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BOLETIM REAJE 

Ações de apoio à campanha Setembro Amarelo 

Setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio, por meio 

da Campanha Setembro Amarelo, que teve início no Brasil 

em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, 

bem como evitar o seu acontecimento.  10/09 é o Dia 

Mundial de Prevenção ao Suicídio. Sabe-se que com a 

pandemia Covid-19, questões relacionadas à saúde mental 

têm-se tornado mais comuns. Com vistas a tratar deste 

assunto, todas as unidades promoveram ações relacionadas 

ao tema. 

Em Curvelo/MG 

A equipe do CEC Bom Pastor e do CESADIC se mobilizaram 

em apoio à campanha. Foram atividades pra lá de 

significativas, para as crianças e adolescentes refletirem 

junto com suas famílias. E para buscar as propostas 

socioeducativas, fez-se um cenário para ajudar a entrar no 

clima das reflexões! 

Retorno às atividades presenciais – Ubá/MG 

Com o cenário epidemiológico favorável, neste mês de 

setembro foi possível voltar a realizar o atendimento 

presencial no Projeto Vida Ir. Maria de Aquino.  A 

equipe se preparou, e com esperança recebeu as 

crianças e adolescentes. Com muito cuidado e zelo, as 

atividades estão acontecendo e fazendo a alegria das 

crianças, adolescentes e suas famílias! 

Em 19/09 comemoramos o dia Nacional do/a Educador/a Social. A data foi criada em homenagem ao 
educador pernambucano Paulo Freire.  

A todos os/as educadores/as sociais, o nosso respeito, e os votos de que Freire continue vivo, em nossas 
reflexões e ações. 
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Encontros para refletir sobre projeto de vida - São Sebastião/DF 

Os adolescentes que já foram atendidos pelo Projeto Vida, estão tendo 

uma rica oportunidade! Eles estão participando de reflexões cujo 

objetivo é se conhecer melhor, identificar seus potenciais, interesses e 

metas para alcançar seus próprios objetivos. Desde o início do ano, 

foram três encontros, numa rica parceria com o SOR-DF. Neste último, 

discutiram sobre a gestão do tempo. Tem sido lindo ver a caminhada de 

nossos jovens! 

Dia da Democracia com eleição de representantes – 

Serra/ES 

15/09 celebra-se o Dia Internacional da Democracia, e para 

refletir sobre a data, e tudo o que ela representa para o 

mundo, a equipe do Projeto Vida preparou uma programação 

muito especial. Foram momentos de reflexões e debates a 

respeito da democracia e da responsabilidade envolvida na 

escolha de representantes em qualquer âmbito. Após os 

debates, teve-se a eleição para a escolha dos representantes 

dos grupos de crianças e adolescentes. 

Tempo da Criação 2021: parar, refletir e 

agir – Belo Horizonte/MG 

A equipe do Projeto Vida reuniu-se para 

uma reflexão-ação em torno do viver o 

tempo da Criação. Foram dois 

momentos: um formativo para toda a 

equipe, conduzido pelo SOR-BH; e o 

outro junto com o Núcleo do Capão, num 

ato para sensibilizar e divulgar a 

implementação da horta comunitária no 

Parque do Capão. 

Confira estas e outras 

notícias no site: 

www.rscmb.com.br  

http://www.rscmb.com.br/

