
Pesquisa aponta aumento de casos no País
sobre o tema no Brasil, tendo 
em vista que 10 de setembro 
é o Dia Mundial de Prevenção 

-
tuiu a Semana Estadual de 
Valorização da Vida, a ser rea-
lizada anualmente na semana 

-
panha Setembro Amarelo 
faz parte do projeto Laços 
de Consciência, que reúne 
ações de sensibilização sobre 

social dos mineiros, com des-
taque para assuntos relacio-

800 mil pessoas cometem 
suicídio no mundo todo ano 

-

da OMS, o Brasil é o oitavo 
país com maior número de 
suicídios, com a média de 32 

Outros dados alarmantes 
da OMS são os relacionados 

-
cam que o suicídio mata mais 

 – A cam-
panha Setembro Amarelo 
procura promover a discussão 

duas vezes maior, as mulheres 
-

de”, analisa o psiquiatra Hum-

-

-
camento, são mais letais, o 
que acaba impactando di-

opinião dele, a prevenção 
e a discussão sobre o tema 
são muito importantes para 

Humberto Costa também 
-

nização Mundial da Saúde 
(OMS), os quais indicam que 

-
-

tram um crescimento do índi-

-

Os dados indicam que as 
mulheres são as que mais ten-

mortalidade entre os homens 
-

ta, os homens são os mais afe-

GPCV

é uma parceria da Assembleia 
com a Associação Mineira de 
Psiquiatria (AMP) e o Centro 
de Valorização da Vida (CVV), 

-

um debate com o psiquiatra 
-
-
-

adjunto da Associação Mi-
neira de Psiquiatria (AMP), 
a assistente social Danielle 

mã mais velha de Petra Cos-
ta, a atriz Elena Andrade, que 

-
vista uma abertura feita pela 
assistente social  Danielle Tei-

Apesar de o suicídio ser con-
siderado um tabu, especialis-
tas apontam a importância 
de se falar abertamente so-
bre o tema, contribuindo pa-

-

-

nacional Setembro Amarelo, 
que alerta para a importância 

prevista a realização do  Cine 
Debate, com a exibição, aber-

Ele-
na
de setembro, às 9 horas, no 

ação é a iluminação do Espa-
-

amarela, entre a próxima ter-

Elena é uma pro-
dução nacional, de 2012, di-

 

-
vais nacionais e internacio-
nais, baseado na vida da ir-

Setembro Amarelo
Mês de Prevenção ao Suicídio
Ligue 188 (CVV) ou acesse www.cvv.org.br
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Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Pensando em Minas (continuação) – As divergências e a 
complementaridade dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em 
relação ao papel da industrialização, com João Antônio de Paula  

 1h Panorama – Eleições nas redes sociais 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (4/7) – Debate sobre a criação do 

Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira 
 5h30 Palestra – Segurança pública e direitos humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Eleições nas redes sociais 
 9h Palestra – Potencialidades das pessoas com autismo e inserção 

no mercado de trabalho, com Walter Camargo Júnior 
 10h10 Compactos de Comissões 
	10h25	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(24/7) – Debate sobre mudanças no ICMS na compra de veículos 
por pessoa com deficiência 

 12h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital 

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 14h Comissão de Participação Popular (16/7) – Discussão sobre o 

PL federal que flexibiliza as regras dos agrotóxicos 
 17h10 Compactos de Comissões
 17h30 Palestra – Mais mulheres na política: a importância da 

participação das mulheres nos espaços de poder, com Marlise 
Matos 

 18h45 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – João Pedro Dutra, Annelize Diaz e 

Adriano Lopes
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Criminologia 
 23h30 Zás (inédito) – Rabiola, com Rodrigo Salvador e Letícia Leal 

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

SALA DE IMPRENSA
Na série Eleições 2018, o Sala de Imprensa vem falando com jornalistas das diversas regiões 
do Estado sobre a cobertura das campanhas no interior, a fim de compreender as rotinas de 
produção desses profissionais em período eleitoral. Nesta edição, o programa aborda a co-
bertura das eleições no rádio. O que vira notícia neste cenário em que há várias candidaturas 
a presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais? Os convidados são Élvia 
Moraes, da Rádio Sete Colinas, de Uberaba, e Ricardo Ribeiro, da Rádio CBN, de Juiz de Fora. 
Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas. 

MEMÓRIA E PODER
Um advogado que nunca exerceu a profissão; um escritor que traiu a literatura com o jorna-
lismo; um mineiro não praticante. Este é o perfil do escritor e jornalista Humberto Werneck, 
entrevistado do Memória e Poder. Um dos nomes mais conhecidos da chamada “Geração Su-
plemento” – formada por escritores que passaram pela redação do “Suplemento literário”, 
caderno dedicado à literatura que há 50 anos é publicado no Diário Oficial de Minas Gerais –, 
Werneck é autor de mais de 20 livros, entre crônicas, romances e biografias. Sábado, às 19h30; 
domingo, às 15h30.

PANORAMA
As campanhas para as Eleições 2018 já começaram com uma novidade: as redes sociais podem 
ser usadas para impulsionar candidaturas, ou seja, candidatos podem pagar as plataformas di-
gitais para divulgarem suas campanhas. Como aproveitar melhor as ferramentas virtuais para 
se aproximar do eleitor? Esse é o tema do Panorama, que recebe o promotor eleitoral Edson 
Resende Castro, coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público, e o professor 
Caio César Giannini, coordenador da pós-graduação em Comunicação Digital da PUC Minas. 
Domingo, às 7h30 e às 16h30. 


