceu na Livraria Escariz, bairro Jardins,
zona sul de Aracaju/SE.

O psicólogo Álvaro Macel Dantas Alves de Almeida (CRP 19/2345) foi o entrevistado da
quinta-feira, 12, do Programa “Radiografia”, apresentado pelos radialistas Roosevelt
Santana e João Menezes, na Rádio Princesa da Serra – AM 830, em Itabaiana/SE. Em
pauta “Crescer sem violência: rede de apoio pela vida no município de Itabaiana/SE”.

Entre chegadas e partidas do Terminal Rodoviário
de Itabaiana(SE), passageiros, moradores da cidade
serrana e municípios vizinhos participaram de uma
atividade em alusão ao Setembro Amarelo. A
palestra do psicólogo Álvaro Macel Dantas Alves de
Almeida (CRP19/2345) abordou “Prevenção ao
suicídio de crianças, jovens e adultos: um
diagnóstico do município de Itabaiana”. Realizada
na segunda-feira, 16, pelo CREAS Mãos Dadas,
SEST SENAT, SMTT o evento contou com o apoio
da Prefeitura de Itabaiana/SE e Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social.

Trabalhadores da Fábrica West Coast, em Nossa Senhora Aparecida/SE,
dedicaram algumas horas na rotina laboral para assistir uma palestra. A atividade
aconteceu na terça-feira, 17, na sede industrial. O palestrante foi psicólogo
Álvaro Macel Dantas Alves de Almeida(CRP 19/2345) que falou sobre
“Dialogando sobre prevenção ao suicídio: fatores de risco e rede de apoio”.

Na terça-feira, 24, as psicólogas Maria da Conceição Galindo Chagas (CRP
19/2549) e Maria Emília de Melo Bôto (CRP 19/1399) foram as facilitadoras
da roda de conversa “Depressão e risco de suicídio: como prevenir?",
promovida pelo Centro de Referência de Assistência Social “CRAS Gilson
Prado Barreto”, no conjunto Eduardo Gomes, no município de São
Cristóvão, região da grande Aracaju, para os usuários do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS.

"Saúde mental e modelos de gestão” foi o tema da mesa redonda realizada pela
Secretaria de Estado da Saúde, para os servidores, na terça-feira, 10, em
Aracaju(SE). O primeiro temática em discussão foi “Saúde Mental e Modelos de
Gestão”, com o psicólogo Saulo Pereira Barros de Almeida (CRP 19/2822). O
desembargador Thenisson Dória, vice-presidente do Tribunal Regional do
Trabalho 20ª Região falou sobre “Violência no Trabalho”. A promotora de Justiça
Euza Missano trouxe informações sobre “Desafios da Atualidade e a Integralidade
da Assistência”. A Dra. Norma Alves de Oliveira, presidente da Associação de
Psiquiatria de Sergipe encerrou o ciclo de apresentações com o tema “Depressão
e Síndrome de Burnout e Risco de Suicídio em Profissionais da Saúde, Educação
e Segurança”. Após as exposições foi realizado um debate.

Motoristas e pedestres que acessaram
Rodovia Luiz Eduardo Magalhães em
Frente à entrada para o município de
Indiaroba(SE) na sexta-feira, 20, foram
parados na "Blitz pela valorização da
vida”. A intervenção em alusão ao
Setembro Amarelo foi realizada pela
Secretaria Municipal de Assistência
Social de Indiaroba com apoio da
Prefeitura Municipal, CRP 19-Conselho
Regional de Psicologia de Sergipe e
CPRV – Companhia de Polícia
Rodoviária. Atuaram como facilitadores,
funcionários da Secretaria Municipal de
Assistência Social e as psicólogas
Renata Hipólito Costa (CRP19/2353),
Taíse Rodrigues Pereira de S. C. Vieira
(CRP19/3128) e Amanda do Amor
Oliveira (CRP19/1023).

Visitantes dos pacientes internados na UTI 2 do Hospital de Urgência de Sergipe participaram de uma
atividade na quinta-feira, 19, realizada pelo Setor de Psicologia do HUSE. No Espaço de Convivência
da Unidade de Tratamento Intensivo, as psicólogas Fernanda Martins de Oliveira CRP-19/2146 (UTI 2
HUSE) e Giselle Alves Santos CRP19/1884 (PS Pediátrico do HUSE) e Michely dos Santos Jesus,
estudante do 10º Período do Curso de Enfermagem, atuaram como facilitadoras da Orientação “O que
é Setembro Amarelo?” que promoveu panfletagem, distribuição de material educativo e laços da
campanha e momento reflexivo.

Estudantes da rede estadual de
ensino de Nossa Senhora da
Glória, no alto sertão sergipano,
participaram da palestra
“Setembro Amarelo: do que
estamos falando?", realizada pelo
Rotaract Club local. A atividade,
coordenada pela psicóloga Andréia
Andrade Santos (CRP 19/3196),
aconteceu no Colégio Estadual
Cícero Bezerra.

Aluna(os), professoras(es) e
funcionárias(os) da Escola Municipal
Thomaz Alves de Andrade, no
município de Pedrinhas/SE,
participaram, na quinta-feira, 19, de
uma roda conversa sobre a
Campanha Setembro Amarelo de
prevenção ao suicídio. Após a
atividade foi promovida a distribuição
de “Abraços grátis pela valorização da
vida” (Free Hugs). A intervenção,
realizada pelo Centro de Referência
Especializado de Assistência Social de
Pedrinhas/SE, com apoio da Prefeitura
Municipal, Secretarias de Saúde,
Assistência Social e do Trabalho,
Núcleo Ampliado de Saúde da Família
– NASF, foi coordenada por Leandro
Prachedes de Gois (CRP 19/3353),
psicólogo, Kimberly Góes Santos Melo
(CRP 19/3319), psicóloga e Vanessa
Lima dos Santos Matos (CRESS
3735), assistente social.

“Sensibilizando
para
acolher” foi a vivência
proposta pelas psicólogas
Tatiane Carvalho Mendes CRP19/2305 (Ala 400
HUSE), Maria Isabel da
Cruz
Carvalho
CRP19/1213 (Ala G HUSE)
e psicólogo Pedro César do
Prado
Santos
CRP19/0622 (Ala D e Visita
Domiciliar Oncologia do
HUSE) na quinta-feira, 19.
A intervenção que teve
como público alvo a equipe
multidisciplinar nos Postos
de enfermagem das Alas
400 e G do Hospital de
Urgência de Sergipe contou
ainda com panfletagem,
divulgação do setembro
amarelo, distribuição de
laços
da
campanha,
músicas
e
atividade
reflexiva.

