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16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Praticamente fechados todos os acordos entre os partidos de apoio dos pré-
candidatos à prefeitura de São Luís, basta terminar as enfadonhas conven-
ções para começar os desnecessários confrontos. 
 

Aumenta o volume

Moto e São José disputam vaga na final
Com o empate na primeira partida, o vencedor, ao final do encontro desta 

noite, no Castelão, estará garantido na final do Campeonato Maranhense contra 
o vencedor de Sampaio Correa ou Juventude Samas. PÁGINA 9
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Prefeitura faz drenagem em Matões Turu
Nesta área, o prefeito Edivaldo Holanda Junior está implantando tubulações 

de drenagem profunda e, depois, vias do bairro serão pavimentadas, 
beneficiando não somente moradores da localidade. PÁGINA 8

Mais de mil maranhenses 
atentaram contra própria 

vida em apenas um ano
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados em 2019, no Maranhão, 1.397 casos de violência autoprovocada, sendo 418 na capital. 

No mesmo ano, 335 pessoas se suicidaram no estado, 46 deles em São Luís. Em 2020 ainda não há dados fechados. PÁ

PÁGINA 7

Três Prefeituras 
com concursos 

abertos para 
todos os níveis

Pesquisa afirma que 
coronavírus pode 
atingir o cérebro 
dos infectados

Aprovação de cotas para 
negros nas eleições é 
ponto positivo para 

acadêmicos e político

Erasmo Dibell e 
Zeca Baleiro lançam 
single "São Nunca" 

em dueto inédito
PÁGINA 10 PÁGINA 5PÁGINA 8

Guarnicê contará com 51 filmes nacionais e maranhenses

Pré-candidatos mostram sua plataforma 
para melhorar o meio ambiente da capital
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São 

Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano .   PÁGINA 3
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PA TRÍ CIA CU NHA

Re de do Bem

Sui cí dio: si nais de aler ta pa ra sa ber agir e
pre ve nir

• O apa re ci men to ou agra va men to de pro ble mas de
con du ta ou de ma ni fes ta ções ver bais du ran te pe lo me -
nos du as se ma nas (es sas ma ni fes ta ções não de vem ser
in ter pre ta das co mo ame a ças nem co mo chan ta gens
emo ci o nais, mas sim co mo avi sos de aler ta pa ra um ris -
co re al.);
• Pre o cu pa ção com sua pró pria mor te ou fal ta de es pe -
ran ça (as pes so as sob ris co de sui cí dio cos tu mam fa lar
so bre mor te e sui cí dio mais do que o co mum, con fes -
sam se sen tir sem es pe ran ças, cul pa das, com fal ta de
au to es ti ma e têm vi são ne ga ti va de sua vi da e fu tu ro. Es -
sas idei as po dem es tar ex pres sas de for ma es cri ta, ver -
bal ou por meio de de se nhos);
• Ex pres são de idei as ou de in ten ções sui ci das. Fi quem
aten tos pa ra os co men tá ri os abai xo. Po de pa re cer ób vio,
mas mui tas ve zes são ig no ra dos:
• Vou de sa pa re cer.”;
• Vou dei xar vo cês em paz.”
• “Eu que ria po der dor mir e nun ca mais acor dar.”
• “É inú til ten tar fa zer al go pa ra mu dar, eu só que ro me
ma tar.”

• CAPS e Uni da des Bá si cas de Saú de (Saú de da fa mí lia,
Pos tos e Cen tros de Saú de).
• UPA 24H, SA MU 192, Pron to So cor ro; Hos pi tais
• Cen tro de Va lo ri za ção da Vi da – 188 (li ga ção gra tui ta),
www.cvv.org.br pa ra chat, Skype, e-mail.

Violência autoprovocada

Mais de mil casos
no Maranhão

S
e gun do a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, fo ram
re gis tra dos em 2019, no Ma ra nhão, 1.397 ca sos
de vi o lên cia au to pro vo ca da, sen do 418 na ca pi- 
tal. No mes mo ano, 335 pes so as se sui ci da ram no

es ta do, 46 de les em São Luís. Em 2020 ain da não há da- 
dos fe cha dos. Ten do co mo ba se o re la tó rio da Uni da de
de Es ta tís ti ca e Aná li se Cri mi nal, da Se cre ta ria de Se gu- 
ran ça Pú bli ca, re fe ren tes à re gião me tro po li ta na de São
Luís, no mês de agos to fo ram co me ti dos 9 atos con tra a
pró pria vi da, e no mês de se tem bro, um ca so. As ví ti mas
tem en tre 20 e 54 anos. Es ses da dos não sig ni fi cam só
nú me ros, mas vi das que se fo ram e fa mí li as que fi ca ram
de vas ta das.

