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EDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Educação em segundo plano

Ainda quando estava em campanha eleitoral Jair Bolsonaro 
propagandeava que o foco de seu governo seria a educação, 
principalmente, a básica. Passados mais de sete meses de 
governo da República Federativa do Brasil, o que se vê é um 
Bolsonaro atacando e sucateando a educação do país.

É consenso entre especialistas e população que um país 
só se desenvolve quando possui uma educação em pleno 
funcionamento, quando possui qualidade e alcança a todos 
e todas em seus mais variados níveis. Porém, não é esse o 
caminho trilhado pelo atual presidente e seu governo.

Desde fevereiro desse ano, mais de seis bilhões de reais 
do orçamento do Ministério da Educação (MEC) estavam, 
segundo o governo, “congelados” e seriam liberados caso 
a economia se reaquecesse. O primeiro semestre acabou, a 
economia não prosperou, e o governo assumiu que as verbas 
não estavam “congeladas”, mas sim cortadas. O orçamento 
que iria para a educação será utilizado para o pagamento de 
Emendas Parlamentares às deputadas e deputados federais 
que votaram a favor da Reforma da Previdência.

Dos três bilhões de reais que serão pagos aos parlamentares, 
926 milhões, ou seja, quase um terço do valor, virão do 
orçamento cortado do MEC. Tal orçamento prejudica a maior 
parte da população duas vezes. Primeiro por não ser investido 
onde deveria, e segundo, por ser gasto na retirada de direitos 
e maior dificuldade da população em se aposentar.

Se já não bastasse quase um bilhão de reais sendo utilizado 
de forma indevida, Bolsonaro cortou no último dia 30 de 
julho, mais 348 milhões de reais da educação básica. Tal verba 
seria utilizada na produção, aquisição e distribuição de livros 
e materiais didáticos e pedagógicos.

De cortes em cortes, a educação pública brasileira é 
sucateada e perde sua qualidade. O futuro da população 
brasileira e do país corre risco com políticas de destruição. 
Não é assim que um país se desenvolve. É pelo futuro da 
educação que devemos lutar.
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Atualização de cadastro

A Coordenação de Assuntos de Aposentados 
do SINTET-UFU pede que as técnicas e 
técnicos-administrativos sindicalizados que 
se aposentaram recentemente, façam a 
atualização do cadastro de filiação na sede 
do sindicato. A atualização permite que 
todas e todos que se aposentaram passem 
a receber os informativos, jornais e cartas 
diretamente em sua residência.

Recadastramento bancário
Informamos que todas as aposentadas,  

aposentados e pensionistas devem fazer 
o recadastramento bancário no mês de 
aniversário. O recadastramento é obrigatório, 
pois caso não seja feito o benefício da 
aposentadoria é bloqueado.

Para se recadastrar, basta entrar em contato 
com a agência bancária na qual o pagamento é 
feito. Não permita que seu salário seja bloqueado.

Aposentados, aposentadas e pensionistas tem recebido carta da “Associação Nacional dos Servidores 
Aposentados e Pensionistas do Serviço Público” com a promessa de restituição de contribuições 
previdenciárias. Tal documento é falso. Pedimos que não seja feito nenhum pagamento ou depósito. 
Se você recebeu a carta entre em contato com o jurídico do SINTET-UFU através do telefone 3214-
1649 para que as medidas legais sejam tomadas.
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SINTET é ponto de entrega das 
CESTAS SEMEANDO AGROFLORESTA

As Cestas Semeando 
Agroflorestas são produzidas 
e comercializadas por 
agricultores familiares 
camponeses que fazem parte 
dos Núcleos Agroecológicos 
dos Assentamentos Canudos, 
Florestan Fernandes, Emiliano 
Zapata e Flávia Nunes, do 

Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST) e associados 
à Associação Camponesa de 
Produção da Reforma Agrária 
(ACAMPRA), situada no 
município de Uberlândia-MG. 

O sistema de produção dos 
itens das cestas segue preceitos 
da agroecologia, o que inclui um 

O pagamento é MENSAL e as entregas são  SEMANAIS (às terças-feiras). As entregas acontecem 
em pontos específicos da cidade, dentre eles o SINTET-UFU.