Alunas(os) e professoras(es) da Escola Estadual
Antônio Fontes Freitas, no Povoado Tanque Novo, em
Riachão do Dantas(SE) receberam, na quinta-feira,
19, as psicólogas Daniela dos Santos (CRP19/3578)
e Wilderlândia dos Santos (CRP19/3625) e o
psicólogo Frederico Dantas Vieira (CRP 19/1159)
para a palestra “Suicídio: estigmas, tabus, mitos e
verdades”. A intervenção foi realizada pela diretoria
da unidade escola com apoio do Grupo de Trabalho
de Saúde Mental do Conselho Regional de Psicologia
– CRP19.

A psicóloga Dharielle Lays Menezes Nascimento (CRP 19/3400) e as
estudantes de Psicologia Aline de Oliveira Gonçalves da Silva e Kivia
Mâcedo Santana foram as facilitadoras do Pit Stop “Valorização da vida”
que aconteceu no município de Simão Dias, na quarta-feira, 18. A
atividade aberta à comunidade foi realizada no Centro Municipal de
Especialidade Médicas João da Silveira Déda Neto e contou com
“panfletagem, distribuição de laços amarelos e orientações sobre
valorização da vida e prevenção do suicídio.

Idosos do Grupo “Viver Melhor” do Povoado Saco das Varas, em
Muribeca (SE), participaram na quinta-feira, 19, da rida de conversa
“Diga sim à vida: conhecendo os sinais de alerta de suicídio na
terceira idade”, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência
Social. O encontro aconteceu o Centro de Referência de Assistência
Social “CRAS Maria Luiza De Jesus” e contou com a participação da
psicóloga Michelle Maria Lima Pinheiro (CRP 19/2470) e a assistente
social Maria Amanda Vieira Cabral Bezerra (CRESS 2792/SE) que
atuaram como facilitadoras.

“Diga não ao suicídio: abraço pela vida” foi
a atemática da roda de conversa entre
estudantes e professoras(es) do Colégio
Estadual Almirante Tamandaré, Nossa
Senhora de Lourdes/SE, na quinta-feira,
19. Promovida pelas Secretarias de
Assistência Social e de Saúde, com apoio
da prefeitura municipal, a atividade foi
coordenada por Lilian Maria Silveira (CRP
19/1932), psicóloga do CREAS, Suellen
Silva Sobral Viana (CRP 19/2540),
psicóloga do CRAS e Laís Lany Lima
Menezes (CRN/SE 1128/P), Nutricionista
da Clínica NASF.

O Núcleo de Educação Permanente da Fundação de
Beneficência Hospital Cirurgia realizou na quinta-feira, 19,
a palestra Rompendo o silêncio na enfermagem: “Falar
sempre será a melhor opção”. O encontro que teve como
público alvo as(os) profissionais de Enfermagem da
instituição de saúde e contou com a participação da
psicóloga e psicodramatista Claudia Soares da Silva –
CRP 19/3758.

As psicólogas Joelma Santos Araújo
(CRP19/3352) e Maísa Carvalho Silva
(CRP19/3702) foram as palestrantes da
quinta-feira, 19, na Escola Municipal
Maria da Glória Barreto de Andrade, no
município de Boquim/SE. As profissionais
falaram sobre "Fatores de risco ao
suicídio na adolescência e juventude:
conhecer para prevenir" para as(os)
alunas(os), professoras(es) e
funcionárias(os) da instituição de ensino.

Roda de conversa com a temática
“Vamos falar de SETEMBRO
AMARELO!”, panfletagem, momento
reflexivo , distribuição de material
educativo e laços da campanha
marcaram a quarta-feira, 18, no Espaço
de Convivência da Unidade de
Tratamento Intensivo, no 2° andar (UTI
2), do Hospital de Urgência de Sergipe
(HUSE). O trabalho focado na equipe
Multiprofissional UTI 2 foi proposto pela
psicóloga Fernanda Martins de Oliveira
(CRP 19/2146), da UTI 2 do HUSE que
atuou como facilitadora.

“Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio” foi o tema da
palestra do psicólogo Alex Fabian Diniz Batalha Filho (CRP
19/3579). A intervenção com foco nas(os)
trabalhadoras(es) da Prosegur Cash aconteceu na sede da
empresa, em Aracaju, na quarta-feira,18.

“Setembro Amarelo e a
importância da empatia
nas relações” foi a
temática da roda de
conversa que aconteceu
na terça-feira, 17, no Setor
do Pronto Socorro
Pediátrico do Hospital de
Urgência de Sergipe
(HUSE) e que teve como
público alvo os familiares
de crianças hospitalizadas
na unidade. A atividade
contou com a psicóloga
Giselle Alves Santos –
CRP 19/1884, do PS
Pediátrico do HUSE, como
facilitadora.

As psicólogas Giselle Alves Santos (CRP
19/1884), do Pronto Socorro Pediátrico
do Hospital de Urgência de Sergipe
(HUSE) e Uquênia Glória S. L. Brito
(CRP19/0816), da UTI 2 do HUSE foram
a facilitadoras da atividade de divulgação
do Setembro Amarelo no Setor de
Psicologia da Unidade de Saúde. Com
foco nos familiares de crianças
hospitalizadas em setores pediátricos e
equipe multidisciplinar, as profissionais
propuseram “Falar de Setembro
AMAR(elo)!” e ainda desenvolveram
atividade reflexiva com ações de
panfletagem e distribuição
de laços amarelos.

Crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos do CRAS Porto D´Anta, zona norte de
Aracaju(SE) participaram na quarta-feira, 18, da palestra
“Vamos conversar sobre valorização da vida?”. A atividade
foi coordenada pela psicóloga Aldileia Lemos Amâncio
(CRP 19/1222).

As psicólogas Izabela Ferreira Soares (CRP19/3577),
do Centro de Atenção Psicossocial -CAPS e Erilene
Franklin dos Santos (CRP 19/1347), do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família- NASF foram as facilitadoras
da roda de conversa "Fatores de risco e prevenção ao
suicídio na adolescência” que aconteceu na quinta-feira,
em Riachaão do Dantas(SE). Com apoio das
Secretarias Municipais de Saúde e Educação, a
atividade reuniu alunas(os) do 6° ao 9° Ano do Colégio
Estadual Lourival Fontes.