Em bo ra não ha ja cons ta ta ção de que es sas mor tes te- 
nham re la ção com a pan de mia, se gun do os es pe ci a lis- 
tas, é um da do a se con si de rar. “Não se des car ta es sa re- 
la ção. To da ten ta ti va de sui cí dio, ou sui cí dio, é fru to de
um ado e ci men to psí qui co. Nin guém que es te ja são vai
aten tar con tra a pró pria vi da. Há to do um con tex to que
de ses ta bi li za es sas pes so as, que é o que cha ma mos de
ga ti lho, fa tos ou acon te ci men tos que ti ram do ou tro a
pos si bi li da de de po der ad mi nis trar a saú de men tal de le.
E es ta mos nes se con tex to da pan de mia”, lem bra a dra.
Mar le ne Cos ta Li ma, Mes tre em Psi co lo gia Clí ni ca, Es- 
pe ci a lis ta em saú de men tal, As sis ten te so ci al, Psi co dra- 
ma tis ta e Vi ce-pre si den te do Co mi tê de Pro mo ção da Vi- 
da e Pre ven ção ao Sui cí dio da Re gi o nal de Saú de de Im- 
pe ra triz. A es pe ci a lis ta in te grou re cen te men te o qua dro
de mé di cos do pro je to “Re de do Bem: Ação de Aju da Psi- 
cos so ci al” em fa ce da CO VID-19, pro mo vi do pe lo Fó- 
rum de Pre ven ção da Au to mu ti la ção e do Sui cí dio.

To da ten ta ti va de sui cí dio, ou

sui cí dio, é fru to de um ado e ci men to

psí qui co. Nin guém que es te ja são vai

aten tar con tra a pró pria vi da

Nes te ano, ano de pan de mia, mui tas mu dan ças fo- 
ram pro vo ca das em to da a so ci e da de. O au men to das
pres sões emo ci o nais no iso la men to so ci al, o me do da
do en ça e as per das de cor ren tes da Co vid-19 são al guns
dos de sa fi os. Fa lar de saú de men tal é mais ur gen te que
nun ca, é ne ces sá rio. A cons ci en ti za ção é es sen ci al pa ra
re du zir os ín di ces de sui cí dio.

As sim, bus can do re sol ver es se pro ble ma de saú de
pú bli ca ain da na ba se, an tes que se agra ve, es pe ci a lis tas
em saú de men tal, ór gãos pú bli cos e pri va dos, es co las,
igre jas, or ga nis mos, gru pos de vo lun tá ri os, den tre ou- 
tras ins ti tui ções, in ten si fi cam as ações de com ba te e
pre ven ção ao sui cí dio no Se tem bro Ama re lo, mas es sas
ações ocor rem o ano to do, exa ta men te pa ra evi tar que
es ses nú me ros cres çam, e es pe ci al men te du ran te a pan- 
de mia cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus, que as so lou e
im pac tou o mun do to do, obri gan do to dos a uma no va
for ma de vi ver con si go e com os ou tros. A aten ção pa ra a
saú de men tal es tá sen do es sen ci al.

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) in for mou
que, du ran te a pan de mia, es tá re a li zan do uma sé rie de
ações di re ci o na das às ques tões emo ci o nais na co mu ni- 
da de es co lar, en tre as quais: a aber tu ra da pri mei ra tur- 
ma do cur so “Ge ren ci a men to de Emo ções: Saú de Emo- 
ci o nal e Co mu ni da de Es co lar”, com o in tui to de pro por- 
ci o nar apoio psi co ló gi co pa ra ame ni zar os da nos cau sa- 
dos pe la Co vid-19, co mo ação do Pro je to Ema ra nhan do
Vi das. O cur so é vol ta do pa ra es tu dan tes e pro fes so res
de es co las da re de pú bli ca, lo ca li za das em mu ni cí pi os
on de a ocor rên cia de ca sos con fir ma dos da Co vid-19 foi
mai or, cau san do da nos emo ci o nais às pes so as des sas
re giões. “Além dis so, a Se duc lan çou em par ce ria com o
Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Edu ca ção (Con- 

sed) e a Un di me (União de Di ri gen tes Mu ni ci pais de
Edu ca ção) um pro gra ma de apoio so ci o e mo ci o nal pa ra
os edu ca do res das re des es ta du al e mu ni ci pais, de no mi- 
na do Vi ves cer. Uma pla ta for ma 100% gra tui ta, de sen- 
vol vi da por pro fes so res de di fe ren tes es ta dos do Bra sil
em um pro ces so de cri a ção co la bo ra ti va, com cur sos
que aju dam o pro fes sor a equi li brar men te, cor po e
emo ções e vin cu lar-se ao seu pro pó si to de vi da.  Além
dis so, há uma co mu ni da de de su por te, na qual pro fes- 
so res tro cam ex pe ri ên ci as e ma te ri ais”, in for mou o ór- 
gão.

A  Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), por sua vez,
 ins ti tuiu o co mi tê de pre ven ção da au to mu ti la ção e do
sui cí dio pa ra ela bo rar e ope ra ci o na li zar as es tra té gi as
de pre ven ção dos ca sos de au to mu ti la ção e de sui cí dio
na Re de de Aten ção Psi cos so ci al e de mais se to res en vol- 
vi dos nas po lí ti cas in te rins ti tu ci o nais, além de con tri- 
buir na for mu la ção das po lí ti cas de ca rá ter na ci o nal e
mu ni ci pais.

