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Assembleia participa de campanha 
que busca prevenir o suicídio

Embora conversar sobre o 
suicídio ainda seja um ta-
bu, especialistas consideram  
que tratar do assunto de for-
ma mais aberta seja um passo 
importante para preveni-lo. 
Nesse sentido, o tema da 
campanha Setembro Ama-
relo deste ano é “Falar é a 
melhor solução”. A iniciativa 
conta com o reforço da ade-
são da Assembleia.

Por isso, a partir de ama-
nhã (10) até o próximo dia 
18 de setembro, o Espaço 
Democrático José Aparecido 
de Oliveira, no Palácio da In-
confidência, será iluminado 
com a cor amarela. A campa-
nha busca conscientizar so-
bre a importância da preven-
ção do suicídio, com o obje-
tivo de alertar a população a 
respeito dessa realidade no 
Brasil e no mundo.

Desde 2014, a campa-
nha ocorre neste mês, tendo 
em vista que o Dia Mundial 
de Prevenção do Suicídio é 
lembrado sempre em 10 de 
setembro. Locais públicos e 
particulares que aderem à 
iniciativa se iluminam com a 
cor amarela e há ampla di-
vulgação de informações so-
bre o assunto no período. A 
ALMG participa desde o ano 
passado dessa ação.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Psiquia-
tria (ABP), todos os anos são 
registrados cerca de 10 mil 
suicídios no Brasil e mais de 
um milhão em todo o mundo. 
Segundo o Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), números 
oficiais mostram que 32 brasi-
leiros morrem a cada dia por 
esse motivo, taxa superior às 
de vítimas da Aids e da maio-
ria dos tipos de câncer. 

Uma cartilha do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
de 2014, aponta que o Brasil  
é o oitavo país em número ab-
soluto de suicídios.
Morte evitável – Apesar dos 
números alarmantes, entida-
des ligadas ao tema ressal-

tam que é possível reverter 
esse quadro. Conforme a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), nove em cada dez 
casos de suicídio podem ser 
prevenidos, pois estão asso-
ciados a transtornos mentais 
diagnosticáveis, como a de-
pressão. Dessa forma, com-
portamentos atrelados a es-
ses distúrbios, se identifica-
dos previamente, podem ser 
tratados de forma adequada.

É o que também atesta 
o médico Frederico Garcia, 
integrante da Associação 
Mineira de Psiquiatria. Ele  
destaca que a campanha 
Setembro Amarelo reflete 
sobre essa importante causa 
de mortalidade, da qual se 
fala muito pouco por diversos 
motivos, como a possibilida-
de de ser interpretada como 
fraqueza do indivíduo ou ne-
gligência da família. “Falar 
sobre o suicídio não causa 
suicídio. Abordar isso faz com 
que a pessoa elabore mais o 
assunto”, afirma Garcia.

Segundo o psiquiatra, es-
se fenômeno é universal, mas  
predomina em sociedades 
mais ricas. Isso ocorre tanto 

porque elas têm uma melhor 
organização (que possibilita o 
registro dos casos e, portanto, 
o conhecimento deles) quanto 
porque nelas há uma tendên-
cia ao isolamento. “São socie-
dades menos coletivistas, em 
que há menos escuta”, explica.

Garcia esclarece, ainda, 
que o suicídio não decorre de 
apenas um fator. Entre as con-
dições que podem levar a esse 
ato extremo estão a predisposi-
ção genética, a impulsividade, a 
solidão e a doença mental. 
Escuta – A importância do 
apoio emocional, já destaca-
da pelo psiquiatra, também 
é ressaltada por Ordália So-
ares, voluntária do Centro 
de Valorização da Vida (CVV) 
de Belo Horizonte. “Quando 
uma pessoa recorre ao CVV, 
ela conversa, desabafa, fala 
aquilo que não conta nem 
para os amigos. Dessa forma, 
ela se ouve e percebe que há 
sempre uma saída”, ratifica.

A entidade sem fins lu-
crativos atende gratuita e 
voluntariamente, sob total 
sigilo, todas as pessoas que 
querem e precisam conver-
sar, oferecendo-lhes amparo.

