
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A edição de setembro de 2021 da Revista 

SOBRAPH, que tem como matéria de capa 

“Prevenção de Suicídios,” presta sua 

solidariedade as famílias que sofreram perdas 

por suicídio nos últimos tempos, bem como 

propõe uma reflexão aos que estão passando por 

dificuldades e pensamentos suicidas, tentando 

impregnar em toda a sociedade leitora, gotas de 

solidariedade, autoestima e empatia.  

Valorizando a vida, por vezes sofrida, mas uma 

dádiva inestimável. E que mesmo nos momentos 

aparentemente sem saída, pode haver uma porta 

de escape e uma rota alternativa para renovar 

nossa esperança e fé. Um forte abraço e 

excelente leitura!  
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01 Sumário 

Expediente: 
Revista SOBRAPH - Informativo da Sociedade Brasileira de Proteção Humana 

Organismos da SOBRAPH: 

-Corpo Acadêmico de Especialistas em Direito Militar /CAEDIM -Câmara Eclesiástica Nacional 
-Capelania Policial 3i - Escola Superior de Capelania e Missões/ESCAM 

-Fórum Brasileiro de Capelania/FOBRAC -NUPREC Defesa Civil Voluntaria  

-Rede Nacional de Comunicação Cristã/Renacom -Sociedade Amigos do Exército Brasileiro/SAEB 
 
Jornalista responsável: Aparecido da Cruz – Registro: 73975-MTE/SP  

Contatos: protecaohumana@gmail.com         55.11.96282.4347        Curta e compartilhe: #sobraph                  no Facebook: @sobraph  

As imagens utilizadas nesta publicação são gentilmente cedidas por seus detentores, de domínio público, voluntarias ou com citação legal de autoria. 
 

Esta é uma publicação gratuita e sem fins lucrativos. Compartilhe! Divulgue! 

A Revista SOBRAPH é um periódico de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. Os 

usuários têm permissão para copiar e redistribuir os trabalhos por qualquer meio ou formato, e também para, tendo como base o seu conteúdo, 

reutilizar, transformar ou criar, com propósitos legais, desde que citada a fonte. 
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Palavra do presidente da SOBRAPH 

Professor Dr. 
Aparecido da Cruz 

Presidente da SOBRAPH 
Docente em Segurança 
Pública, especialista em 

Direito Militar, 
psicopedagogo e 

Oficial de Capelania. 
TFSO - Task Force Safety 

Officer – TEEX – USA 
Observador Militar – ONU  

O FOBRAC é um espaço para troca de opiniões sobre os modelos e tipos de capelania existentes, 

norteado pela liberdade legal e expressão de opiniões pessoais e institucionais, bem como o fomento e o 

debate entre atores e instituições, com a finalidade de construir um pacto nacional, que sirva para a 

elaboração de um protocolo ético de relacionamentos, cujo foco seja a redução das vaidades, a 

inexistência de monopólios, requerimentos de exclusividade e outras não conformidades atípicas ao fiel 

propósito da capelania cristã. As Assembléias Ordinárias são bienais e itinerantes, podendo ocorrer em 

uma cidade ou estado perto de você. O FOBRAC não é uma loja de títulos, não vende cursos de 

capelania, nem é um altar de semideuses, mas sim um espaço de comunhão. Todos unidos no mesmo 

propósito e servindo ao único e verdadeiro Deus. 

 As três amigas da expectativa delirante 

A palavra expectativa é um substantivo feminino que indica situação de quem espera a 

ocorrência de algo, ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. 

Expectativa pode ser ainda, um grande desejo ou ânsia por receber uma noticia ou presenciar 

um acontecimento que seja benéfico ou próspero. 

Ter expectativa racional, não é nada ruim, no entanto, quando nossa expectativa toma 

contornos delirantes, ou seja, uma crença ou suposta realidade que é mantida, mesmo diante 

de evidências contrárias, ela vem acompanhada de três grandes amigas, a ansiedade, a 

decepção e a desesperança. 

Neste contexto de volatilidade, incertezas, confusões a ambigüidades é preciso ser mais 

razão que emoção, procurando equilibrar a vida e fugir dos achismos predominantes nos 

últimos tempos. De igual modo é muito importante fugir do que é aparente, mas não é 

consistente; pois de fotos lindas no Facebook e status de WhatsApp, as páginas policiais 

estão cheias. 