Na quinta-feira, 19, alunas(os), professoras(es) e
funcionárias(os) da Escola Municipal Adelina
Maria de Santana, no município de Lagarto/SE
participaram da roda de conversa “Suicídio: entre
mitos e verdades” . Atuaram como
facilitadoras(es) no encontro que teve o apoio do
Conselho Regional de Psicologia de Sergipe
as(os) psicólogas (os) Iara da Silva Santos (CRP
19/3646), Roseany do Carmo Nascimento (CRP
19/3647), Mayara Nascimento de Barros (CRP
19/3480), Francisco Alves Ramos (CRP 19/3598),
Mário Silvio de Souza Fraga (CRP 19/3000),
Jorge Thiago dos Anjos França (CRP 19/3474) e
as estudantes de Psicologia Daniele dos Santos
Santana e Daiana Santana Souza.

“Suicídio na juventude: conhecer para prevenir” foi a temática
da roda de conversa promovida pelo Centro de Referência
Especializado de Assistência Social, de Nossa Senhora da
Glória(SE), na quinta-feira, 19. O encontro reuniu no CREAS
usuários em cumprimento de medida socioeducativa. Atuaram
como facilitadoras(es) a psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP
19/1702), o oficineiro Jailton Gomes Dos Santos, a
coordenadora do CREAS, Regivania Machado Góis Morais, a
assistente social Micaelle Vieira dos Santos (CRESS 3098) e
o monitor social Alexandro Santos Silva.

O Centro de Referência de Assistência Social “CRAS”, em Nossa Senhora da
Glória, na região do alto sertão sergipano realizou na quinta-feira,19, na Escola
Estadual Cícero Bezerra, a palestra “Mitos e Verdades sobre suicídio” para
alunos da rede estadual de ensino no município. As palestrantes foram a
psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP 19/1702), a assistente social Gislene
Freitas Santos (CRESS/SE 2004) e a coordenadora Tauane Andrade de Almeida

Abertura da Campanha Setembro Amarelo, na
cidade de Carira (SE), aconteceu na terçafeira,3, com a palestra “Setembro Amarelo: Do
que estamos falando?”. Entre os palestrantes, as
psicólogas Paula Cristina Santos do Vale (CRP
19/2871) e Nara Rafaela Santos (CRP 19/2222)
e a assistente social Elisomar Nascimento
Menezes (CRESS 3806). O encontro, apoiado
pelo CRP19 e Prefeitura Municipal, aconteceu no
Centro de Atenção Psicossocial “CAPS Acordar
para a Vida”. A atividade em alusão ao mês de
valorização da vida foi realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Carira(SE), por meio do
CAPS Acordar para a Vida, Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica – NASF-AB
e teve como público alvo os profissionais de
saúde que atuam no município.

No município de Neópolis(SE), a terça-feira, 3, foi marcada pela “Caminhada
pela vida”, uma das atividades do Setembro Amarelo. Os usuários e equipe
multidisciplinar do CAPS I José Nelson Santos percorreram as principais ruas
da cidade para divulgar a campanha de valorização da vida e prevenção ao
suicídio com panfletagem e entrega de rosas amarelas. A ação teve o apoio do
CRP19 e da Secretaria Municipal de Saúde de Neópolis.

A psicóloga Gilvânia dos Santos(CRP19/1287) e a assistente social Andrea Chagas (CRESS/SE 2954) promoveram
na quinta-feira,05, a roda de conversa “Fatores de risco e prevenção ao suicídio”. O evento, realizado pelo Centro
de Referência de Assistência Social com apoio da prefeitura municipal, Conselho Regional de Psicologia de Sergipe,
em alusão ao Setembro Amarelo, reuniu adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV e Grupo de Idosos do CRAS “Dona Pequena”, no município de Pedra Mole (SE).

Alunos do Curso Técnico em Enfermagem do Centro de
Estudos Santa Anna participaram, na sexta-feira, 30 de
agosto, da palestra “Dialogando sobre prevenção ao suicídio
com estudantes da área de saúde”. O encontro aconteceu
no auditório e instituição de ensino e contou com
participação do psicólogo Jhon Lennon Aragão Marcelino
(CRP 19/IP3516). O evento teve o apoio do Conselho
Regional de Psicologia da 19ª Região que desenvolve
atividades da Campanha Setembro Amarelo em Sergipe.

Com apoio do Conselho Regional de Psicologia(CRP19) e a Associação Sergipana de Psiquiatria
(ASP), a Unidade Básica de Saúde Lauro Dantas, localizada no conjunto Bugio, zona norte de
Aracaju(SE), realizou na segunda-feira,9, a vivência “Fale sobre aquilo que lhe dói!”. A atividade em
alusão ao Setembro Amarelo foi coordenada pelas psicólogas Giselle Alves Santos (CRP19/1884) do
NASF 07 e Aline de Oliveira Reis(CRP19/3707, do Ambulatório UBS Lauro Dantas. O encontro
trouxe ao Grupo Terapêutico formado por Mulheres com Diagnóstico de Fibromialgia momentos de
reflexões com poemas, panfletagem e distribuição de laços amarelos.

“Prevenção ao suicídio e depressão”
foi o tema da palestra da psicóloga
Gilvânia dos Santos (CRP 19/1287) e
da assistente social Andrea Chagas
(CRESS/SE 2954) para os alunos e
professores da Escola Municipal
Professor Nicodemos C. Falcão, no
município de Pedra Mole/SE.
Realizada pelo Centro de Referência
de Assistência Social “CRAS Dona
Pequena”, Prefeitura Municipal com
apoio da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Secretaria
Municipal de Educação de Pedra
Mole/SE e Conselho Regional de
Psicologia da 19ª Região, a atividade
em alusão do Setembro Amarelo,
aconteceu na segunda-feira, 9 de
setembro.

A rotina da sala de espera da
Unidade Básica de Saúde João
Cardoso Nascimento Jr., no
Bairro José Conrado de Araújo,
em Aracaju/SE, ganhou, na
terça-feira, 10, a orientação
“Setembro Amarelo & a
Valorização da Vida”. A atividade
de prevenção ao suicídio foi
dirigida aos usuários da Unidade
de Saúde da Família e contou
com as facilitadoras Giselle Alves
Santos – CRP-19/1884
(Psicóloga – NASF 07), Anne
Simara Nunes Pereira Silva –
CREFITO17/149908F
(Fisioterapeuta – NASF 07) e
Tatiane de Oliveira Gois CREF
001193-G/SE (Educadora Física
– NASF 07) que promoveram
ainda panfletagem e distribuição
de laços amarelos. A ação teve
o apoio do Conselho Regional de
Psicologia (CRP19) e Associação
Sergipana de Psiquiatria (ASP).