Presidente recebe dirigente da CDL/BH
O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), recebeu na manhã de ontem uma visita de corte-
sia do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), Bruno Falci.

No encontro, estiveram em pauta questões sobre proje-
tos que tramitam no Parlamento mineiro relativos ao setor, 
bem como assuntos ligados à conjuntura do País e aos desa-
fios da área.

Durante a reunião, o presidente Adalclever Lopes destacou 
a importância do setor comercial para a economia do Estado.
CDL – A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte é 
uma entidade de classe sem fins lucrativos que, há mais de 50 
anos, promove soluções para o comércio varejista e os setores 
de serviços da Capital. Atualmente, é porta-voz de mais de 12 
mil associados, distribuídos por mais de 20 mil pontos de ven-
das, abrangendo diversos segmentos. 

Ricardo Barbosa 
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 0h Palestra (continuação) – Ativismo político, com Helcimara 
Telles

 1h Panorama – O papel da internet nas eleições
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária do Idoso (1º/6) – Estatuto do Idoso 

e seu cumprimento 
 3h25 Parlamento Brasil
 3h55 Pensando em Minas – A viabilidade da coexistência de ações de 

participação com o exercício da representação parlamentar, com 
Cristiano Ferri

 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 
Propostas para o futuro do Brasil

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte  | Interior: 
Mundo Político/Parlamento Brasil

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – O sono das crianças 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (31/8) – Democracia, 

liberdade e direitos humanos no Brasil e em Minas Gerais
11h30	 #Confirma	
 12h Sala de Imprensa – Eleições 2016 (Juiz de Fora)

8 horas
• Manifestação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Espa-

ço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
12 horas

• Zás (Teatro) – show Narciso deu um grito, com Marcelo Veronez

13 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Capitólio) – debater, com a pre-

sença de convidados, o impasse em relação à ocupação das margens 
do Lago de Furnas. Requerimento: deputado Fred Costa e deputada 
Geisa Teixeira

 13h Horário Político
13h10 Mundo Político 
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Saúde (2/8) – Atraso de repasses do programa 

Saúde em Casa para o combate à dengue
 16h Compactos de Comissões
16h20 Comissão de Administração Pública (30/8) – A falta de 

examinadores no Detran para aplicação de exame de habilitação
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – O sono das crianças
 20h Segunda Musical (inédito) – Violoncelista Josep Bassal
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate – Legalização dos jogos
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Maus-tratos aos animais
 23h30 Zás (inédito) – Cantor Gil Costa 

• programação sujeita a alterações 

Hoje

Confira os destaques do final de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate abre espaço para discutir a liberação dos jogos de azar no Brasil. Projetos 
nesse sentido tramitam na Câmara e no Senado. Para nos ajudar nesse debate, nós trazemos 
três convidados: o deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT); Jayro Boy de Vasconcellos Júnior, 
advogado e professor da PUC Minas; e Patrícia Coutinho, presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de Minas Gerais. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
Ele é uma lenda viva do rádio mineiro. Jornalista de formação, acumula na bagagem trabalhos 
com artistas famosos da MPB, como Gal, Maria Bethânia e Elis Regina (de quem foi, além de 
produtor, amigo pessoal). Nascido Ailton José, ele se tornou conhecido como Tutti Maravilha. 
Há 29 anos ele é o apresentador do programa Bazar Maravilha da Rádio Inconfidência, uma 
das poucas no País que ainda mantém a tradição de tocar unicamente música brasileira. Parti-
cipam do programa estudantes da E.E. Pedro II. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA
O Panorama recebe o professor Caio César Giannini, coordenador do curso de pós-graduação 
em Comunicação Digital da PUC Minas. Ao falar sobre o papel da internet nas eleições, ele 
destaca que debater assuntos de interesse do eleitor e construir um diálogo consistente com a 
audiência virtual devem ser algumas das metas dos candidatos que pretendem utilizar a rede 
nas campanhas eleitorais deste ano. Domingo, às 22 horas.