Para vencer este cenário turbulento e manter sua saúde mental em situação regular, é 

extremamente salubre ter uma espera baseada em fatos e não apenas em fotos. E ainda, 

confiar no tempo, praticar o perdão responsável, ter a autoestima em alta e vencer os males 

do sofrimento pela cura interior através da fé e de uma esperança com foco em uma realidade 

mensurável e planejada.  

Desta forma, a vida poderá ser mais leve, nossas metas alcançadas com sucesso e as 

decepções menos frustrantes do que elas costumam ser. 

Meu mais forte e fraterno abraço para você. 

Um espaço para todos os que têm ou desejam ter comunhão como corpo, 

edifício e pão, nivelados pelo amor de Deus em Cristo e participes da 

mesma Graça.  

FOBRAC 
FÓRUM BRASILEIRO DE CAPELANIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

SOBRAPH Mulher 2021 03 SOBRAPH 

A SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção 
Humana nasceu da identificação de necessidades, bem 
como de ações em favor da promoção e garantia de 
acesso a soluções para o ser humano integral. 

O SOBRAPH MULHER faz parte deste grande 
espetáculo, colaborando com o empoderamento 
feminino e desenvolvendo ações de apoio ao 
empreendedorismo das mulheres.  

Em cada edição da Revista SOBRAPH um espaço 
aberto e permanente para a participação da mulher e 
para o desenvolvimento e divulgação de ações de 
capacitação, educação continuada e desenvolvimento 
pessoal e profissional.   

Se você tem algo a compartilhar e este espaço tem 
algo a oferecer, fique a vontade, envie seu talento, sua 
arte ou sua atividade que teremos imenso prazer em 
publicar sua interação. 

Para maiores informações escreva para:  
protecaohumana@gmail.com aos cuidados do 
SOBRAPH MULHER 

“Ideias em movimento” 

Participe ativamente das atividades em rede dos 
grupos de Mulheres Empreendedoras de sua região. 
Há sempre um grupo perto de você.  

Mudanças que a pandemia trouxe para o 
empreendedorismo feminino 

Diante das profundas, inesperadas e rápidas mudanças 
que a pandemia trouxe, quais lições podem ser tiradas 
para a construção, concretização e sucesso de mais 
negócios liderados por mulheres?  

1) Adaptação 

Segundo pesquisa do Sebrae realizada em parceria 
com a Fundação Getulio Vargas (FGV) em agosto de 
2020, em análise de pequenos negócios fundados por 
homens e mulheres, as empreendedoras 
demonstraram capacidade de se adaptar mais 
rapidamente diante das medidas de isolamento social: 
passaram a utilizar mais as vendas online e ofertaram 
mais produtos e serviços que os empreendedores.  

2) Inovação 

De acordo com o mesmo estudo, as empreendedoras 
demonstraram mais agilidade na adoção de estratégias 
de inovação nos negócios durante a pandemia.11% 
das empreendedoras entrevistadas afirmaram ter 
inovado em seus negócios durante a crise, enquanto 
7% dos homens declararam ter feito alguma mudança 
voltada à inovação.  

3) Conectividade 

O estudo também levantou outro diferencial entre os 
negócios analisados: 71% das mulheres usaram e 
ainda usam redes sociais, aplicativos e a internet para 
comercializar seus produtos e serviços, enquanto 63% 
dos homens usaram e usam essas ferramentas.  

4) Resiliência 

As mulheres empreendedoras são mais resilientes e 
têm visão mais humanizada do negócio. 

Essa é uma constatação do estudo “Empreendedoras e 
seus negócios 2020: recorte dos impactos da 
pandemia”, da Rede Mulher Empreendedora.   

5) Criatividade 

O estudo da RME também apontou que, durante a 
pandemia, elas optaram pela mudança de estratégias 
ao invés de cortar custos. Dessa forma, os 
empreendimentos se mantiveram abertos, inclusive 
com planos de crescimento.  

Fonte:  https://www.jornalcontabil.com.br/mudancas-que-a-pandemia-
trouxe-para-o-empreendedorismo-feminino/   
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Meio Ambiente e saúde mental 
 

 

"Os benefícios completos para a saúde do contato 

com a natureza são muito extensos para 

listar", disse Inger Andersen, do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

acrescentando que a natureza é "o melhor sistema 

de saúde". 

