
PLANEJAMENTO MUNICIPAL DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO” –

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO.

MUNICÍPIO DE ASSARÉ

Assaré, 09 de Agosto de 2019.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

 No dia 07 de Setembro acontecerá o desfile cívico que no ano de 2019 terá

como temática Selo UNICEF, o desfile contara com ala de valorização à vida

que tem a proposta de levar para as ruas uma reflexão, sobre o cuidado com a

saúde mental. O programa Vidas Preservadas terá destaque nessa ala.

 Durante todo mês o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica –

NASF  e  Centro  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS)  realizarão  reuniões  nas

comunidades  com a Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF)  nas dez  unidades

básicas de saúde do município, contando ainda, com as ações do Programa

Saúde na Escola (PSE) e Academia da Saúde. As ações contemplarão rodas

de conversas, palestras, dinâmicas, filmes e escuta qualificada, objetivando a

conscientização da população sobre a temática.

 No Dia 10 de Setembro - Dia Mundial da Prevenção do Suicídio será realizada

uma mobilização social,  na Praça da Matriz – Centro da cidade, durante os

festejos alusivos a padroeira do Município (panfletagem, participação no palco

principal  do evento,  apresentações culturais  de valorização da vida e tenda

informativa com profissionais  de saúde -  CAPS /NASF e Assistência  Social

com o Centro Especializado de Assistência Social - CREAS).

 Panfletagem através dos (66) sessenta e seis Agentes Comunitários de Saúde

(ACS), com o objetivo de alertar sobre o perigo da depressão e informar sobre

a atuação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Município.

 Em Setembro todos os profissionais utilizarão o laço Amarelo que representa a

luta pela vida, objetivando sensibilizar os profissionais e comunidade.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

 Durante  todo  mês  o  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  (CRAS),

através  do Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Integral  à  Família  (PAIF)  e

Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos (SCFV), realizara rodas



de conversa e exibição de filmes (CINECRAS) com as famílias assistidas nos

grupos.

 Os técnicos  da  Assistência  Social  realizarão  durante  o  mês  palestras  nas

escolas Municipais e Estaduais com enfoque na temática.

 O  Programa  Criança  Feliz  que  realiza  o  acompanhamento  de  famílias  em

vulnerabilidade  social  realizara  um  encontro  para  trabalhar  a  temática,

proporcionando um momento de reflexão e conhecimento.

 Em Setembro todos os profissionais utilizarão o laço Amarelo que representa a

luta pela vida, objetivando sensibilizar os profissionais e comunidade.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

 Serão incluídos na programação pedagógica momentos de sensibilização da

comunidade escolar, através dos profissionais do Núcleo de Apoio Pedagógico

Especializado Multidisciplinar – NAPEM.

 Encerrando  as  ações  do  mês  de  setembro  as  escolas  realizarão  uma

Caminhada  de  Prevenção  ao  Suicídio.  O  que  marcara  o  encerramento  da

campanha em todo município.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA:

 Produção de Cordel sobre a valorização a vida e apresentação do mesmo no 

Projeto Cordel na Feira que acontece na Praça Pública durante a feira 

municipal.

MÍDIA E COMUNICAÇÃO:

 Ampla Divulgação nas redes sociais e rádios comunitárias.

 Divulgações  de  vídeos  de apoio  à  campanha feito  por  vários  profissionais,

lideres de grupos, associações e instituições religiosas.

 Confecção  de  material  padronizado  para  campanha  (camiseta,  banner,

panfletos, dentre outros).

DEMUTRAN

 Como  parte  das  atividades  de  conscientização  da  campanha  Setembro

Amarelo, o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) realizara uma

blitz educativa de prevenção e enfrentamento ao suicídio, destacando através

de panfletagem a importância de quebrar o silêncio, romper os tabus e falar

sobre o suicídio.