Se você deseja receber as cestas agroflorestais produzidas sem utilização de agrotóxicos e 
fertilizantes químicos, entre em contato pelo whatsapp: (34) 98404-8985.

cultivo sem o uso de agrotóxicos 
e fertilizantes químicos, 
além disso, os produtos são 
provenientes de sistemas 
agroflorestais (SAF’s), os quais 
aliam produção de alimentos à 
preservação do meio ambiente.

A cesta possui 3 combos: a 
pequena, media e grande:
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Desde o mês de maio o 
SINTET-UFU disponibiliza 
em seu site a Central de 
Denúncias. A ferramenta 
lançada para que técnicas 
e técnicos-administrativos 
possam denunciar assédios, 
discriminações, fraudes, 
insalubridades e qualquer 
outra questão que seja do 
interesse das trabalhadoras e 
trabalhadores e que afetem no 
ambiente de trabalho dentro 
da universidade.

No período de 
funcionamento a central já 
recebeu diversas denúncias 
de servidoras e servidores 
que buscam soluções para 
os problemas enfrentados 
em seus setores. A intenção 
do formulário de queixas é 
permitir que a Coordenação 

Colegiada do sindicato 
descubra através das 
trabalhadoras e trabalhadores 
as situações que deterioram 
o ambiente de trabalho e 
necessitam da intervenção 
sindical para a solução.

Por Guilherme Gonçalves

Para denunciar não é 
necessário ser sindicalizado 
ou sindicalizada e as 
denúncias podem ser feitas 
anonimamente. O formulário 
está disponível no endereço 
eletrônico www.sintetufu.org.

A ferramenta contra o autoritarismo

SINTET-UFU prepara novo material para o Projeto Memória

Segundo o dicionário 
Michaelis, memória é a 
“faculdade de lembrar e 
conservar ideias, imagens, 
impressões, conhecimentos 
e experiências adquiridos 
no passado e habilidade de 
acessar essas informações 
na mente”. Em uma entidade 
sindical como o SINTET-
UFU, com muitos anos de 
existência e com histórico de 
democracia e várias gestões 
diferentes, se faz necessária 
a existência de um grande 
arquivo de preservação da 
história do sindicato.

Idealizado pelo saudoso 
Paulo Henrique Rodrigues dos 
Santos, o Projeto Memória 
possui em seu acervo fotos, 
vídeos e documentos que 
datam desde antes da fundação 
do SINTET-UFU. Esses 
arquivos preservam a história 
do movimento sindical na 
Universidade Federal de 
Uberlândia desde sua origem 
ainda na Associação dos 
Servidores da UFU (Asufub).

E agora, se aproximando 
dos 30 anos de fundação, o 
sindicato prepara um novo 
material para o já rico acervo. 

Como comemoração de seu 
aniversário, a Coordenação 
Colegiada prepara um arquivo 
digital que conta a história 
do SINTET-UFU pela ótica 
de quem participou dessa 
construção.

Assim, a história segue 
sendo contada. Seja através da 
manutenção do que já existe, 
seja através de novas memórias, 
seja através de novas formas de 
contá-la. Preservar a história 
é preservar nossas origens e 
o legado construído pela luta 
de diversas trabalhadoras e 
trabalhadores.

Por Guilherme Gonçalves
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Um roteiro apocalíptico chamado “Future-se”
Por Alexandre Igrecias, assessor de política sindical

Existe um gênero no cinema 
que, para debater problemas 
do presente, se utiliza de 
uma alegoria distópica que 
é imaginar uma grande 
catástrofe e um cenário de 
terra arrasada. A apresentação 
do programa Future-se pelo 
Ministério da Educação 
(MEC) tem provocado um 
amplo debate nas instituições 
federais de ensino superior, 
de aplicação, técnico e 
tecnológico sobre o papel e a 
finalidade das universidades 
públicas, sua relação com a 
sociedade e o seu futuro (ou 
ausência dele). 

O primeiro aspecto que 
queremos ressaltar sobre 
o Future-se é o de que ele 
se apresenta como solução 
para um falso problema: 
visa garantir autonomia 
administrativa e financeira 
para as universidades. 
No entanto, a autonomia 
universitária já existe e 
foi conquistada por lutas 
históricas consolidadas na 
Constituição Federal de 1988. 
E por que essa falsa promessa 
se apresenta neste momento? 