A plataforma de ação Breathe Life do PNUMA 

apresenta várias soluções localizadas que os 

governos podem adotar para combater a poluição 

do ar em suas cidades, objetivando criar cidades 

mais saudáveis e melhorar a qualidade de vida de 

seus habitantes.  

Até recentemente, o papel que um ambiente 

saudável desempenha na proteção da saúde 

humana havia sido bastante negligenciado, mas 

isso está mudando. Pouco a pouco, os cidadãos e o 

governo estão percebendo que, ajudando a 

natureza, também melhoramos nosso bem-estar. 

                          Fonte: https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-
reportagens/story/cuidar-do-meio-ambiente-colabora-com-saude-
mental  

 

Agência Meio Ambiente SOBRAPH e IBRAPA 
 

  O ambiente pode influenciar positiva ou negativamente 

o bem-estar mental das pessoas. Um estudo recente 

mostrou como viver em meio à crise climática 

está afetando os níveis de ansiedade e depressão. Os 

efeitos de nossas mudanças climáticas - incerteza 

econômica, insegurança no emprego, padrões climáticos 

extremos e voláteis e deslocamento - também 

influenciam a saúde mental. 

A poluição do ar, entre outras ameaças ambientais, é 

particularmente prejudicial, tanto fisicamente - por danos 

aos pulmões, coração etc. - quanto mentalmente. 

Atualmente, existem evidências crescentes de uma 

ligação entre certos poluentes do ar e doenças mentais, 

como depressão, demência, ansiedade e suicídio.  

De acordo com o último relatório do IPBES, a 

urbanização desordenada pode aumentar o isolamento 

da natureza, o que, por sua vez, impede as pessoas de 

aproveitar os benefícios de saúde mental dos ambientes 

naturais. Cria também uma exposição perigosa ao tipo 

de poluição do ar que afeta principalmente a saúde 

mental. 

Estudos diversos já revelaram que ambientes saudáveis 

podem nos ajudar a nos sentir melhor e até a ter um 

efeito curativo. A redução da poluição do ar, o aumento 

da disponibilidade de espaços verdes para lazer e 

recreação ou estabelecimento de iniciativas de 

transporte elétrico e não motorizado, por exemplo, 

podem contribuir muito. 

     O contato com a natureza apresenta inúmeros outros 

benefícios à saúde. De acordo com o mais 

recente Global Environmental Outlook, florestas, por 

exemplo, podem promover o bem-estar físico e mental. 

Apoio cultural IBRAPA 

https://www.facebook.com/Ibrapa-Instituto-Brasileiro-de-
Prote%C3%A7%C3%A3o-Ambiental-109353380868801  

 

Na próxima edição de novembro de 2021 a Revista 
SOBRAPH na seção Meio Ambiente em destaque trará 
noticias do inovador projeto PATRULHA AMBIENTAL 
VOLUNTÁRIA em Pernambuco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Agradecimento 

Nossa Galeria de Honra se sente privilegiada por contar com profissionais dinâmicos, a frente do seu tempo e entusiastas de 

um mundo cada vez mais humano, solidário e cooperativo. Talvez utópico para os inertes, mas para pessoas como Daniel 

Evaristo da Silva uma realidade em suas ações e missões em prol da sociedade. Parabéns, Evaristo! A Revista SOBRAPH se 

orgulha imensamente em tê-lo em nossa galeria como referência de liderança cidadã de qualidade e pessoa de muita honra. 

 

SOBRAPH 05 Galeria de Honra 
A seção Galeria de Honra homenageia nesta edição Daniel Evaristo da Silva, bombeiro da 
Força Tarefa Brasileira e um grande exemplo de abnegação, vida, dedicação e 
profissionalismo.  

Profissionalismo a toda prova 

       Incansável perseguidor da excelência no atendimento às pessoas Evaristo cursou:  

- Condutor de Veículos de Emergência; 

- Bombeiro Civil; 

- Atendimento Pré-Hospitalar; 

- Fundamentos de Resposta a Desastres; 

- Gerenciamento de Crises envolvendo bombas – Básico; 

- Desfibrilador Externo Automático; 

Dentre muitos outros simpósios, seminários e programas de formação.  