A Faculdade UNINASSAU Aracaju
escolheu o tema “Setembro Amarelo”,
para aula inaugural da Liga Acadêmica
de Psicologia Social. O evento que
reuniu alunos em uma mobilização na
comunidade acadêmica, campanha do
abraço e entrega de brindes com
mensagens de reforçadoras sobre
valorização da vida e prevenção ao
suicídio, aconteceu na segunda-feira, 9.
Entre os palestrantes a Me. Cíntia Ataíde,
professora da Unidade, o psicólogo
Pedro Alves (CRP 19/1910), Especialista
em Gestão de Políticas Públicas e
representantes do Centro de Valorização
da Vida (CVV) de Aracaju.

Panfletagem, auriculoterapia, reiki, massagem, aromaterapia, psicodrama/sociodrama público, tenda com escuta
qualificada e orientação, muro de reflexões, espaço musical com violino ao vivo e tenda de exposição dos CAPS de
São Cristóvão/SE foram as atividades desenvolvidas durante a vivência “Entre e experimente: um novo olhar para o
Setembro Amarelo”, realizada pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE e Secretaria Municipal de Saúde, na
quarta-feira, 9. O evento aconteceu no Espaço de Vivências da Universidade Federal de Sergipe (UFS), campus
São Cristóvão e reuniu e estudantes, professores, colaboradores e comunidade. O encontro teve o apoio do CAPS
Valter Correia, CAPS João Bebe Água, UFS, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde) e
Conselho Regional de Psicologia – CRP19.

A psicóloga Aldileia Lemos
Amâncio (CRP 19/1222) e a
assistente social Iracema Santos
(CRESS 1768) realizaram na
quarta-feira,11, a palestra “Fatores
de risco e prevenção ao suicídio na
adolescência”. A atividade em
alusão ao Setembro Amarelo
aconteceu no Centro de Referência
de Assistência Social “CRAS Porto
D`Anta”, no bairro Porto D`Anta,
em Aracaju/SE e reuniu usuários
do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos do
equipamento. O evento contou com
o apoio da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Aracaju e
do CRP19.

“Mitos e verdades sobre depressão e suicídio” foi o tema da palestra apresentada pela assistente social Alda
Alves Pereira (CRESS/SE 2412) e pelo enfermeiro Paulo Eduardo (COREN 340930), na terça-feira, 4, na
Unidade Básica de Saúde do Povoado Baixa Grande, município de Carira/SE. Realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Carira/SE, CAPS Acordar para a Vida, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção
Básica – NASF-AB, com apoio da Prefeitura Municipal e CRP19, a atividade em alusão ao Setembro Amarelo
reuniu a comunidade local.

A rotina na Unidade Básica de Saúde do Povoado Antas, no município de Malhador/SE, foi alterada na terça-feira, 10, com a roda de conversa
“Suicídio: mitos e verdades”, promovida pela Secretarias de Saúde e de Assistência Social com apoio da Prefeitura Municipal. A atividade que teve
como público alvo os usuários do SUS foi coordenada pelas psicólogas Ana Cris das Mercês (CRP 19/3517) do CREAS, Gislaine da Silva Araújo
(CRP19/3122), do CRAS e Cândida Pricylla dos Santos Andrade Vieira (CRP 19/1879), do NASF.

“Vamos falar sobre prevenção do suicídio?”. Essa foi proposta que setor de Psicologia da Educação
Inclusiva, da Secretaria Municipal de Educação de Lagarto(SE), ao promover o cine debate para alunos
dos terceiros anos do ensino médio. Uma sessão com direito a pipoca e refrigerante. Após a apresentação
do filme, as psicólogas da SEMED, Fabiana Tavares Lisboa (CRP 19/1623) e Cristiane de Souza
Gonçalves Pandolpho (CRP 19/2038), que atuaram como facilitadoras, promoveram uma roda de
conversa sobre Prevenção ao Suicídio na Adolescência, jogos interativos “Quiz” e acolhimento Psicológico.

Foi com abraços grátis (Free Hugs) que alunas(os) dos Cursos de Psicologia e Enfermagem da Faculdade
Pio Décimo, em Aracaju, sensibilizaram estudantes, professores e funcionários da instituição de ensino sobre
prevenção ao suicídio e divulgaram a campanha Setembro Amarelo. A ação foi realizada na entrada da
unidade Jabutiana da Instituição de Ensino Superior (IES), em Aracaju(SE). A atividade teve o apoio da
direção da Faculdade Pio Décimo, Associação Sergipana de Psiquiatria (ASP) e Conselho Regional de
Psicologia (CRP19).

A psicóloga Renata Hipólito Costa (CRP 19/2352) realizou na
terça-feira, 10, uma roda de conversa com o Grupo de
Gestantes “Amor de Mãe”. Com o tema “Valorização da
vida: fatores de risco e prevenção ao suicídio", a atividade em
alusão ao Setembro Amarelo, aconteceu no Centro de
Referência de Assistência Social “CRAS Olga Benário”, em
Estância(SE) e contou ainda com panfletagem e distribuição
de laços amarelos.

Estudantes e professores do Colégio Agesislão, localizado no
Povoado Saúde, município de Santana do São Francisco(SE),
participaram, na quinta-feira, 5, da palestra “Autolesão na
adolescência: qual o papel da escola e da família?”, realizada
pelo psicólogo Magnum Nelson Fortes Vieira (CRP 19/3287). A
atividade em alusão ao Setembro Amarelo foi promovida pela
direção da instituição de ensino com apoio do Centro de
Atenção Psicossocial “CAPS I José Nelson Santos”.

A psicóloga Izabela Ferreira Soares (CRP19/0357) e o enfermeiro Ítalo
Lacerda Chagas (COREN 513056) foram os facilitadores da roda de
conversa “Quebrando o tabu sobre o suicídio”, que aconteceu na quintafeira, 12, no “CAPS Estrela Guia”, localizado no município de Riachão do
Dantas/SE. A atividade foi realizada pela direção do Centro de Atenção
Psicossocial, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, para os
usuários do equipamento.