As universidades públicas 
atravessam uma grave crise 
fabricada pelo governo 
Bolsonaro, pelos cortes 
de verbas e por medidas 
que ferem a autonomia 
administrativa e financeira. 
Ao corte de recursos, bolsas 
de pesquisa e desmonte dos 

órgãos de fomento, somam-
se medidas tomadas para 
criar caos administrativos 
como a extinção das funções 
gratificadas (FGs), mudança 
nas regras de nomeação de 
cargos de direção, desrespeito 
à democracia nas nomeações 
de reitores. A estratégia do 
governo ao fabricar a crise é 
criar o caos (como nos filmes 
de ficção) para que não reste 
alternativa que não seja a 
adesão ao Future-se.

O programa propõe 
garantir a “autonomia 
financeira” das universidades 
e institutos federais através 
da captação de recursos 
junto à iniciativa privada, 
fundos de investimento, 
parcerias público-privadas e 
privatização do patrimônio 
das IFES. Já a proclamada 
autonomia de gestão fará 
com que as instituições 
que aprovem a adesão ao 
programa, tenham sua gestão 
feita por Organizações Sociais 
(OS) de caráter privado.

Ao focar seus esforços na 
captação de recursos junto 
aos mercados e silenciar 
sobre o financiamento 
público, o projeto de lei 
abre a possiblidade de que 
o financiamento das IFES 
seja feito exclusivamente ou 
principalmente por recursos 
privados, uma vez que a conta 
está cada vez mais apertada 
devido ao congelamento 

financeiro imposto pela 
Emenda Constitucional 
95/2016 (EC-95) do teto 
dos gastos. O pontapé 
inicial do programa é um 
fundo imobiliário de direito 
privado, cuja administração 
será de responsabilidade de 
uma instituição financeira 
e funcionará em regime 
de cotas. O orçamento de 
manutenção e investimento 
das IFES será desvinculado 
da União e estará sujeito ao 
mercado de capitais e suas 
oscilações resultantes de 
especulação financeira.

Funcionalismo em risco
A gestão via Organizações 

Sociais (OS) irá desestruturar 
completamente o trabalho das 
servidoras e servidores das 
universidades. Abre caminho 
para a terceirização total de 
TAEs e docentes que poderão 
ser contratados em regime 
celetista (já destruído pela 
Reforma Trabalhista de 2017) 
pela OS que vier a gerenciar 
universidade sem necessidade 
de concurso público. As 
servidoras e servidores 
também poderão ser cedidos 
para a OS. Isso, somado à 
outras iniciativas legislativas 
em tramitação no congresso, 
como o do fim da estabilidade 
no serviço público e do 
carreirão, podemos dizer que 
nossa carreira, consolidada no 
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Um roteiro apocalíptico chamado “Future-se”

Universidade empresa
Uma vez consolidada a 

lógica de captação de recursos 
principalmente na iniciativa 
privada, seja através de fundos, 
seja através de Parcerias 
Público-Privadas, o conteúdo 
ensinado e as pesquisas 
realizadas passarão a ser ditadas 
pelo mercado. E não significa 
que haverá aprimoramento 
tecnológico por conta disso.

Olhando para o papel do 
Brasil no mercado global, 
assumimos confortavelmente 
o papel de fornecedor 
de commodities e nos 
encontramos em avançado 

estágio de desindustrialização. 
Não serão somente as 
humanidades que correm 
riscos de ficar sem recursos 
pela falta de apelo comercial da 
área. As pesquisas básicas das 
exatas e biológicas que servem 
de itinerário formativo e que 
não tem potencial de lucro 
também estão ameaçadas, 
assim como as pesquisas 
de ponta que requerem alto 
grau de investimento, cujo 
retorno é de longo prazo. O 
desenvolvimento tecnológico 
poderá perder apoio financeiro 
frente a projetos de pesquisa 
mais suculentos ao apetite 
de lucros do mercado que 
resultem em rápido retorno 
financeiro. 

A prestação de serviços 

deverá ganhar espaço 
significativo na vida das 
universidades, utilizando o 
corpo técnico e docente, bem 
como estudantes por um baixo 
custo. Laboratórios, serviços 
hospitalares, assessorias, 
cursos pagos e demais serviços 
passarão a ser oferecidos 
pelas universidades e suas 
OS no atacado e no varejo 
representando um grande 
desvio de função. A venda dos 
naming rights, que consiste na 
concessão do direito de uma 
empresa nomear um prédio, 
uma sala ou mesmo um campus 
universitário completará o 
cenário pós-apocalíptico 
quase irreconhecível do que 
hoje ainda é chamado de “bem 
público a serviço do Brasil”.