Profissional com solida competência, recentemente sagrou-se instrutor do curso Stop The 

Bleed, multiplicando o seu leque de ação para um nível ainda muito maior.  

Voluntariado consciente e integrador 

Evaristo além de integrante da Força Tarefa Brasileira (Turma Genesis – 2013), ainda atua 
ou atuou em: 

- Projeto Social contra a fome em tempos de COVID 19; 

- Resgate Rodoviário Brasil; 

- Anjos do Asfalto – Pará de Minas 2017 a 2020; 

- Capelania Policial da Escola Superior de Capelania e Missões – ESCAM;    

Sobre uma frase ou versículo bíblico chave em sua vida, Evaristo deixa o texto de 

Isaias 41.10 para nossa apreciação: Por isso não temas, pois eu estou com você. Não 

tenha medo, pois sou seu Deus. 

         O mundo é repleto de pessoas, e a vida de muitos tipos de profissionais, mais poucos 

como Daniel Evaristo da Silva.  

        De um currículo de alto padrão, com diversas formações relevantissimas, Evaristo, 
como é conhecido pelos amigos, é exemplo de voluntariado, profissionalismo, abnegação e 
comprometimento com a ajuda humanitária, cuja essência e excelência se percebem pelos 
frutos que entrega a todas as pessoas que mais precisam. 

       Paulistano da zona Norte, Evaristo milita na área das emergências a mais de 12 anos, 
cooperando em projetos e programas que tem beneficiado centenas de pessoas.  

     Bombeiro civil e emergencista do mais alto grau, Evaristo divide a excelência profissional 
com o trabalho voluntário e a filantropia, exercendo ainda o papel social de pai e esposo 
muito dedicado a família e aos amigos.  

Na imagem ao lado e abaixo Evaristo segura a pequena Emily, nascida dentro de uma 

viatura da policia militar e que teve seu total apoio para um nascimento saudável em 2014.   
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Dados que merecem nossa atenção e reflexão 

Estima-se que 800 mil pessoas morram desta forma 
anualmente no mundo, uma a cada 40 segundos, o 
que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 78% 
ocorrem em países de renda média e baixa. Segundo 
a OMS, apenas 28 países possuem estratégia 
nacional de combate à morte voluntária. A média 
global é de 10,7 por 100 mil habitantes, sendo 15/100 
mil entre homens e 8 entre as mulheres.  
 
A região que apresenta os índices mais altos é a 
Europa (14,1), seguida pelo Sudeste Asiático, com 
12,9 suicídios por 100 mil. Quando avaliamos a 
taxa dos países africanos, que é de 8,8 a cada 100 
mil, ou das Américas, 9,5 por 100 mil, fica evidente 
que há distorções associadas à subnotificação. É o 
caso do Brasil, cujo índice é considerado baixo, 
6,3/100 mil, mas que ainda precisa melhorar a 
qualidade de seus dados. 
 
Outro aspecto interessante é a relação entre a morte 
voluntária e gênero. À primeira vista, os homens são 
os mais afetados pela morte voluntária, mas não é 
bem assim. Embora o índice masculino global seja em 
torno de duas vezes maior, chegando ao triplo 
em países desenvolvidos, as mulheres tentam em 
maior quantidade, mas os métodos utilizados pelos 
homens são mais letais (armas de fogo e 
enforcamento), o que impacta diretamente os 
números. Estima-se que pessoas do sexo feminino 
tentem se matar duas vezes mais que os homens. 
Portanto, é preciso cautela ao tratar desse tipo de 
informação. 
 
Os dados mundiais da OMS mostram que 47,9% dos 
países possuem taxa de suicídio masculino igual ou 
acima de 15/100 mil, estando 19,5% entre 10 e 
14,9/100 mil. Já em relação às mulheres, 46,9% dos 
países registram índices abaixo de 5/100 mil e 40,7% 
entre 5 e 9,9/100 mil.  
 
No Brasil, o índice de mulheres que morreram por 
suicídio em 2015 foi de 2,7 / 100 mil, enquanto os 
homens atingiram taxas quase quatro vezes 
superiores, 9,6 por 100 mil habitantes. Nos Estados 
Unidos, que registram dados confiáveis, os índices 
foram de 5,8/100 mil de mulheres e 19,5 de homens, 
praticamente a mesma proporção em relação ao 
gênero. Cada suicídio tem o impacto na vida de pelo 
menos outras vinte pessoas.  

