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Indica a urgente necessidade de apoio
financeiro e estrutural às campanhas e ações
do movimento “Setembro Amarelo” e do “CVV –
Cento de Valorização da Vida”.

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao Senhor
Governador do Estado de Mato Grosso e ao senhor Secretário de Estado de Assistência
Social e Cidadania, sobre a urgente necessidade de apoio financeiro e estrutural às
campanhas e ações do movimento “Setembro Amarelo” e do “CVV – Cento de Valorização
da Vida”.

JUSTIFICATIVA

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho
Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o “Setembro Amarelo”. O dia 10 deste
mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece
durante todo o ano.
São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no
mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente
entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos
mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
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substâncias.
Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha Setembro Amarelo cresceu
e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos,
associados e de toda a sociedade é fundamental.
Como resultado de muito esforço, em 2016, garantimos espaços inéditos na imprensa e
firmamos muitas parcerias. Conseguimos também iluminar monumentos históricos, pontos
turísticos, pela primeira vez o Cristo Redentor, espaços públicos e privados no Brasil
inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para a conscientização
sobre este importante tema.
O ano de 2017 foi um marco nacional nesse quesito com a ocorrência de alguns fatores que
colaboraram a população como um todo a dar mais atenção ao tema e procurar informações.
Em 2018, o CVV, uma das entidades mobilizadoras do Setembro Amarelo no Brasil,
programou diversas atividades em todas as cidades nas quais possui um de seus mais de 90
postos de atendimento.
Alguns exemplos são caminhadas, palestras, balões amarelos, pontos turísticos e edifícios
públicos iluminados, distribuição de folhetos e atendimentos em locais públicos.
Ocorre que tais ações necessitam do apoio público para que possam atingir a maior
quantidade de cidadãos possível, o que motiva a presente Proposição, na intenção de que a
Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania promova ajuda financeira e estrutural
a essas instituições tão importantes, principalmente neste mês do Setembro Amarelo.
O atendimento deste pleito certamente fará com que muito mais pessoas que necessitam de
ajuda sejam atendidas, acolhidas e assistidas em um momento tão desesperador de suas
vidas, o que pode fazer com que várias tragédias sejam evitadas, e para que o objetivo
pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me levar a presente matéria
legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Setembro de 2021

Max Russi
Deputado Estadual
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