
Setembro Amarelo – 2018 

A Criatividade é a Esperança em movimento 

A cidade de Adamantina, através Clínica PAI Nosso Lar e o Poder Judiciário de Adamantina, está 

na 2ª edição da Campanha do Setembro Amarelo. 

Vale ressaltar que o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do 
suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e 
no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio de 
identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. 
O movimento acontece durante todo o mês de setembro em todo o mundo. Há uma atenção especial 
no dia 10 de setembro, pois é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. 
O Polo de Atividades Integradas – PAI Nosso Lar está engajado nesse movimento, visto que a nossa 
filosofia de trabalho é pautada na promoção da Saúde. Acreditamos na importância de promover 
atividades que sensibilize as pessoas para a compreensão do tratamento do transtorno mental, que 
muitas vezes quando não é tratado adequadamente culmina no suicídio. Neste contexto a 
internação é uma medida preventiva, além de curativa e reparadora. 
Aproveitamos o mês de setembro para despertar a reflexão de qualidade de vida e repensar o 
cuidado com o lado Humano. 
Em 2017, o tema foi “Amor á Vida” e em 2018, elegemos a “Esperança” como tema a ser trabalhado 
em todas as atividades. 
Acreditamos que a campanha que abraçamos com o apoio irrestrito do poder judiciário, na pessoa 
da juíza Drª Ruth Duarte Megatti ultrapassou os muros da instituição e contagiou toda a 
Comunidade e assim cumprimos o propósito central da campanha. Neste ano para a realização 
deste projeto contamos com a parceria da UniFAI, Santa Casa, Prefeitura Municipal de Adamantina 
Pastorais de Adamantina. 
Segue uma breve apresentação da programação da campanha 2018 
 
Abertura da Campanha Setembro Amarelo – 2018 – 01 de setembro 
 
 
 
O evento reunião cerca de mil 
pessoas, entre crianças, adolescentes e 
pais.  
 
Aconteceu nas dependências da 
Clínica PAI Nosso Lar, recheado de 
muitas atividades, prêmios e muita 
alegria. 
 
 

Contamos com apoio da equipe da 
catequese das paróquias de 
Adamantina e recebemos as bênçãos 
do nosso padrinho Dom Luiz Antônio 
Cipolini. 
 
Na ocasião recebemos diversas 
autoridades da cidade de Adamantina 
e região. 
 
 



 
 
 

Ciclo de palestras – 03, 11 e 17 

de setembro 

Organizamos um roteiro que 

contemplou professores, pais e 

filhos. 

Palestra I: Palestra para jovens: 

“Por que devemos falar sobre 

o suicídio nos dias atuais”. 

Palestrante: Drª Michelle 

Medeiros Lima Salione 

 

 

Palestra II: Palestra para pais e 

professores: “A importância dos pais 

na construção dos sentimentos da 

criança”. Palestrante: Denise Alves 

Freire 

Palestra III: Palestra para pais e 

professores: “Suicídio na infância e 

adolescência”. Palestrante: Drª 

Michelle Medeiros Lima Salione 

Este é um trabalho preventivo e temos a 

certeza que plantamos sementes de 

promoção da vida. 

Gincana da Esperança –10 de setembro 

 

 

Evento realizado internamente com os 

pacientes. As atividades aconteceram 

durante toda manhã. 

 

 

 

 

 

Elaboramos um roteiro que 

envolveu atividades físicas, lúdicas 

e de construção reflexiva, no qual 



podemos ressaltar a importância do sentido da vida. 

 
 

Oficina da Esperança – 20 e 

21 de setembro 

 

 

O evento proporcionou 

conhecimento tecnológico 

para crianças de 

Adamantina e região. 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MÓVEL DE 

NANOTECNOLOGIA - 

PROGRAMA SENAI SP – 

abriu suas portas para 

visitações, na sede da 

Clínica Pai Nosso Lar. 

Contemplamos as 

Instituições: 

 

 

 

Dia 20:  

- Casa do Garoto 

- EMEI Criança Feliz 

- Lar Cristão das Meninas 

- Escola Prof. Eurico Leite 

Dia 21: 

- Secretaria de Educação 

de Osvaldo Cruz 

- Secretaria de Educação 

de Pacaembu 

 



 

 

 

Premiação do 

2º Concurso de 

Desenho/Frase 

Infantil – 25 de 

setembro 

 

 

 

 

Este projeto já está na sua segunda edição.  

 

 

O trabalho com as crianças 

do ensino fundamental I 

inicia meses antes do mês 

de setembro e envolve as 

famílias na construção do 

tema.  

A criação é fruto de muita 

reflexão em casa e em sala de aula. Entretanto, a execução é exclusiva da criança. A culminância é a 

premiação que reuni 

ganhadores, família e escola. 

 

 

I Festival de Música de 

Adamantina – 30 de setembro 

 

 

Muito além de divertimento a 

música é uma forma de 



expressão de sentimentos e 

valores.  

 

E, esta atividade é mais uma 

ferramenta que utilizamos para 

compor a campanha de 2018. 

 

 

 

Este projeto acontece em 

parceria com a UniFAI teve seu 

início em maio e envolveu toda 

a região. O tema Esperança foi 

explorado de forma intensa e profunda.  

 

 



Recebemos dezenas de inscrições e as dozes melhores composições foram selecionadas com muito 

profissionalismo. A culminância é 

a apresentação e premiação do 

primeiro, segundo e terceiro 

lugar. 

 
 

Reconhecimento – setembro 2018 

 

 

 

O movimento que o poder 

Judiciário de Adamantina realiza 

para dar vida à Campanha do 

Setembro Amarelo - 2018 recebe 

reconhecimento estadual. 

Parabéns Drª Ruth Duarte 

Menegatti e obrigada pela 

oportunidade de nos 

proporcionar a idealização deste 



projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


