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VEREADORA CLÁUDIA ARAÚJO (PSD) – Comunicação de Líder:
Sra. Presidente, Ver.ª Mônica Leal; Sra. Liziane Eberle, público que
nos acompanha; neste mês evidenciamos o Setembro Amarelo, que
é o mês de combate principalmente à prevenção do suicídio. Como
podemos ser solidários ao próximo e como prevenir algo que é tabu
na sociedade e, muitas vezes, visto de maneira errônea pela
população e que pode ocorrer por vários fatores, além da silenciosa
depressão? Conforme a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está
em oitavo lugar dentre os países com maior número de suicídios, atrás da Índia, China,
Estados Unidos, Rússia, Japão, Coréia do Sul e Paquistão. Em 2013 contabilizou 11.821
suicídios, sendo 9.198 do sexo masculino e 2.623 do sexo feminino. Em taxas relativas,
mortes por cem mil habitantes, o Rio Grande do Sul tem a maior taxa, com 10,2%.
Ressalto a importância, não só neste mês, mas durante todo o ano, do Centro de
Valorização à Vida, que foi fundado em São Paulo, em 1962. O CCV é uma associação
civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal, em
1973, mantenedora e responsável pelo programa CVV de Valorização da Vida e
Prevenção ao Suicídio, presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional. Em 1977,
expandiu-se para outras cidades do País, estando hoje em quase todas as capitais e
diversas cidades do interior do Brasil. São aproximadamente 70 postos e cerca de dois
mil voluntários que se revezam para atendimento 24 horas por dia, inclusive aos
domingos e feriados. Esse atendimento é prestado pelo telefone 188, grátis em todo o
País. Hoje, em média, 25 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Logo, esse número não
pode passar despercebido, precisamos incentivar mais CVVs para que menos pessoas
tirem suas vidas. Precisamos acolher as pessoas à nossa volta, escutar, dialogar, pois
cada pessoa carrega, em si, universos diferentes de humanidades, e nós todos estamos
juntos para conviver em sociedade. Aquele olhar atento, quando algo não está bem, pode
fazer toda a diferença. Muito obrigada.
(Texto sem revisão final.)
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