
SETEMBRO AMARELO

BOLETIM CIPA AVISA
Prefeitura do Campus USP de Bauru. Setembro de 2019 – ano XI – n° 122

Prefeito: Prof. Dr. José Henrique Rubo * Vice-Prefeita: Profa. Dra. Thais Marchini de Oliveira Valarelli * Presidente da CIPA: Christine
Habib * Vice-Presidente: Régio Augusto Viola * Membros: Nilceu de Souza Veira, Viviani Gomes Oliveira, Rosangela Pereira Martins, 

Nirado Adriano Claudino, Fábio Eduardo Alves Martins e Etelvina Pinto da Silva * Elaboração: Mariane Martins

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
Expediente - Gestão 2019 / 2020 - cipa13@usp.br 

 A CIPA da PUSP-B e demais CIPAS do (HRAC e 
FOB) unem esforços com Comissões Internas de Trabalho 
do Campus USP Bauru e com CVV Bauru, com total apoio 
dos dirigentes, para a concretização do evento de Preven-
ção do Suicídio no último dia 17.09.2019.
 Neste dia foi ministrada a palestra “SUICÍDIO- 
Prevenção e Pósvenção” pela psicóloga Luciana Handa e 
apresentação da Banda Acústicos e Calibrados, que abri-
lhantou o evento.
 O assunto tem sido destaque nos meios universi-
tários e o CVV Bauru tem demonstrado um efetivo traba-
lho de conscientização, por meio de parcerias, no sentido 
de que “FALAR é a MELHOR SOLUÇÃO.” A programação 
realizada pelo CVV está à disposição nas redes sociais.
 O evento contou com  229 alunos da graduação 
sendo 104 do Curso de Odontologia,  48 do Curso de Fo-
noaudiologia e 77 da Medicina, somando a eles, docentes, 
alunos de pós-graduação, servidores administrativos e co-
munidade externa, resultando a média de público de 350 
pessoas.

 A cada 45 minutos um brasileiro tira a própria vida. 
Esse número já deveria ser suficiente para estimular as pes-
soas a se mobilizarem pela prevenção dessas mortes pre-
coces, mas apesar dos avanços, os tabus, preconceitos e 
vergonhas ainda são adversários nessa luta.
 Durante todo o mês de setembro diversas ações 
são vistas em todo o Brasil, em um movimento chamado de 
Setembro Amarelo, para chamar a atenção da população 
para esse problema. O suicídio é um assunto complexo, pois 
ninguém se mata por um único motivo, mas a prevenção 
é possível e algumas ações podem ser feitas por todas as 
pessoas. Permitir que as pessoas desabafem e falem sobre 
seus sentimentos sem receber críticas é um meio de evitar 
que se pense na morte como solução para as dores.
 A morte em si já é um tabu. Morte por suicídio cos-
tuma ser ainda mais, pois toca em questões de escolhas, 
crenças e barreiras sociais. Nesse sentido, muitas vezes há 
pouco debate e divulgação. Em junho deste ano o CVV lan-
çou uma série de vídeos para se prevenir o suicídio entre 
jovens e adolescentes, faixa etária em que mais cresceram 
os índices de suicídio no país. É uma iniciativa para permitir 
que toda a população se engaje na causa e possa se capa-
citar para identificar sinais, pedir e oferecer ajuda. Os vídeos 
estão disponíveis no YouTube e para download no site do 
CVV.
 Neste ano, diversos fatores levam a crer que o mo-
vimento Setembro Amarelo alcance seu recorde. A começar 
pelo fato de que o CVV chegou a 110 postos de atendi-
mento em todo o país com mais de 3.000 voluntários em 
atuação. O movimento, no entanto, não é do CVV, mas o 
CVV é um dos seus mobilizadores desde o início. Quanto 
mais pessoas participarem das iniciativas, melhor para to-
dos. Exemplos de ações são a iluminação em amarelo de 
prédios e monumentos, caminhadas e passeios ciclísticos, 
palestras e rodas de debate, ações dentro de empresas e 
distribuição de balões amarelos.

FONTE :  https://www.cvv.org.br/blog/setembro-ama-
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