 

PREVENÇÃO DO SUICIDIO – Todos pela vida 
        

      O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial 

que tem atraído a atenção de filósofos, teólogos, 

profissionais da saúde, sociólogos, profissionais da 

segurança pública e muitos outros profissionais e 

pesquisadores através dos séculos.  Ele pode afetar 

indivíduos de diferentes origens, faixas etárias, 

condições socioeconômicas, orientações sexuais, 

identidades de gênero e até religiosos. É cercado de 

muitos mitos, preconceitos e suposições, mas o suicídio 

pode ser prevenido, e saber reconhecer os sinais de 

alerta pode ser o primeiro passo para a prevenção. 

Como um sério problema de saúde pública, o suicídio 

demanda nossa atenção, mas sua prevenção e 

controle, infelizmente não são tarefas fáceis. As 

pesquisas mais relevantes e serias indicam que a 

prevenção do suicídio, mesmo sendo uma atividade 

realizável, envolve uma serie de atividades, que variam 

desde as melhores condições possíveis para a pessoa 

humana, passando pelo tratamento efetivo dos 

transtornos mentais, até o controle dos fatores de risco. 

A disseminação apropriada da informação e o aumento 

da conscientização são elementos essenciais para o 

sucesso de programas, ações e iniciativas de 

prevenção do suicídio.       

O Setembro Amarelo é uma dessas iniciativas e a 

Sociedade Brasileira de Proteção Humana – SOBRAPH 

não poderia deixar de contribuir com a prevenção. 

 



  

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

07 SOBRAPH 

               Os primeiros encontros traziam uma 

preocupação comum: algo precisava ser feito, com 

urgência, para que os números pela morte por suicídio não 

aumentassem. Todos já haviam acompanhado inúmeras 

histórias de sofrimento e dor, e queriam proporcionar às 

pessoas um local de encontro que pudesse ser facilitador 

para que a dor fosse acolhida e cuidada. 

           Para representar esse trabalho, o nome Instituto 

Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio foi 

escolhido. Vita, do latim, significa vida e Alere, também 

do latim, significa cuidar, dar suporte, nutrir. 

             Dessa maneira, o objetivo do Instituto Vita Alere 

de Prevenção e Posvenção do Suicídio foi direcionado em 

prol da diminuição dos números alarmantes do suicídio, 

para acolher os sobreviventes e habilitar profissionais para 

o manejo da temática árdua e intrigante do suicídio. 

Com isso: 

- Minimizar o sofrimento das pessoas e oferecer suporte 

psicológico e psiquiátrico em situações de comportamento 

suicida e luto por suicídio. 

- Estar conectado com as pesquisas e estudos mais 

atuais da área, no Brasil e no mundo, promovendo 

encontros científicos e treinamento adequado, 

desenvolvendo e aprimorando métodos de prevenção do 

suicídio (primária, secundária, terciária e posvenção). 

- Estimular projetos relacionados ao tema do suicídio e a 

criação de grupos de voluntariado pelo Brasil, oferecendo 

suporte e consultoria, desde a concepção e implantação 

da ideia até a avaliação dos serviços. 

Como saber mais: 

https://vitaalere.com.br/ 

 

Matéria de capa   

   
     Iniciativas pela vida I 

     Em 1999 a Organização Mundial da Saúde lançou 

o SUPRE, uma iniciativa mundial para a prevenção do 

suicídio. O SUPRE, da sigla inglesa “Suicide 

Prevention Program”, elaborou uma serie de manuais 

direcionados a grupos sociais e profissionais 

específicos na prevenção ao suicídio. Ele representa 

uma interligação em uma rede longa e diversificada 

que envolve uma ampla gama de pessoas, grupos e 

instituições, incluindo profissionais da saúde, 

educadores, instituições governamentais, agentes e 

comunicadores sociais, representantes da segurança 

pública e defesa social, famílias e comunidades. 

            São milhares de atores em todo o mundo, 

divulgando este importante programa, na esperança 

de que eles sejam traduzidos e adaptados as 

condições locais de cada região, empreendendo um 

esforço continuo em prol da vida de milhares de 

pessoas.   

