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 No dia 10 deste mês, se comemora o dia mundial de prevenção ao suicídio

Setembro mês de 
combate ao suicídio, 
todos em prol da vida!

Setembro é o mês dedi-
cado à prevenção ao suicí-
dio. Trata-se de uma cam-
panha, que teve início no 
Brasil em 2015, visa cons-
cientizar as pessoas sobre o 
suicídio, bem como evitar 
o seu acontecimento. No 
dia 10 se comemora o dia 
mundial de prevenção ao 
suicídio, por esse motivo 
esse mês é conhecido como 
setembro amarelo. Segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), mais que 30 
pessoas se suicidam por dia 
no Brasil. 

Esse índice infelizmen-
te vem aumentado entre os 
policiais militares, devido 
à alta pressão, rotina extre-
mamente estressante e peri-
gosa que vivem diariamen-
te, muitas vezes sendo até 
mesmo criticados e aponta-
dos pela sociedade. Os Po-
liciais passam mais tempo 
dentro da corporação, com 
os colegas de farda, do que 
com a família, o colega de 

trabalho, muitas vezes é 
o primeiro contato que 
vai fazer toda a diferença. 
Ajudar a identificar os si-
nais de alguém que precisa 
da nossa atenção, da nossa 
ajuda para ser acolhido em 
um momento difícil, pode 
fazer toda a diferença, nes-
sa luta pela vida! 

Não há dúvidas de que 
as estratégias de prevenção 
ao suicídio no âmbito da 
Corporação dependem de 
um esforço coletivo, com o 
fortalecimento de uma cul-
tura de cuidado e atenção 
aos policiais, combatendo-se 
os preconceitos relacionados 
ao adoecimento mental e ao 
sofrimento psíquico.

Precisamos nos aten-
tar às pessoas que estão ao 
nosso lado, não apenas em 
setembro, mas o ano todo. 
Muitas vezes uma palavra, 
um gesto, uma atitude pode 
mudar a vida de alguém, o 
jornal OSAPAS apoia a cau-
sa e integra essa prevenção!

Freepi
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7 de Setembro: feriado da 
Independência do Brasil

Convenção Municipal do partido Rede 
sustentabilidade da cidade de Jandira

O dia 7 de setembro é 
uma das datas comemora-
tivas mais importantes do 
Brasil, justamente por abri-
gar um dos principais acon-
tecimentos da nossa histó-
ria: a nossa independência. 
Foi nesse dia, em 1822, que 
D. Pedro deu início a nossa 
trajetória como nação inde-
pendente. Atualmente, o dia 
7 de setembro é um feriado 
nacional que é marcado por 
comemorações públicas nas 
grandes cidades.

Porém, com a pandemia 
que estamos enfrentando, 
tivemos que mudar nossa 
maneira de viver e come-
morar essa data tão espe-
cial e histórica. O Estado 

No domingo 6 de setem-
bro, véspera do feriado da 
independência, aconteceu a 
convenção municipal do par-
tido Rede sustentabilidade, 
em Jandira, para homologar 
a pré-candidatura do sargento 
Machado à prefeitura da cida-
de, juntamente com sua vice 
Angela Cristina Lopes. 

Sargento Machado pres-

ta serviço à APAS Osasco, e 
devido à pré-candidatura ao 
pleito está afastado das suas 
atividades profissionais vin-
culadas à associação.

O evento foi sediado no 
Espaço Viva Flores, localiza-
do na Rua: Nicolau Maevsky, 
417, Jd. Sol Nascente Jandira. 
Foi iniciado às 11h30, com 
um café da manhã. Todos os 

presentes usaram máscaras 
e álcool em gel para evitar a 
proliferação da COVID-19.

O partido Rede Sustentabi-
lidade, foi construído com base 
em um projeto sólido, buscando 
sempre o equilíbrio de uma po-
lítica ética e transparente. Ou-
vindo ideias e sugestões para 
um ideal e sempre buscando 
renovar, com inclusão social.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

último final de semana. A 
preocupação é que estas 
aglomerações, possam pro-
piciar um avanço da trans-
missão de Covid-19.

A ação foi classificada 
como “Operação Indepen-
dência”, que começou na 
sexta-feira, 04.09, e foi 
até terça-feira, 08.09. A 
operação contou com mais 
de 7200 viaturas, 11 heli-
cópteros e 32 drones. In-
dependentemente de estar 
na rua ou em casa, respei-
tando o isolamento social, 
lembrar e comemorar essa 
data tão importante para o 
povo brasileiro, é neces-
sário, uma nação unida é 
mais forte! 

de São Paulo disponibili-
zou para o Feriado de In-
dependência em torno de 
20 mil policiais militares 

para ações de apoio e fis-
calização nas cidades tu-
rísticas.

O objetivo foi evitar 

aglomerações, em especial 
nas praias e pontos de atra-
tividade turística do interior, 
como as que ocorreram no 

Cerimônia 
comemorativa, no 
Palácio da Alvorada

Secom/Jandira


