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CÂMARA
Mário Hossokawa preside hoje Sessão Or-

dinária da Câmara Municipal de Maringá quando
diversas matérias serão apreciadas.

TÁ COMPLICADO
O Tribunal de Contas da União deu prazo de cin-

co dias para que Edson Campagnollo, presiden-
te da FIEP explique porque há anos recebe ajuda
de custo sem a obrigação de prestar contas. A aju-
da atual gira em torno de R$ 100 mil por mês.

MOCHILAS
A Prefeitura de Maringá vai realizar licitação

no próximo dia 18 para a aquisição de  mochilas
e pastas escolares destinadas aos alunos da rede
municipal de ensino para o ano letivo de 2020.

PODEROSA
Na edição Melhores e Maiores Empresas da

revista Exame a Coamo é a 35ª maior do Brasil,
é a 1ª maior empresa do Paraná, a 10ª empresa
do Brasil com capital 100% nacional, a 10ª mai-
or exportadora do Brasil, a 9ª maior emprega no
segmento agronegócio e a 12ª maior no segmen-
to comercio.

FACÃOZADA
O facão continua cortando vagas nos meios de

comunicação. Na terça feira o SBT(Rede Mas-
sa), dispensou a produtora Talita Amaral, a re-
pórter Nádia Lopes, o editor Carlos Eduardo
Ciardulo e o editor Alessandro.

EXPULSÃO
O deputado Evandro Roman está pensando

em deiar o PSD e ingressar no Patriota para dis-
putar a Prefeitura de Cascavel. Como não haverá
janela para deputado ele terá que acertar sua ex-
pulsão do partido para não perder o mandato.

QUADRILHA
Do deputado federal Ricardo Barros em en-

trevista na RIC: “ Nós não podemos aceitar uma
quadrilha instalada no judiciário, que está com-
batendo crimes cometendo crimes. Por mais no-
bre que seja a causa”.

COMUNICAÇÃO
A Câmara Municipal de Maringá não é tão ruim

como parece e como o povo julga. O que precisa
é ter uma melhor comunicação, como ocorria em
outras Legislaturas.

REFORÇOS
O prefeito Ulisses Maia reconhece que é preci-

so reforçar a equipe de Comunicação da Prefeitura
já que o trabalho é volumoso. Ele disse que nos pró-
ximos dias a equipe receberá dois novos reforços.

ELOGIOS
A agência Única Propaganda tem recebido

muitos elogios pela criatividade e qualidade da
campanha publicitária da Prefeitura Municipal de
Maringá. O próprio prefeito Ulisses Maia deu
bons palpites na criação das peças publicitárias.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Está na Vara Civil de Sarandi o pedido de Re-

cuperação Judicial de RDM Indústria e Comércio
de Máquinas Ltda.-Rodomaq-.com sede na Rua
Antonio Volpato, 2990 naquela cidade. O valor é
superior a R$ 12 milhões.

BACIAS HIDROGRÁFICAS
Foz do Iguaçu vai sediar no período de 21 a 25

de outubro o XXI ENCOB- Enconro Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas.

CHEGA HOJE
O deputado federal Ricardo Barros está sen-

do esperado hoje em Maringá para o cumprimen-
tos de uma série de eventos políticos não só na
cidade, mas também na região.

MELHOR NÃO!
A Mesa Executiva da Câmara Municipal de

Cambé resolveu retirar de tramitação o projeto
que repõe a inflação de salários do prefeito, vice
prefeito, secretários municipais e vereadores.

ANIVERSÁRIOS
Estão aniversariando hoje:
Neusa Altoé, Sueli Batista Canhoto, Iza-

bel Cristina Jordão Coutinho, Creuza Saram
Progiante, Adauto Ferreira de Deus, Celes-
te de Oliveira Ribeirete, Marcelo Ben Hur de
Mello, Osvaldo Germano do Roccio, Silvia
Sbeghen Sábio.