A psicóloga Andréa Cristine Santos de Menezes (CRP
19/2627) e a educadora social Loane Micaelly Santos
Santana foram as facilitadoras da Roda de Conversa
“Suicídio na adolescência: fatores de risco e proteção”,
realizada na quinta-feira, 12, no Centro de Referência de
Assistência Social “CRAS Cidadão Feliz”, localizado no
Loteamento Nossa Senhora da Graça, no município de
Feira Nova (SE). A atividade, que aconteceu nos dois
turnos com adolescentes do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos do CRAS, foi realizada pela
Secretaria Municipal de Assistência Social com apoio da
Prefeitura Municipal.

A psicóloga Izabela Ferreira Soares (CRP 19/3577) realizou, na segunda-feira, 9, a
Roda de Conversa “Bullying e sua relação com a campanha de prevenção ao
suicídio”. Participaram da atividade, os alunos do Colégio Alternativo, localizado
no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão(SE).

Usuários da “USF Edézio Vieira de Melo”, localizada no bairro Siqueira
Campos, em Aracaju(SE), participaram na terça-feira,10, da Ação
educativa “Setembro amarelo: vamos falar sobre prevenção do suicídio?”.
A atividade programada pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF) e direção da Unidade de Saúde da Família, com apoio da
Associação Sergipana de Psiquiatria (ASP), contou com a participação da
psicóloga Alexandra Rocha Ztrahal (CRP19/1017 – NASF 4) e do
educador físico Matheus Prata Estevão dos Santos (CREF 2916 – NASF4)
como facilitadores.

Usuários que aguardavam atendimento na Sala de
Espera da Unidade Básica de Saúde “UBS Fernando
Sampaio”, localizada no bairro Castelo Branco, em
Aracaju(SE), participaram na quarta-feira,11, da Ação
Educativa “Suicídio: conhecer para prevenir”, promovida
pela direção da Unidade Básica de Saúde e Núcleo
Ampliado de Saúde da Família (NASF), com apoio da
Associação Sergipana de Psiquiatria (ASP). A atividade
em alusão ao Setembro Amarelo foi coordenada pela
psicóloga Alexandra Rocha Ztrahal (CRP 19/1017 –
NASF 4), pela fisioterapeuta Ana Carolina Santos de
Jesus (CREFITO 157744F – NASF4) e pelo educador
físico Matheus Prata Estevão dos Santos (CREF 2916 –
NASF4).

A psicóloga do CRAS, Maria Nívia Natália Souza (CRP
19/3331) e a assistente social do CREAS Maria José Correia,
que atuam em Canindé de São Francisco (SE), foram as
convidadas da rádio Xingó FM, na quinta-feira, 5. As
profissionais levaram informações sobre a “Campanha
Setembro Amarelo: mês de prevenção ao suicídio” para os
ouvintes da emissora do alto sertão sergipano.

“Dialogando sobre prevenção ao suicídio, fatores de risco, prevenção e rede de apoio” foi o tema da roda
de conversa promovida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social “CREAS” e “Casa
Lar” de Canindé de São Francisco/SE”, para alunos e professores do Colégio Estadual Delmiro de
Miranda Brito. A atividade que aconteceu na quinta-feira,12, teve como facilitadoras a psicóloga da Casa
Lar, Laila Patrícia Silva Souza (CRP 15/4091) e a assistente social Maria José Correia, trabalhadora do
CREAS. A ação contou com o apoio da Prefeitura Municipal, Secretarias de Educação, de Inclusão,
Trabalho e Desenvolvimento Social e de Saúde de Canindé de São Francisco.

Alunos e professores do Colégio Estadual Delmiro de Miranda Brito, em Canindé de São Francisco(SE),
participaram, na quarta-feira, 11, da Roda de Conversa “Dialogando sobre prevenção ao suicídio, fatores
de risco, prevenção e rede de apoio”. A atividade foi promovida pelo Centro de Referência Especializado
de Assistência Social “CREAS de Canindé de São Francisco” e contou com o apoio da Prefeitura
Municipal, Secretarias de Educação, de Inclusão, Trabalho e Desenvolvimento e Social e de Saúde.
Atuaram como facilitadoras a psicóloga Carla Daniely Feitosa (CRP 19/2030) e a assistente social Maria
José Correia, ambas trabalhadoras do CREAS.

A abertura da Campanha Setembro
Amarelo 2019 no município de
Pedrinhas(SE) foi marcada pela
palestra “Dialogando sobre prevenção
ao suicídio com a sociedade
pedrinhense”. O evento aconteceu na
Câmara de Vereadores, na terça-feira,
10, e contou com a psicóloga
Kimberly Góes Santos Melo (CRP
19/003319) e os psicólogos Rafael
Franco Santos Santana (CRP
19/003307) e Leandro Prachedes de
Gois (CRP 19/3353). A atividade foi de
iniciativa do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social –
CREAS, Núcleo Ampliado de Saúde
da Família – NASF com o apoio da
Prefeitura Municipal e Secretaria de
Assistência Social e do Trabalho.

Uma roda de conversa mudou a rotina do
Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo, no
município de Barra dos Coqueiros(SE),
região da Grande Aracaju, na quintafeira, 12. Alunas(os) e professoras(es)
ocuparam o pátio da escola com a
proposta de conversar sobre saúde
mental como parte do Programa Saúde
na Escola (PSE). A atividade integrou a
programação da instituição na Campanha
Setembro Amarelo. Os facilitadoras(es)
foram a psicóloga Diana Lima dos Santos
(CRP 19/3218), a enfermeira Áquila
Souza e as(os) estagiários do curso de
enfermagem da FACAR.

Idosas(os) do Grupo “Viver Melhor”, do Centro de Referência de
Assistência Social “CRAS Maria Luiza De Jesus”, no município de
Muribeca(SE), participaram na quinta-feira, 12, da roda de
conversa “Sinta-se acolhido: você não está sozinho”. A atividade
promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social contou
com a participação da psicóloga Michelle Maria Lima Pinheiro
(CRP19/2470) e da assistente social Maria Amanda Vieira Cabral
Bezerra (CRESS 2792/SE) que atuaram como facilitadoras.