PCCTAE, está em queda livre 
e poderá ser destruída se não 
houver resistência.
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Bloqueio orçamentário do MEC   e o programa “FUTURE-SE”
Por Raissa Dantas

No dia 27 de agosto a 
Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) vivenciou 
um momento histórico com 
a presença de centenas de 
pessoas que se reuniram 
para debater o futuro da 
universidade pública frente 
à conjuntura nacional para 
educação. O auditório e o 
saguão do bloco 3Q, campus 
Santa Mônica da UFU, ficaram 
abarrotados de técnicos-
administrativos em educação 
(TAEs), discentes, docentes e 
população uberlandense que 
se encontraram para o debate 
sobre os cortes de verbas 
para educação e o desastroso 
projeto “FUTURE-SE”.

A mesa foi composta pelo 
Reitor da UFU, Valder Steffen 
Júnior, por representações 
sindicais e estudantil, incluindo 
o SINTET-UFU, bem como 
membros da Administração 
Superior da UFU, Ministério 
Público Federal (MPF) e 
representação da Câmara 
de Vereadores da cidade de 
Uberlândia. Antes do início das 
falas da mesa, o microfone foi 
aberto para que o Instituto de 
Ciências Sociais, a Faculdade 
de Educação e o Instituto 
de Economia trouxessem 
exposições e posicionamentos 
oficiais das unidades sobre o 
“FUTURE-SE”.

Valder Steffen Júnior 

apresentou em sua fala um 
panorama sobre a situação 
orçamentária da instituição. 
O Reitor da UFU afirmou 
que “é difícil falar do futuro 
quando o presente é incerto” 
e apresentou dados de que, 
se nada for modificado com 
relação à política de cortes do 
MEC, a instituição iniciará o 
ano de 2020 com uma dívida 
na cifra dos R$30 milhões 
de reais. A UFU, que já sofre 
com um contingenciamento 
de mais de R$ 40 milhões, 
suspendeu diversas atividades 
e programas importantes à 
vida acadêmica, a saber:

• Redução em 50% da 
quantidade de postos de 
trabalho nos contratos de mão 
de obra;

• Suspensão temporária 
de contratos de prestação 
de serviços por demanda 
tais como: serralheria, 
pintura, forros e dry wall, 
pisos, vidraçaria, persianas, 
divisórias, vidros, chaveiros 
e outros;

• Interrupção do serviço 
de transporte “Intercampi” 
intermunicipal;

• Redução do serviço de 
transporte “Intercampi” entre 
campus da mesma cidade, em 
70% em relação ao serviço 
oferecido atualmente;

• Suspensão de viagens de 
ônibus/carros a destinos cuja 
distância de Uberlândia seja 

Bloqueios tem deixado comunidade universitária apreensiva.
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Bloqueio orçamentário do MEC   e o programa “FUTURE-SE”
superior a 500 Km;

• Suspensão imediata do 
pagamento de subsídio do 
quilômetro rodado por parte da 
Proplad;

• Suspensão temporária 
de 100% (cem por cento) do 
contrato de lanches;

• Redução do quadro de 
estagiários em 60% (sessenta 
por cento) do quadro hoje 
existente;

• Suspensão temporária da 
implementação do “Programa 
Bolsas de Graduação – PBG” 
com início originalmente 
previsto para setembro 2019; e

• Suspensão do pagamento 
de bolsas de iniciação científica 
relativas a contrapartida da 
UFU para com a Fapemig a 
partir de setembro de 2019.

Mário Guimarães Júnior, 
coordenador geral do 
SINTET-UFU, levou ao 
público os acúmulos do 
sindicato com relação às 
políticas de austeridade e 
precarização aplicadas pelo 
governo federal, que trazem 
e trarão consequências 
como o aumento da evasão 
universitária, aumento das 
doenças psicoemocionais de 
trabalhadores e estudantes, 
piora das condições de 
trabalho, instabilidade para 
as carreiras trabalhistas e 
aumento no desemprego 
para todas as cidade que têm 
campi da UFU. Mário Júnior 

apresentou a proposta de que 
a Administração Superior 
da UFU convoque, ainda 
em setembro, um Conselho 
Universitário pautado na 
avaliação do “FUTURE-
SE” e salientou que espera 
que, enquanto comunidade 
UFU, “não tenhamos medo 
de dizer ‘não’ ao ‘FUTURE-
SE’” e, ainda, apresentou 
com ênfase a necessidade de 
se avaliar medidas para que o 
contingenciamento de verbas 
afete o mínimo possível a 
comunidade universitária.