Para saber mais: 

https://www.who.int/mental_health/media/counsellors_

Iniciativas pela vida II 

Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção 
do Suicídio – Brasil 
 
        Com as missões conectadas de criar um núcleo de 

atendimentos, pesquisa, ensino, extensão,  informações e 

divulgações sobre suicídio, prevenção e posvenção, 

nasceu no Brasil em 2013 o Instituto Vita Alere, 

atualmente uma grande referencia nesta área. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde procurar e obter ajuda? 

- Serviços de saúde: CAPS e Unidades Básicas de 

Saúde (Saúde da Família, Postos e Centros de Saúde) 

– Centro de Valorização da Vida – CVV / Telefone: 188 

– Emergências: SAMU 192, UPA, Pronto Socorro e 

Hospitais. 

Onde saber mais? 

https://blog.psicologiaviva.com.br/suicidio/ 

https://vitaalere.com.br/  

  https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-
content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf  

https://bvsms.saude.gov.br/trabalhando-juntos-para-prevenir-
o-suicidio-10-9-dia-mundial-de-prevencao-do-suicidio/    

 

Publicações com selo de qualidade SOBRAPH 

Prestigie nossas publicações em: 

https://www.webartigos.com/autores/protecaohumana 

e outros diretórios de publicações na internet 
Conheça nosso canal no youtube: SOBRAPH https://www.youtube.com/channel/UC2rX4r5VdCjXt0HO4k3aJFg 

SOBRAPH 08 Matéria de capa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOBRAPH Noticias da Capelania 09 

Capelania Policial  

Com o objetivo de promover, incentivar e inspirar ações de assistência as centenas de profissionais de 
segurança pública em todo o território nacional, a Capelania Policial 3i, vem fomentando diversas ações 
em prol de capelães e capelanias. Neste espaço, reservamos um momento para evidenciar algumas 
dessas ações. Colaborações das capelanias parceiras são sempre muito bem-vindas.       

Contatos com a Capelania Policial 3i: 

protecaohumana@gmail.com 

O que é capelania 

Para o Capelão: 

É levar a fé, a esperança e o amor (I Co 

13.13); é aperfeiçoar sua fé com as obras 

(Tiago 2.22); é ser ovelha de Jesus (Mateus 

25.35-36); é uma visão cristã Bíblica (Lucas 

10.30 a 35). Uma mensagem de paz (Atos 

13.15 + João 14.27 e João 20.26). 

Para a sociedade em Geral: 

É atividade que tem a missão de 

colaborar na formação integral do ser 

humano, fornecendo oportunidade de 

conhecimento, reflexão, desenvolvimento e 

aplicação dos valores e princípios ético-

cristãos e de revelação para a atividade de 

cidadão em sua integralidade. 

A Capelania Policial 3i – CP3i é 

interconfessional, interinstitucional e inter-

religiosa, não desenvolve proselitismo e é 

parceira na luta contra a intolerância religiosa.  

A CP3i apóia os valores éticos, morais, 

cívicos e institucionais e do estado 

democrático de direito. 

 

Moção de apoio ao Pastor Jorge Linhares 

     O Fórum Brasileiro de Capelania – FOBRAC e a Sociedade 
Brasileira de Proteção Humana declaram irrestrito apoio ao Pr. 
Jorge Linhares e ao Colégio Getsêmani de Belo Horizonte - MG, 
que manifestam sua posição em defesa dos valores judaico-
cristãos em nossa sociedade. 

Vivemos uma guerra de valores e o que está em jogo é a 
desconstrução da família. Há uma diferença entre educar (papel 
dos pais) e ensinar (tarefa da escola). Nossa sociedade foi 
estabelecida sobre os alicerces do cristianismo, e essa 
construção familiar jamais poderá ser neutra ou duvidosa. 

Fica evidente que pessoas contenciosas, umbiguistas, sem 
noção e sem amor ao próximo, pretendem o esvaziamento 
jurídico do conceito de homem e mulher, e o que busca atingir é 
um status jurídico à chamada “identidade de gênero” da qual 
não faz parte o modelo de família tradicional, atual equilíbrio da 
sociedade brasileira e mundial. 

