
CVV ABRE SEMANA DE AMOR À VIDA 

  

  A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal,
com apoio das secretarias de Saúde, Cidadania e Assistência Social e Educação, deu início
nesta terça-feira (18), a Semana de Amor à Vida.

   

  Com o tema “Acredite, sempre há uma saída! Viver é a melhor escolha!”, a ação é voltada
para servidores que trabalham diretamente com o público e também para a comunidade em
geral. “É um tema bastante relevante, propício e necessário. Nós temos na Prefeitura algumas
áreas de servidores públicos que lidam com a população e nosso objetivo é mostrar para os
servidores como lidar com essa situação no dia a dia e ajudar as pessoas que tem algum tipo
de problema”, disse a secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, Helena Antunes.

   

  A ação faz parte do Setembro Amarelo e a primeira palestra foi sobre o CVV (Centro de
Valorização a Vida). “O suicídio tem sido um tabu e ultimamente graças a visibilidade
proporcionada pelo Setembro Amarelo ele está sendo mais divulgado. Falar de suicídio é
prevenir, é ajudar as pessoas a encontrar ajuda quando precisam”, contou Adão, voluntário e
coordenador Regional do CVV e CVV Virtual Nacional. 
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  O CVVé uma associação civil sem fins lucrativos que trabalha com prevenção ao suicídio, por
meio de voluntários. “O CVV é uma entidade que surgiu em 1962 e visa dar o apoio emocional,
com os voluntários treinados, na prevenção ao suicídio. O trabalho permite o desabafo, a
conversa que a pessoa permitir e sendo ela respeitada e valorizada”, informou o voluntário e
coordenador Regional do CVV e CVV Virtual Nacional.  

   

  Os voluntários não são necessariamente formados na área, mas recebem uma capacitação.
As chamadas acontecem em total sigilo. Hoje, com a parceria do Ministério da Saúde, as
ligações para o CVV são gratuitas pelo 188.

   

  Dados do Ministério da Saúde apontam que a média nacional de suicídio no Brasil, em todas
as idades é de 5,5 por 100 mil habitantes. São, em média, 11 mil pessoas que tiram a vida por
ano no Brasil. Quando verificado por faixa etária, os idosos são os que mais preocupam, pois
as taxas subiram para 8,9 mortes por 100 mil, nos últimos seis anos. Envenenamento e
intoxicação são os meios mais utilizados e os homens são os que mais morrem por suicídio e
60% são solteiros. A região Sul concentra 23% dos suicídios e o Sudeste 38%.

   

  Para o prefeito Airton Garcia, que participou da abertura da Semana, hoje, é preciso valorizar
a vida. “As pessoas acham que a galinha do vizinho é mais gorda, que a vida dele é mais difícil
e que a dos outros é mais fácil. E isso não é verdade. A vida é uma luta e temos que lutar
todos os dias. Os pais devem falar sobre isso com seus filhos, devem prepará-los para a vida.
Todas as iniciativas que alertam e amparam as pessoas que estão perdidas devem ser
apoiadas. Porque a vida é a coisa mais maravilhosa que a gente tem”, disse o prefeito.
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  Em São Carlos, a Lei 18.545, de 26 de março de 2018, do vereador Elton Carvalho, instituiu o
Programa de Prevenção e Combate ao Suicídio. “Fico muito feliz em participar da Semana e
falar sobre esse tema. Eu integro a Comissão da Defesa da Família e da Vida e vejo que temos
que falar sobre o assunto. As famílias estão sendo destruídas por não saberem lidar com os
avanços do mundo. Precisamos estar preparados para lidar com os sinais e sintomas da
pessoa que quer tentar contra sua própria vida”, contou o vereador Elton Carvalho.

   

  A palestra desta quarta-feira (19) é “A Sociedade e a Prevenção do Suicídio, uma visão do
CVV 56 anos caminhando” e começa às 14h, no auditório do Paço Municipal. Além dos
servidores, a comunidade também pode participar.

   

  (18/09/2018)
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