A Administração Superior 
da UFU, na figura do Pró-
reitor de Extensão e Cultura, 
Hélder Eterno, apresentou 

diversos problemas objetivos 
e sintomáticos que o programa 
“FUTURE-SE” poderá trazer 
para a realidade da UFU e de 
outras Instituições Federais 
de Ensino. A fragilidade do 
projeto somada ao modelo 
precarizante para o ensino, só 
reforçam a posição do sindicato 
em se opor frontalmente 
ao programa e às políticas 
destrutivas do governo federal. 
A audiência pública da terça 
(27) teve caráter consultivo, 
então o sindicato reafirma a 
solicitação de convocação de 
um Consun extraordinário, 
com caráter de urgência, para 
apreciar e deliberar sobre o 
“FUTURE-SE”.

Apresentação dos pontos mais preocupantes, citados pelo gestor da PROEXC
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Nota a respeito da nomeação da Superintendente da EBSERH no HC
Semearam ventos e colherão tormenta. Os talos de trigo 

murcharão e não produzirão alimento. E, mesmo que 
haja trigo, os estrangeiros o comerão.

Oséias 8:7

Quem anda em integridade anda em segurança; quem 
segue caminhos tortuosos será exposto.

Provérbios 10:9

No dia 16 de agosto de 2019 
foi publicada no Diário Oficial 
da União a Portaria Portaria-
SEI nº 465, que nomeia a 
médica pediatra Aglai Arantes, 
como nova superintendente 
do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal de 
Uberlândia (HC-UFU).

Lamentamos mais uma vez 
que o nosso Magnífico Reitor 
Valder Steffen Júnior que goza 
de prestígio nacional por sua 
impecável trajetória na ciência 
brasileira, opte por manchar 
o seu currículo ao escolher 
caminhos antidemocráticos 
para a gestão universitária.

Além de carimbar em 
seu currículo a marca de 
ter prejudicado a atuação 
do HC-UFU como hospital 
escola, o Magnífico Reitor 
lidere um processo em 
que, lamentavelmente, 
suas palavras são muito 
contraditórias. Em 2018, 
após o golpe em que ele 
orquestrou no Conselho 
Universitário (CONSUN) 
para impor a gestão privada 
da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) para o HC-UFU, 

Steffen informou em reunião 
posterior do conselho e em 
documento de resposta ao 
SINTET-UFU que todos os 
questionamentos apresentados 
não seriam respondidos em 
virtude do processo de adesão 
a EBSERH estar judicializado 
e, portanto, paralisado. 
Ficamos surpreendidos ao 
compreender que esse famoso 
cientista utilizou de um 
argumento mentiroso para não 
responder no plano racional 
e científico os argumentos e 
questionamentos.

Porém, a tragédia, ou 
melhor dizendo, a farsa, não 
parou por aí. O Magnífico 
Reitor resolveu abrir mão do 
histórico processo eleitoral 
para a escolha dos dirigentes 
do HC-UFU, e optou por 
nomear sem nenhuma 
consulta à comunidade a 
superintendente da EBSERH 
em um processo que, segundo 
ele próprio, estava paralisado.

Questionamos o Reitor e 
toda à Administração Superior 
qual é o medo de ouvir os 
trabalhadores e trabalhadoras 
do hospital? Qual o medo de 
uma consulta democrática? 

Teria o grupo que dirige a 
universidade abandonado o 
verniz democrático e aderido 
aos métodos que vem sendo 
praticados pelo governo 
federal que não respeita a 
autonomia e a democracia 
universitária?

A Coordenação Colegiada 
do SINTET-UFU expressa o 
pesar pela referida indicação 
para a superintendência da 
EBSERH na UFU sem a 
devida consulta democrática 
à comunidade hospitalar; 
bem como lamenta o fato de 
o gestor de nossa instituição 
utilizar uma mentira (referente 
à paralisação do processo de 
adesão do HC-UFU à EBSERH) 
para não responder no plano 
político, racional e científico, 
os questionamentos referentes 
às opções autoritárias 
adotadas pela Administração 
Superior. Entendemos que é 
necessário o envolvimento 
dos trabalhadores e das 
trabalhadoras do HC-UFU 
na escolha de seus gestores e 
gestoras.