O FOBRAC e a SOBRAPH não podem se calar diante de 
tamanha afronta a família, aos bons costumes e a lei maior, 
antes estamos posicionados para defender nossos valores 
cristãos e a proteção de nossas crianças, futuro da nação 
brasileira e do mundo. 

A família é a revelação mais completa da natureza divina. A 
imagem de Deus é explicada na criação do homem e da mulher, 
com propósito de edificar uma família e construir uma sociedade 
forte, justa e mais igual para todos. 

São Paulo, 05 de agosto de 2021. 

Prof. Dr. Aparecido da Cruz 
Presidente do FOBRAC/SOBRAPH 
Especialista em Direito Militar e Psicopedagogo 
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Saúde e bem-estar 10 

Como manter o bem-estar em tempos de 
pandemia 

A pandemia do coronavírus já dura vários meses e, durante 

esse período, a liberdade de ir e vir e o convívio social foram 

limitados. Para cumprir a quarentena de maneira correta, o 

distanciamento social foi indicado por governos e instituições 

de saúde no mundo todo. No entanto, a solidão causada 

por essas restrições levantou outra preocupação: a 

saúde mental na pandemia. Com uma nova onda de casos 

crescendo e variantes surgindo, as medidas de prevenção 

para COVID-19 ainda precisam de muita atenção, mas o 

cuidado com o bem-estar psíquico deve ser levado a sério. 

A SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS NO BRASIL 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

Brasil é o país que apresenta maior prevalência de 

depressão na América Latina. É também o país mais ansioso 

do mundo. E, para profissionais da psiquiatria, a solidão é 

reconhecida como um gatilho - um impulsor - de transtornos 

de humor.  

Frente a um cenário de pandemia, a comunidade médica se 

preocupa que uma epidemia paralela afete a saúde mental 

da população brasileira, a saber, aumento do sofrimento 

psicológico, dos sintomas psíquicos e dos transtornos 

mentais que já demonstram sérios indícios.  

Para suprir uma demanda alta e ajudar os brasileiros na 

compreensão desse momento tão intenso, diversos 

profissionais de psicologia estão realizando acolhimentos 

virtuais. Iniciativas como a Escuta 60+, Psicologia Viva e 

Telavita buscam a manutenção da saúde mental durante a 

pandemia. 

Fonte: https://www.pfizer.com.br/noticias/ultimas-noticias/saude-mental-na-pandemia-do-

coronavirus-como-manter-o-bem-estar-em-tempos-de-distanciamento-social 

    CUIDANDO DA SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA 
 
Além dos cuidados profissionais, existem pequenas ações no 

cotidiano que podem ajudar no processo de lidar com a 

pandemia e com o distanciamento social. Confira algumas dicas 

para iniciar uma rotina mais leve e de autocuidado: 

 Lembre-se que você não está sozinho. Todos estão 

na mesma situação. E, apesar disso, cada um encontra uma 

melhor forma de lidar com este momento. Não se compare com 

outras pessoas e tente encontrar o que mais funciona para você. 

 Este é um momento intenso e fora do comum. É 

completamente normal se sentir triste, assustado e/ou menos 

produtivo que o habitual. Uma pandemia e o distanciamento 

social geram diversas emoções que são difíceis de lidar. Novos 

sentimentos são esperados. Não se cobre para estar bem 100% 

do tempo. 

 Observe suas demandas internas. Abafar e ignorar 

sentimentos não é saudável. Tente colocar tudo o que está 

acontecendo no mundo em perspectiva e relacione ao que você 

está sentindo - estão interligados? Se colocar como parte do 

todo vai trazer autoconhecimento e facilitará encontrar o 

equilíbrio da situação. 

 Limite o tempo ligado nas notícias.  É importante 

estar informado, mas estipule quanto tempo do seu dia você 

pode se dedicar ao consumo de notícias e, se necessário, 

reduza. Não se esqueça de buscar fontes oficiais para evitar 

notícias falsas. 

POR ONDE COMEÇAR   
 Descanse. O sono regular interfere diretamente no 

equilíbrio emocional. Busque atividades que auxiliem no sono 

profundo e de qualidade. 

 Alimente-se bem. Cuidar do corpo também é cuidar da 

mente. 

 Evite drogas como escape do estresse.  