Atu al men te, a Re de de Aten ção Psi cos so ci al do Ma ra- 
nhão é for ma da por 90 Cen tros de Aten ção Psi cos so ci ais
nas di ver sas mo da li da des, nas 19 re giões de saú de, pa ra
o aten di men to, tra ta men to e res so ci a li za ção.

Além das po lí ti cas pú bli cas, ou tras ações do Se tem- 
bro Ama re lo se de sen vol vem no Es ta do. Des de o dia 1º
de se tem bro ocor re a  Cam pa nha Re de do Bem, re a li za- 
da pe lo  Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal dos Di rei tos Hu- 
ma nos do Mi nis té rio Pú bli co, em par ce ria com o Fó rum
Es ta du al de Pre ven ção da Au to mu ti la ção e do Sui cí dio.

Pa ra a psi có lo ga Ce li a ne Oli vei ra, que par ti ci pa da
cam pa nha, a im por tân cia da ini ci a ti va no pe río do de
pan de mia re for ça o ca rá ter pre ven ti vo ao sui cí dio. “A
pan de mia oca si o nou vá ri os re fle xos na saú de men tal da
po pu la ção. Pro je tos co mo a Re de do Bem au xi li am na
dis cus são so bre os trans tor nos men tais, que es tão ten do
um cres ci men to nos úl ti mos me ses. Du ran te o mês de
se tem bro, se rão re a li za dos vá ri os even tos com o ob je ti- 
vo de le var a in for ma ção a to dos. Pa ra re sol ver um pro- 
ble ma, é ne ces sá rio an tes co nhe cê-lo. O prin ci pal pro- 
pó si to é es se: aco lher e in for mar”, dis se.

Pa ra a pro mo to ra de jus ti ça Cris ti a ne La go, co or de na- 
do ra do CA OP/DH, é de fun da men tal im por tân cia que
to dos se co lo quem no com ba te a es sa lu ta. “Nós tra ba- 
lha mos o ano to do, com vá ri as ati vi da des e ações de vo- 
lun tá ri os pa ra aco lher es sa pes soa que bus ca apoio. E
nes se pe río do de pan de mia a gen te po de ria es tar con- 
for tá vel, sem a obri ga to ri e da de de fa zer as ati vi da des,
mas es ta mos fa zen do uma am pla pro gra ma ção pa ra
aler tar e cons ci en ti zar so bre o sui cí dio e au to mu ti la ção.
Aten de mos em mé dia 25 pes so as por se ma na e es se
aten di men to au men tou con si de ra vel men te du ran te a
pan de mia. En tão vi mos que é ne ces sá rio am pli ar es se
ser vi ço”, dis se.

Nós tra ba lha mos o ano to do, com

vá ri as ati vi da des e ações de

vo lun tá ri os pa ra aco lher es sa pes soa

que bus ca apoio. E nes se pe río do de

pan de mia a gen te po de ria es tar

con for tá vel, sem a obri ga to ri e da de

de fa zer as ati vi da des, mas es ta mos

fa zen do uma am pla pro gra ma ção

pa ra aler tar e cons ci en ti zar so bre o

sui cí dio e au to mu ti la ção

O vo lun tá rio e por ta-voz do Cen tro de Va lo ri za ção da
Vi da no Ma ra nhão, Jo na tan Cou ti nho, tam bém apon ta
que mui tas vi das fo ram sal vas após aten di men tos nos
ca nais do Cen tro. Di a ri a men te são aten di das 9 mil pes- 
so as em to do o Bra sil. “Mui ta gen te, após bus car nos sa
re de de aten di men to, se ja via chat, pe lo nú me ro 188 ou
si te, re la ta que es ta va com ide a men to sui ci da e que aju- 
dou ter con ver sa do co nos co. En tão é im por tan te con- 
ver sar so bre o as sun to, que sem pre tem pro fis si o nal dis- 
pos to a aju dar”, dis se.

É im por tan te con ver sar so bre o

as sun to, que sem pre tem

pro fis si o nal dis pos to a aju dar

Os si nais de aler ta des cri tos abai xo não de vem ser
con si de ra dos iso la da men te. Não há uma “re cei ta” pa ra
de tec tar se gu ra men te quan do uma pes soa es tá vi ven ci- 
an do uma cri se sui ci da, nem se tem al gum ti po de ten- 
dên cia sui ci da. En tre tan to, um in di ví duo em so fri men to
po de dar cer tos si nais, que de vem cha mar a aten ção de
seus fa mi li a res e ami gos pró xi mos, so bre tu do se mui tos
des ses si nais se ma ni fes tam ao mes mo tem po:

On de bus car aju da pa ra pre ve nir o sui cí dio?

Aten de mos em mé dia 25 pes so as por

se ma na e es se aten di men to

au men tou con si de ra vel men te

du ran te a pan de mia

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020
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