Na quinta-feira, 12, alunas(os) do ensino médio do Colégio Delta, em
Aracaju, trocaram a sala de aula pelo pátio da escola. O motivo: a
roda de conversa “Setembro Amarelo: vamos falar de saúde
mental?", promovida pela direção da instituição de ensino. A
facilitadora foi a psicóloga Diana Lima dos Santos (CRP 19/3218).

As psicólogas Diana Lima dos Santos (CRP 19/3218) e Miranildes Pinheiro
(CRP19/3498) foram as facilitadoras da roda de conversa “Setembro
amarelo: depressão e automutilação na adolescência. Como identificar?". A
atividade reuniu, na quarta-feira, 11, pais, mães e responsáveis de alunos do
Centro Educacional Mundo Mágico, no conjunto Prisco Viana, no município
de Barra dos Coqueiros(SE). O evento foi de iniciativa da instituição de
ensino.

A psicóloga Carla Daniely Feitosa (CRP19/2030) e a assistente social Maria José Correia,
trabalhadoras do CREAS em Canindé de São Francisco/SE, foram as convidadas do
programa de início de tarde da rádio Xingó FM, na terça-feira, 11. Em pauta, a “Campanha
Setembro Amarelo: mês de prevenção ao suicídio”.

A psicóloga do CREAS, Luciana Oliveira Soares (CRP 19/1881) a fisioterapeuta Luciana
Carvalho e a Assistente Social do NASF Ingrid Rosane que atuam no município de Aquibadã
(SE) foram as convidadas, da quinta-feira, 12, do Programa “Vamos Falar de Saúde”,
apresentado pelo Dr. João Feitosa, na Rádio Aquidabã FM 104,9. As profissionais falaram para
os ouvintes da emissora sobre “Setembro Amarelo: vamos falar sobre prevenção do suicídio?”.

A psicóloga Diana Lima dos Santos (CRP 19/3218), a
enfermeira Áquila Souza e as(os) estagiárias(os) do curso
de enfermagem da UNIP atuaram como facilitadores na
roda de conversa “Setembro Amarelo: Programa Saúde na
Escola (PSE) falando sobre saúde mental". A atividade
aconteceu na quinta-feira, 12, e reuniu alunas(os) e
professoras(es) do Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo,
localizado no município, Barra dos Coqueiros, região da
Grande Aracaju (SE).

Usuários da Unidade de Saúde Maria
Jovita de Almeida, no Povoado
Manuino, município de Pedra
Mole(SE) participaram, na quintafeira, 12, da Roda de
Conversa “Autocuidado, depressão e
suicídio”, realizada pelo Centro de
Referência de Assistência Social
“CRAS Dona Pequena”, com apoio
das Secretarias de Assistência Social
e de Saúde do município. Atuaram
como facilitadores a psicóloga Gilvânia
dos Santos (CRP19/1287) e as
assistentes sociais Andrea Chagas
(CRESS/SE 2954) e Cláudia de
Oliveira Peixoto (CRESS/SE 2793).

Usuárias(os) da Unidade de Saúde do Povoado Riachinho,
em Ribeirópolis/SE, assistiram, na terça-feira, 10, a uma
palestra sobre depressão e os riscos de suicídio. A atividade
realizada pela Secretaria de Saúde do município, em alusão
ao Setembro Amarelo, contou com a participação da
psicóloga Isabela de Oliveira Lima (CRP 19/IP3394) .

O Grupo Abadá Capoeira Sergipe e o Centro de Atenção
Psicossocial “CAPS Estrela Guia”, realizarou no sábado,
14, a roda de Conversa “Vidas negras importam: um bate
papo sobre os altos índices de suicídio entre Jovens
negros no Brasil”. O encontro que aconteceu na quadra de
esportes na Praia de Atalaia, em Aracaju(SE), reuniu
alunos do Projeto Esperança e pessoas interessadas no
assunto e contou com a participação da psicóloga Joana
dos Santos (CRP 19/3448) Mestranda em Psicologia
Social (UFS) e Coordenadora do Grupo de Trabalho
Psicologia e Relações Interétnicas do Conselho Regional
de Psicologia da 19ª Região – CRP19.

Os acompanhantes de pacientes oncológicos do
Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE)
participaram, na quarta-feira, 14, de uma
atividade do Grupo Rodas da Vida, desenvolvido
pelo setor de Psicologia da unidade. A ação
contou com panfletagem, divulgação do
Setembro Amarelo e distribuição de laços da
campanha. Atuaram como facilitadoras, as
psicólogas Maria Isabel da Cruz Carvalho (CRP
19/1213) e Tatiane Carvalho Mendes CRP19/2305 (Ala 400 HUSE).

Panfletagem, distribuição de laços amarelos e orientações sobre prevenção do
suicídio” marcaram a roda de conversa “Setembro Amarelo: pela valorização da
vida” que aconteceu na sexta feira, 13, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI 1),
do Hospital de Urgência de Sergipe – HUSE, na cidade de Aracaju/SE. A atividade,
coordenada pela psicóloga Lúcia Robertta Matos S. dos Santos (CRP13/4247), foi
realizada pelo Setor de Psicologia do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), com
apoio do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe – CRP19, e teve como
público alvo a equipe multiprofissional da UTI 1.

“O comportamento suicida e seus fatores de risco” foi o tema da palestra
realizada pela Secretaria Municipal de Saúde do município de
Ribeirópolis(SE), na quinta-feira, 12. O evento em alusão ao Setembro
Amarelo aconteceu na Unidade de Saúde do Povoado Queimadas e teve
como público alvo as(os) usuárias(os) da Unidade. A atividade teve como
palestrante a psicóloga Mayara Gonzaga Feitosa (CRP 19/2573).

Com o tema “Saúde emocional e valorização da vida”, o Centro de Integração Empresa-Escola CIEE,
Núcleo Aracaju, realizou na sexta-feira, 13, uma palestra para jovens aprendizes e instrutores. O
encontro que aconteceu no Polo de Capacitação do CIEE na Faculdade São Luís de França, no bairro
Salgado Filho, em Aracaju(SE), com o apoio do CRP19, teve como palestrante a psicóloga e instrutora
de aprendizagem do CIEE, Janalice Alves Carneiro (CRP19/IP3417).