“ Eu te fortaleço, e te ajudo” ( Isaías 41-10)
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CARTAS AMARELAS

Campanha voluntária promove
conscientização sobre suicídio

Quando o projeto foi ide-
alizado, em 2017, por

uma dupla de amigos, a in-
tenção era colocar em pauta
informações sobre o Setem-
bro Amarelo, mês que marca
a prevenção ao suicídio. Mui-
to estudo e pesquisa, sob o
acompanhamento de uma
psicóloga, auxiliaram o publi-
citário, Guilherme Morais, e
o administrador, Santiago Si-
poli, por algumas semanas.
Foi então que decidiram cri-
ar uma campanha de consci-
entização, que promovesse o
diálogo sobre suicídio, prin-
cipalmente entre o público
universitário. Assim surgiu o
Cartas Amarelas.

Na primeira versão, por
meio do site oficial (www.
cartasamarelas.com.br), a
campanha apresentou mensa-
gens de pessoas que já ti-
nham passado pela tentativa
de suicídio. “As cartas foram
escritas pelo eu do presente
para o eu do passado, de
modo que pudessem ajudar
pessoas que estavam nesse
mesmo momento delicado da
vida”, explica Guilherme.

CANAL DE APOIO

Em 2018, o projeto tomou
proporções ainda maiores,
principalmente pelo apoio de
diversas empresas de Marin-
gá e região. Assim, o Cartas
Amarelas passou a ser um
canal de apoio, com palavras
de força e carinho.  E é por
meio do site que toda a mo-
bilização acontece.

De acordo com Santiago,
o recebimento das cartas é
todo sistematizado. “Os psi-
cólogos voluntários recebem
as mensagens, que são anali-
sadas para banir possíveis

gatilhos mentais. Após apro-
vadas, as cartas são impres-
sas, sem o nome de quem
mandou a mensagem, em fo-
lhas amarelas advindas 100%
de florestas replantadas e re-
nováveis. A partir daí são dis-
tribuídas em qualquer local.
Tivemos uma empresa, no
ano passado, que grampeou
as cartas juntamente com o
pedido do delivery. A ideia é
que a mensagem de apoio
chegue em todo lugar”.

O administrador explica
que o formulário do site tam-
bém é utilizado, por algumas
pessoas, como plataforma
para pedidos de ajuda. “Es-
sas mensagens também são
recebidas pelos psicólogos,
que as respondem com orien-
tações de onde buscar apoio
profissional. Outro apoio que
temos é do Centro de Valori-
zação da Vida (CVV) de
Maringá, uma entidade que
apoia emocionalmente e gra-
tuitamente pessoas de várias
partes do Brasil”, completa.

PESSOAS

ALCANÇADAS

Em 2017, a campanha de

conscientização foi veiculada
nas redes sociais, em eleva-
dores e escadas de prédios
universitários de Maringá
(PR). Já em 2018, a mobili-
zação transcendeu o planeja-
do, alcançando cidades da
região, dezenas de empresas,
escolas municipais e Unidades
Básicas de Saúde de Marin-
gá. Nas duas edições, cerca
de 500 mil pessoas foram im-
pactadas pelo projeto, seja no
ambiente on e offline.

CAMPANHA 2019

O projeto é voluntário e,
além de estimular o diálogo,
coloca em evidência o quan-
to o suicídio é preocupante na
sociedade. Para isso, além de
toda funcionalidade já defini-
da no ano passado, o site da
campanha deste ano reunirá
artigos com psicólogos, que
desenharão um panorama
geral sobre saúde mental.

Além disso, um curta me-
tragem – que circulará pelas
redes sociais -, um teaser de
30 segundos – que será
transmitido em salas de cine-
ma, de todo Brasil, da rede
Cineflix -, palestras em em-
presas, e venda de produtos
personalizados ajudarão a
projetar a campanha.

VENDA DE

PRODUTOS

A venda de produtos per-
sonalizados, do Cartas Ama-
relas, foi uma alternativa que
os organizadores do projeto
encontraram para captar re-
cursos para a Associação Ma-
ringaense de Saúde Mental.

A Associação é uma enti-
dade sem fins lucrativos, que
trabalha para auxiliar familia-
res e pessoas com algum tipo
de sofrimento psíquico, -
como depressão, transtornos
de ansiedade, bipolar, esqui-
zofrenia e outros -, a ter uma
vida mais feliz e saudável.
Além disso, tem como pro-
posta ser um espaço para vi-
vencias salutares e promoto-
ras do vínculo afetivo.

