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SETEMBRO AMARELO PREVINE CONTRA O SUICÍDIO
No Brasil, o número de pessoas que tiram a própria vida vem crescendo ao longo
dos anos. A estimativa é de 32 mortes por
dia, dado superior ao de vítimas da AIDS e
câncer. Entre 2002 e 2012, o índice aumentou 34%. Entre adolescentes, a elevação é
de 40%, segundo o Mapa da Violência.
No mundo, mais de 20 mil pessoas cometem suicídio diariamente. Quase 1 milhão se matam por ano. É uma morte a cada
40 segundos. O número é maior do que o
de homicídios e conflitos civis somados.
Mas, há uma esperança no combate ao
problema silencioso. Nove em cada 10 casos
podem ser prevenidos, segundo a Organização Mundial da Saúde. É justamente para
isso que chama atenção o Setembro Amarelo. A campanha este ano tem como tema

GRITO DOS EXCLUÍDOS
FAZ DEFESA DA
DEMOCRACIA E DOS
DIREITOS TRABALHISTAS

“Falar é a melhor opção”.
Desde 2014, ocorre o Setembro Amarelo, criado como forma de prevenção e fomentar debates sobre ao suicídio no Brasil.
O período foi escolhido porque 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Durante todo o mês, espaços públicos e
privados são decorados com a cor amarela.
Fonte: O Bancário

GIBI PARA ACABAR COM VIOLÊNCIA
Educadoras gaúchas lançam o gibi “A
Lei Maria da Penha na Escola e na Vida”
com objetivo de “divulgar e debater essa lei
com todas as pessoas”, diz Silvana Conti, vice-presidenta da Central dos Trabalhadores
e Trabalhadores do Brasil no Rio Grande
do Sul (CTB-RS).
Como uma das organizadoras do projeto, Conti afirma ainda que a ideia surgiu da
necessidade de “mostrar às meninas e meninos a importância de haver respeito entre
as pessoas”.
A sindicalista explica que o gibi está disponibilizado online para quem desejar imprimir e fazer a discussão “sobre os efeitos
da Lei Maria da Penha no combate à violência e na construção de uma sociedade que
respeite as diferenças”.
Já Salete Beatriz Roszkowski, presidenta
do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres do Rio Grande do Sul, defende um
amplo debate na sociedade sobre “a violên-

cia que assola as mulheres e meninas” por
isso, “precisamos formar novos homens e
novas mulheres para o enfretamento desta
situação”.
Acesse o portal CTB, imprima e faça a
discussão em sua comunidade.
Para Conti, qualquer pessoa pode participar do projeto e levar esse debate para
todos os rincões do país. “Muito importante
trabalhar com toda a sociedade, mas é essencial levar esse debate para dentro das escolas. As crianças precisam entender desde
cedo que podemos viver de maneira harmônica, sem violência e sem discriminações”.
A CTB participa e apoia essa iniciativa.
Pois, “o gibi é didático, de fácil compreensão para que o debate seja feito afim de
avançarmos para o fim da violência contra
as mulheres, que extrapola todas as medidas
da civilização”, conclui Conti.
Portal CTB – Marcos Aurélio Ruy

ELEIÇÕES 2018
Muita gente não quer tocar no assunto. Mas, diante da força que acumulou a
partir do golpe, a extrema direita pode
ter a ousadia de suspender a eleição do
próximo ano. Encorajada, inclusive, pela
tímida reação popular. O próprio Lula

não afasta a hipótese. No momento, a
correlação de forças é bem desfavorável
aos setores democráticos e progressistas.
O neoliberalismo tem pleno domínio das
instituições.

No dia 7 de setembro, data na qual
oficialmente se comemora a independência política do Brasil, também acontecerá
a 23ª edição do Grito dos Excluídos que,
este ano, tem como tema “Por Direitos e
Democracia, a Luta é Todo Dia” e a “Vida
em Primeiro Lugar”.
Em Itabuna, o encontro acontecerá a
partir das 11h, no Jardim do ‘o’.
O objetivo do acontecimento é denunciar todas as formas de exclusão e as causas
profundas que levam a população a viver
em condições de vida precárias. Cada vez
mais, as entidades e movimentos de defesa
e promoção de direitos vêm investindo na
atividade como forma de denunciar o modelo de desenvolvimento e crescimento econômico que resulta em desigualdade social,
miséria, violência e devastação ambiental.
Apesar de a Constituição Federal de
1988 ter uma significativa participação da
sociedade civil, o governo Michel Temer
está impondo reformas que visam a retirada
de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como as reformas Trabalhista e Previdenciária. Por isso o Grito dos Excluídos
reconhece a necessidade de uma democracia direta e participativa e a necessidade urgente de regulamentar e pôr em pratica as
leis que garantam a vez e voz do povo nas
decisões políticas do país.
Fortalecer as lutas populares e construir
um projeto popular para o Brasil e outro
mundo possível, que seja justo e solidário,
onde a vida esteja em primeiro lugar, tamFonte: FEEBBASE

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: VALTER

Fonte: FEEBBASE
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