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OFÍCIO CIRCULAR 266 / 2019-GABP, DE 28 DE AGOSTO DE 
2019. 

                                                    
Prezados (as) Senhores (as) 
 

Cumprimentando cordialmente Vossas Senhorias, vimos pelo 
presente, que estaremos realizando a “CAMPANHA 
SETEMBRO AMARELO” em nosso Município, como forma de 

sensibilização sobre a prevenção ao suicídio e pela valorização 
da Vida, e ainda com o objetivo direto de alertar a população a 
respeito da realidade do suicídio no Brasil.  
 
Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado 
também de Setembro Amarelo, que teve início no Brasil em 

2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem 
como evitar o seu acontecimento. O assunto que já foi um tabu 
muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação 
de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos 
e falta de informação. 
 
Assim, estaremos realizando durante todo o mês de Setembro, 
diversas atividades relacionadas à prevenção ao suicídio em 
nosso Município, e para tanto, estamos convocando toda 
População de Jaguaribara para participarem desses momentos, 
que terá inicialmente a seguinte programação: 
 

a) Abertura dos trabalhos, que ocorrerá no dia 02 de setembro 
de 2019, com caminhada saindo as 07h30min horas do 
Posto de Saúde de Jaguaribara para concentração na 
Rotatória Central; 

b) A previsão de encerramento das atividades será no dia 30 
de setembro de 2019, com a realização de uma Caminhada 
pela Valorização da Vida, saindo do Centro de Referência 
de Assistência Social-CRAS, as 07h30min horas para 
concentração na Praça do Mercado Público.  

  
Ao mesmo tempo em que há muita discussão sobre o tema e que 
são organizadas caminhadas durante esse mês, alguns locais 
são decorados com a cor amarela, portanto, se vista de Amarelo 
e junte-se a nós em prol da vida. 
 
Certos de podermos contar com a vossa colaboração neste 
sentido, antecipadamente agradecemos. 
 
Atenciosamente, 
 

Joacy Alves dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal 
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