No local são realizados pro-
jetos que visam sensibilizar à
força acolhedora dos grupos
de autoajuda, dos grupos de
convivência e de trabalho co-
operativo, como o Projeto Gi-
rassol, que promove a integra-
ção e recuperação da cidada-
nia dos participantes e seus fa-
miliares, através da confecção
de peças artesanais, como al-
mofadas, enxovais de bebê,
colchas e tapetes.

“Nosso maior esforço é
para gerar convivência, apoio
moral e social. O artesanato faz
com que a pessoa se sinta útil
e valorizada. Alimenta a auto-
estima”, explica Cléia Maria
Leandro Scramim, coordena-
dora do projeto Girassol.

BRAZUTOPIA

O Cartas Amarelas é um
projeto da Brazutopia, cole-
tivo de experiências voltado
aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS)
propostos pela ONU na
Agenda 2030.

O projeto atende o ODS
3, que visa assegurar uma vida
saudável e promover o bem-
estar para todas e todos, em
todas as idades. O objetivo é
articulado em nove itens.

“Muita gente está com a
saúde mental comprometida.
Precisamos falar sobre suicí-
dio, mas falar da forma cer-
ta. As pessoas precisam co-
meçar a se informar e tam-
bém saber como orientar para
o profissional certo. Temos
todas essas preocupações.
Nosso foco é criar projetos
que resolvam um problema
na sociedade e o Cartas
Amarelas faz parte disso”, fi-
naliza Guilherme. (ASC)

Mensagens recebidas em site são distribuídas em empresas, ins-
tituições de ensino, bares, ONGs e Unidades Básicas de Saúde

Abertas inscrições
para capacitação em

comunicação e marketing

No próximo dia 24, vai
rolar muito aprendizado

e conhecimento na 5ª edição
do Capacita OSC (Organi-
zações da Sociedade Civil).
O evento, organizado pelo
Unicesumar, em parceria com
a Prefeitura de Maringá, por
meio da Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania
(Sasc), tem objetivo de capa-
citar gestores do Terceiro Se-
tor (iniciativa privada, sem fins
lucrativos e que prestam ser-
viços de caráter público). Esta
edição capacitará os partici-
pantes nos temas comunica-
ção e marketing. A capacita-
ção será no Auditório Dona
Etelvina (bloco 7 - Unicesu-
mar), das 8 às 17h30. 

As inscrições devem ser re-

alizadas pelo link encurtador.
com.br/bdewY até o dia 20 de
setembro, com investimento
de R$ 35. Nas primeiras
quatro edições, o evento ca-
pacitou 400 participantes,
nos temas captação de re-
cursos, planejamento estra-
tégico e elaboração de pro-
jetos. ‘’Nesta edição, o ob-
jetivo é capacitar os gesto-
res em uma comunicação
mais afetiva e efetiva’’, afir-
ma o coordenador do pro-
jeto, Éder Gimenes. 

O ministrante será Rena-
to Ribeiro, coordenador de
comunicação e marketing da
rede Santa Paulina, compos-
ta por 18 instituições das áre-
as de assistência social, hos-
pitalar, centros de terapia e
educação. Serão abordados
temas como conceitos bási-
cos de comunicação e marke-
ting, cenários do universo di-
gital, social mídia, identidade,
persona e posicionamento
estratégico. (ASC)

Fake News: Desafio para 2020

Nas últimas campanhas
eleitorais, no Brasil e no

mundo, as chamadas fake
news (notícias falsas) confun-
diram as pessoas e foram de-
terminantes para muita gente
na hora do voto. Cabe aos
profissionais da Comunica-
ção e também assessores li-
gados à área política comba-
ter as fake news. O melhor
antídoto é a verdade!

Sobre o tema, o jornalista
e especialista em Oratória
Erikson Leandro Rezende
fará a palestra “Fake News
e Assessoria de Imprensa nas
Eleições 2020” na próxima
segunda-feira (9), às 15 ho-
ras, no Plenarinho da Câma-
ra de Maringá. A entrada é

franca e a palestra é direcio-
nada ao público em geral,
com foco em jornalistas e as-
sessores que atuam na esfera
pública. A Escola Legislativa
da Câmara de Maringá é
apoiadora do evento.

Rezende comentará sobre
fake news e os desafios da
assessoria de imprensa para
as eleições 2020. (ASC)
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