Durante a reunião em que 
se consolidou o golpe contra 
o estatuto da universidade na 
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Nota a respeito da nomeação da Superintendente da EBSERH no HC

qual foi aprovada a adesão à 
EBSERH, o reitor afirmou 
categoricamente que as 
servidoras e servidores do 
hospital poderiam escolher ser 
ou não cedidos à EBSERH. Será 
que ele manterá sua palavra?

Nessa perspectiva, 
alertamos as trabalhadoras 
e os trabalhadores técnico-
administrativos em educação 
que atuam no HC-UFU, não 
esqueçam dessas políticas 
autoritárias, quando em 2020 
tivermos a oportunidade de 
escolher a próxima gestão da 
universidade. Conclamamos 
todas e todos a votarem 
apenas nas candidaturas que 

se comprometerem a adotar 
um método democrático, 
humanizado e dialógico 
para a gestão do Hospital de 
Clínicas. Por óbvio, não será 
a candidatura que se propor 
a suceder a atual gestão 
superior, ou mesmo qualquer 
candidatura que fingir não 
ter nenhum envolvimento 
com essa atual gestão, que 
por inúmeros motivos ruins, 
já deixaram sua marca na 
história da UFU.

Por fim, informamos 
que não questionamos a 
expertise ou a competência 
da superintendente nomeada, 
que é a nossa colega de 

trabalho. Reconhecemos toda 
sua competência, embora 
estejamos em lados políticos 
opostos, uma vez que o 
SINTET-UFU historicamente 
defendeu e defende uma 
gestão democrática, 
participativa e totalmente 
vinculada ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Não desanimemos, por 
mais que nosso adversário 
se pareça forte e imbatível. 
Sigamos em frente, com 
calma e firmeza! Venceremos!

Coordenação Colegiada
do SINTET-UFU
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SINTET apoia o Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é uma 
campanha de conscientização 
sobre a prevenção do suicídio. 
No Brasil, foi criado em 
2015 pelo CVV (Centro de 
Valorização da Vida), CFM 
(Conselho Federal de Medicina) 
e ABP (Associação Brasileira de 
Psiquiatria), com a proposta de 

associar à cor ao mês que marca 
o Dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio (10 de setembro). 
A ideia é pintar, iluminar e 
estampar o amarelo nas mais 
diversas resoluções, garantindo 
mais visibilidade à causa.

Ao longo dos últimos 
anos, escolas, universidades, 

Por Setembro Amarelo

SERVIDORES(AS) DEVEM PROCURAR 
JURÍDICO DO SINTET-UFU

O SINTET-UFU buscou 
contato com alguns servidores 
e servidoras para tratar de 
assuntos do interesse deles e 
delas. Infelizmente, nem todas 
as tentativas foram tiveram 
retorno. Assim, o sindicato 
divulga a lista das pessoas que 

devem ligar ou se dirigirem 
ao jurídico para tratarem do 
assunto:

Maria de Lourdes Martins 
Militão

Maria de Lourdes Souza
Zilda Maria de Oliveira
Wagner Euripedes Malaquias
Mario José Ferreira

Se você é um dos interessados 
ou interessadas, por favor, 
entre em contato o mais rápido 
possível com o jurídico do 
SINTET-UFU pelo telefone 
3214-1649, ou se dirijam até a 
sede que fica na rua Salvador, 
995, bairro Aparecida.

entidades do setor público e 
privado e a população de forma 
geral se envolveram neste 
movimento que vai de norte 
a sul do Brasil. Monumentos 
como o Cristo Redentor (RJ), 
o Congresso Nacional e o 
Palácio do Itamaray (DF), 
o Estádio Beira Rio (RS) e 
o Elevador Lacerda (BA), 
para citar apenas alguns, e 
até mesmo times de futebol, 
como o Santos FC, Flamengo 
e Vitória da Bahia, participam 
da campanha.

Mas todos podem 
ser divulgadores desta 
importante causa. Ações na 
rua, caminhadas, passeios 
ciclísticos, roupas amarelas 
ou simplesmente o uso do 
laço no peito já despertam 
atenção e contribuem para a 
conscientização. Faça parte 
desta causa! E não se esqueça: 
a campanha é em setembro, 
mas falar sobre prevenção do 
suicídio em todos os meses do 
ano é fundamental!