Usuários da Unidade Básica de Saúde
“UBS João Cardoso Nascimento Jr”, no
bairro José Conrado de Araújo, em
Aracaju (SE) participaram, na sexta-feira,
13, da Oficina “Comer Bem Faz Bem!”,
atividades lúdicas sobre qualidade de vida
e dinâmicas de grupo com balões
amarelos. Essa foi a proposta da
nutricionista Tayane Batista F. D. Cabral CRN5/12716 (NASF 07) com a ação de
“Sensibilização sobre a valorização da
vida no programa de saúde na escola
(PSE)”. O encontro foi realizado Escola
Municipal de Educação Infantil “EMEI Ana
Luiza Mesquita”.

Um debate sobre “Setembro Amarelo – prevenção ao
suicídio e valorização da vida” foi a proposta do Centro
de Referência de Assistência Social “CRAS de
Canindé de São Francisco/SE” ao promover uma roda
de conversa com adolescentes do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV. A
atividade aconteceu na sexta,13, contou com as
facilitadoras Maria Nívia Natalia Souza (CRP 19/3331),
psicóloga do CRAS; Glaucia Thaís Rodrigues de
Souza e Adriana Cacho Feitosa, assistentes Sociais do
CRAS. O evento teve apoio da Prefeitura Municipal e
das Secretarias de Educação, de Inclusão, Trabalho e
Desenvolvimento e Social e de Saúde de Canindé de
São Francisco(SE).

Repartições Públicas da cidade de
Ribeirópolis(SE) receberam a visita da
equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família (NASF) e Secretaria Municipal de
Saúde para um “Bate-papo sobre o
Setembro Amarelo e valorização da vida”.
A atividade aconteceu na quarta-feira, 11.
As(os) funcionárias(os) públicas(os)
municipais receberam orientações e
participaram de momentos de
sensibilização sobre prevenção ao suicídio.

Alunas(os) do ensino médio do Colégio Estadual João
XXIII, no município de Ribeirópolis/SE participaram,
na quarta-feira, 11, da palestra Setembro Amarelo: do
que se trata?”, promovida pela Secretaria Municipal de
Saúde. Na coordenação da atividade esteve a
psicóloga Gabriela Santos da Silva (CRP 19/2883).

“Razões para viver" foi o tema da palestra das psicólogas do
Espaço Social Marcos Freire, Ayane Mendonça Gois –
(CRP19/3490) e Ingrid Gomes do Bonfim (CRP 19/3420) para
jovens aprendizes e instrutores do Centro de Integração EmpresaEscola. A atividade realizada na segunda-feira, 16, aconteceu no
Polo de Capacitação do CIEE na Faculdade São Luís de França,
bairro Salgado Filho, em Aracaju (SE).

Na terça-feira, 17, o psicólogo Magnum Nelson Fortes Vieira (CRP 19/3287), a enfermeira
Josenilma Pereira dos Santos (COREN 412355) e a assistente social Francislene dos
Santos Henrique falaram para os ouvintes da Rádio Comunitária Neópolis FM 104,9. Em
pauta: “Divulgação da campanha Setembro Amarelo”. A ação foi realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Neópolis(SE).

Alunas(os), professoras(es) e funcionárias(os) da Escola Estadual Dom Mário Rino Siviere, em Lagarto/SE, participaram, na segunda-feira, 16, da
roda de conversa “Suicídio: entre mitos e verdades”. A atividade, que teve o apoio do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe – CRP19, foi
coordenada pelas(os) psicólogas (os) Luana Carvalho de Gois (CRP 19/3630), Iara da Silva Santos (CRP 19/3646), Roseany do Carmo Nascimento
(CRP19/3647), Mayara Nascimento de Barros (CRP19/3480), Francisco Alves Ramos (CRP 19/3598), Mário Silvio de Souza Fraga (CRP19/3000),
Jorge Thiago dos Anjos França (CRP19/3474) e pelo estudante de Psicologia, José Dias de Souza Neto.

Alunas(os) do Centro de Ensino Grau Técnico, com apoio da instituição de
ensino, realizaram na sexta-feira, 6, na orla de Atalaia, em Aracaju(SE) , ação
de panfletagem, divulgação do Setembro Amarelo e distribuição de laços da
Campanha. A atividade de “Orientação sobre os fatores de risco do suicídio e
rede de apoio” contou com o suporte das psicólogas Kivia Cardoso Ferreira
(CRP19/2994), Gleide Mamede dos Santos (CRP19/3691), Renata Gabriela
Aragão Andrade (CRP19/3080).

Em Riachão do Dantas, o sábado, 14, foi marcado pelo
Free Hugs-“Abraços grátis: sensibilização sobre a
valorização da vida”. A atividade de divulgação do Setembro
Amarelo aconteceu no Salão da Paróquia Nossa Senhora
do Amparo. O psicólogo Leandro Prachedes de Gois (CRP
19/3353) coordenou ação proposta aos membros da
Pastoral da Criança.

Estudantes da rede Municipal de educação
de Nossa Senhora da Glória participaram na
quinta-feira,12, da palestra “Mitos e
Verdades sobre suicídio”, proferida pela
psicóloga Leila Rodrigues Teles (CRP
19/1702), assistente social Gislene Freitas
Santos (CRESS/SE 2004)
e pela
coordenadora da Escola Municipal Tancredo
Neves, Tauane Andrade de Almeida, onde o
encontro foi realizado. O evento de iniciativa
do Centro de Referência de Assistência
Social “CRAS” – Centro teve o apoio da
Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal
de Assistência Social.

“Vamos conversar sobre valorização da vida?”. Essa foi a proposta a psicóloga Aldileia
Lemos Amâncio (CRP 19/1222) e da assistente social Iracema Santos (CRESS 1768) para
as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Porto
D´Anta, zona norte de Aracaju(SE). A palestra que aconteceu na quarta-feira, 18, pela
manhã e no período da tarde, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência
Social.

Alunas(os) e professoras(es) da Escola
Estadual Professor Rogaciano Magno Leão
Brasil, em Santo Amaro das Brotas/SE,
participaram Roda de conversa “Toda vida
importa: um bate papo sobre a valorização da
vida e a prevenção do suicídio”. O encontro
que aconteceu na instituição de ensino na
quarta-feira, 17, teve como facilitador o
psicólogo Jhon Lennon Aragão Marcelino
(CRP 19/IP3516) e foi aberto à comunidade.
A atividade em alusão ao Setembro Amarelo
recebeu o apoio do Conselho Regional de
Psicologia de Sergipe-CRP19.

A direção da Capela
São José Operário, no
município de Capela,
promoveu, no sábado,
14, a “Um bate-papo
sobre suicídio e
depressão". A palestra,
aberta ao público, foi
proferida pela
psicóloga Débora Lis
Andrade Santos
(CRP 19/IP3675).

