
 

 

Iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho 
Federal de Medicina)e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), o Setembro 
Amarelo realizou as primeiras atividades em 2015 concentradas em Brasília. 

Mundialmente, o IASP – Associação Internacional para Prevenção do Suicídio 
estimula a divulgação da causa, vinculado ao dia 10 do mesmo mês no qual se 
comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. 

O CVV – Centro de Valorização da Vida (uma das principais mobilizadoras do 
Setembro Amarelo) é uma entidade sem fins lucrativos que atua gratuitamente na 
prevenção do suicídio desde 1962, membro fundador do Befrienders Worldwide e 

ativo junto ao IASP – Associação Internacional para Prevenção do Suicídio), da 
Abeps (Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio) e de outros 
órgãos internacionais que atuam pela causa. 

Alguns destaques do Setembro Amarelo nesses anos foram a iluminação de 
monumentos como Cristo Redentor no Rio de Janeiro/RJ, o Congresso Nacional e 
a ponte Juscelino Kubitschek em Brasília/DF, o estádio Beira Rio em Porto 

Alegre/RS, a Catedral e o Paço Municipal de Fortaleza/CE, Ponte Anita Garibaldi 
em Laguna/SC, e o Palácio Campo das Princesas em Recife/PE.  
Também foram feitas ações de rua, como caminhadas, passeios ciclísticos, 

passeios de motos e abordagens em locais públicos em várias cidade do Brasil.  

Atividades 
1. Qual é a origem da campanha  “setembro amarelo”? 
R:__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
2. O que significa a sigla CVV e qual a sua atuação na campanha acima? 
R:___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

  

 
1. Qual é a intenção da campanha acima? 

R:_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 

2. O que o autor faz para tentar alcançar seu objetivo? 
R:_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 

3. Escreva 5 motivos pelos quais você valoriza a vida. 
R:_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 

 
4. Qual é a intenção do texto acima? 

R:_________________________________ 
___________________________________. 
___________________________________. 
5.O que você acha que pode se feito para 
ajudar pessoas que pensam conforme as 
situações apresentadas? 
R:________________________________ 
__________________________________ 
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1Preservar  vida 
2Presenta motivos para a pessoa continuar vivendo 
3.pessoal 
4mostrar que pessoas que estão deprimidas  e pensam em suicídio apresentam sinais  
5.pessoal 

 