Servidores municipais da Assistência
Social do município de Areia Branca
participaram na segunda-feira, 16, do
Seminário “Preservando vidas”: o papel
da rede de apoio na prevenção ao
suicídio”. A atividade foi coordenada
pelas psicólogas Denise de Souza Silva
(CRP 19/1508), Lunagyla Nunes da
Silva (CRP 19/3199) e Rízia Eduarda
Andrade (CRP 19/2990). O encontro
aconteceu na Cozinha Comunitária da
cidade. O evento, aberto ao público, foi
de iniciativa da Prefeitura Municipal e
Secretaria de Assistência Social com
apoio da Secretaria de Saúde.

ECOS
do Setembro Amarelo

“As ações do setembro Amarelo realizadas nos interiores de
Sergipe foram importantes para desconstruir o tabu que existe
envolvendo o suicídio. Quebrar tabus não é fácil, mas é preciso
esclarecer, conscientizar e estimular a prevenção para reverter
situações críticas como as que nós estamos vivendo. O problema
de saúde pública que estamos encarando agora é causado,
principalmente, pelo desconhecimento das pessoas sobre as causas
do suicídio e os tratamentos para evitar que ele aconteça. Muitas
vezes, familiares e amigos não reconhecem os sinais de que alguém
querido vai tirar a própria vida. Aliás, muitas vezes, a própria vítima
não entende que precisa de ajuda e acaba se afundando cada vez
mais em uma solidão desesperadora. Por isso, é preciso falar sobre
suicídio e discutir a depressão abertamente”.

Francisco Alves Ramos
CRP 19/3598
Psicólogo e voluntário da Campanha nas cidades de Lagarto, Simão Dias e Poço Verde

“A campanha do Setembro Amarelo nas
escolas traz informações para alunos e
professores sobre o suicídio, um assunto que
ainda é tabu para muitos. Esse diálogo é de
grande importância para que todos
compreendam que, além de falar, é
importante saber
ouvir. Ouvir sem
julgamentos, sem preconceito. Ouvir e
acolher. Psicoeducação pode mudar pessoas,
pessoas mudam o mundo. Eu acredito nisso!”

Diana Lima dos Santos
CRP 19/3218
Psicóloga e voluntária da Campanha em Instituições de Ensino nas cidades de Aracaju e Barra dos Coqueiros

“Quando pensamos um evento para a aula inaugural da Liga
Acadêmica de Psicologia Social (LAPS) da Uninassau, pensamos
em algo que fosse um marco para o nosso início, um evento
importante que representasse o nosso curso, e nada mais atual e
importante que a Campanha Setembro Amarelo. Resolvemos
falar sobre valorização da vida, através da conscientização de um
público universitário, uma vez que há um índice bastante elevado
de adoecimento psíquico no meio acadêmico, embora o nosso
objetivo não fosse detalhar as estatísticas. Nossa ação, desde o
princípio, manteve o foco na valorização da vida. Creio que nosso
propósito foi alcançado, pois tivemos um público acima do
estimado e os palestrantes trouxeram em suas falas
esclarecimentos importantes sobre a temática, além dos mitos e
verdades sob os mesmos, além de contarmos com a participação
de representantes do CVV - Centro de Valorização da Vida.
Certamente, essa é uma ação que deverá fazer parte anualmente
do calendário da LAPS”.
Vera Lúcia de Lima Souza
Estudante de Psicologia e voluntária da Campanha em Instituições de Ensino Superior em Aracaju/SE

“O Setembro Amarelo é uma campanha de extrema importância,
sobretudo para os psicólogos, pois tem como escopo a prevenção
mediante um trabalho psicoeducativo. No município de Nossa
Senhora da Glória, a equipe psicossocial do CRAS/centro e do
CREAS realizaram intervenções nas escolas e nos grupos dos
equipamentos sociais por meio de rodas de conversa, mitos e
verdades, entrega de panfletos e recitação de cordéis. O CRP19
tem incentivado, nos últimos anos, as ações dos municípios através
da viabilização de panfletos e publicização dos eventos, pois são
extremamente importantes para dar visibilidade aos trabalhos e
incentivar outros profissionais a também se somarem. A parceria
entre Conselho de Psicologia e os municípios vem fortalecendo a
categoria,
assim
como
também
vem
aumentando,
significativamente, ano a ano, o quantitativo de ações nos
municípios no tocante a prevenção, considerando-se as campanhas
que envolvem a saúde mental”.
Leila Rodrigues Teles
CRP 19/1702
Psicóloga e voluntária da Campanha no município de Nossa Senhora da Glória/SE

“A realização da Campanha Setembro Amarelo no Hospital de
Urgência de Sergipe (HUSE) foi fundamental por conta da grande
quantidade de pessoas na Unidade por tentativa de suicídio. Falar
sobre o assunto, nos mais diversos setores, foi extremamente
importante para a sensibilização dos acompanhantes, dos pacientes
que se encontram no hospital em difíceis condições de saúde e
também dos profissionais. Estimulamos o autocuidado e falamos
sobre a necessidade de buscar auxilio profissional sempre que
necessário. Toda campanha é um momento de sensibilização e
também de retorno. Foi durante os desenvolvimento dos trabalhos
que pudemos ouvir depoimento das pessoas sobre a importância
das ações. Já nas Unidades de Saúde onde existem equipes do NASF
pudemos abranger o território e nos aproximar dos usuários da
Academia da Cidade, do Programa Saúde na Escola e de outros
dispositivos de saúde. Os temas foram variados e buscamos adaptálos aos diferentes públicos com atividades lúdicas, dinâmicas de
grupo e momentos de esclarecimento”.
Leila Rodrigues Teles
CRP 19/1702
Psicóloga e voluntária da Campanha no município de Nossa Senhora da Glória/SE

“A Campanha Setembro Amarelo justifica-se, por si só, pelo fato
de tratar do bem mais valioso: a vida. É partir dela e é somente
nela que tudo se dá, que o ser humano existe e experimenta o
mundo. Temos fundamental importância nessa campanha,
enquanto categoria, uma vez que, temos acesso ao sofrimento
humano, e mais ainda, a recursos de ressignificação”.

Jhon Lennon Aragão Marcelino
CRP 19/IP3516
Psicólogo e Voluntário da Campanha no municípios de Aracaju e Maruim
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