  Fortaleça seus contatos, ainda que à distância.  

Tire um tempo para você. Não preencha seus dias apenas com 

atividades obrigatórias - libere um espaço na sua agenda para 

ler um livro, assistir a um filme, fazer exercícios físicos, ouvir 

uma música. A escolha é sua: por você e para você. 

Esses são apenas alguns dos principais aspectos que fazem a 

diferença para uma rotina saudável, que priorize o bem-estar e a 

saúde mental durante a pandemia. Leve em consideração aquilo 

que faz sentido de acordo com o seu estilo de vida e 

preferências - e coloque em prática o que funciona para você.  
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Profissionais de Segurança Pública da Argentina, 
Brasil, Paraguai, Uruguai e mais dois países 
participam de capacitação USP e Ministério da Justiça 
e Segurança Pública.  

      Realizado de maio a julho de 2021 a capacitação em 
Segurança Multidimensional mobilizou mais de cinco mil 
integrantes do Sistema Único de Segurança Pública do Brasil e 
centenas de policiais dos demais países participantes. 

     Dirigido e implementado pela USP, em parceria com a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, esta concorrida e altamente conceituada 
capacitação faz parte do esforço conjunto de integração e 
melhoria na segurança das fronteiras e combate ao crime 
organizado.      

Camiseta Comemorativa SOBRAPH 

      O lançamento da camiseta comemorativa da SOBRAPH movimentou amigos 

de grupos de WhatsApp e Facebook no ultimo mês de abril de 2021. No entanto, 

Informamos a todos que em virtude dos poucos recursos disponíveis e prioridades 

sociais mais urgentes, não é possível confeccionar mais exemplares da camiseta 

no momento. Sabemos e reconhecemos o carinho que todos tem pela SOBRAPH 

e manifestamos nosso respeito peculiar, desta forma, contamos com a 

compreensão de todos os amigos e amigas do bem.    

Para se manter atualizado sobre as ações e missões da SOBRAPH: 

- Siga nosso canal no Youtube; 

- Acompanhe nossa página no Facebook; 

- Registre-se para receber a Revista SOBRAPH bimestralmente, 

- Colabore com suas orações e sugestões para melhoria de nossa missão. 

   O presidente da SOBRAPH, professor Aparecido da Cruz, 
que é integrante do SUSP – Sistema Único de Segurança 
Pública, como docente, também participou da capacitação 
como aluno e diz: “O curso Segurança Multidimensional nas 
Fronteiras, dentre outras questões altamente relevantes, 
reforça a necessidade de cooperação interagências, como 
fator de sucesso às missões de prevenção e combate aos 
ilícitos nas regiões de nossa extensa faixa de fronteira, 
revestindo-se como capacitação continua e de qualidade, a fim 
de dotar o profissional de segurança pública de 
adaptabilidade, trabalho em rede, compartilhamento eficiente, 
dentre outros conhecimentos” finaliza. 
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Certificações SOBRAPH 12 

Certificações de Qualidade Assegurada SOBRAPH 

      As certificações são fundamentais para todas as organizações que 

querem melhorar seus processos, produtos, serviços e ganhar destaque 

em cenário nacional e internacional. Toda certificação, independente da 

norma ISO, é de grande importância para as empresas, e acarreta 

mudança cultural dentro das instituições, empresas e organizações. 

     A SOBRAPH além de notório e notável reconhecimento possui ampla 

gama de publicações e séria capacidade de certificar, sendo altamente 

reconhecida por instituições e autoridades pelo poder e moral de 

incentivar e inspirar pessoas. Com uma equipe técnica do mais alto 

cabedal e transparência em todos os processos a SOBRAPH se orgulha 

de sua competência para colaborar com o desenvolvimento sustentável de 

nosso país através de processos de certificação e reconhecimento de 

excelente qualidade e responsabilidade. 

Diretoria SOBRAPH  

 Selo “Alta Performance Premium 
em Sustentabilidade e 

Responsabilidade Sócio 
Ambiental” 

Uma iniciativa cidadã em prol de 
ações de preservação do Meio 

Ambiente e Responsabilidade Sócio 
Ambiental. 

SOBRAPH 

Mérito de Excelência e Valor no Serviço 
Público SOBRAPH – O Oscar do serviço 

público brasileiro! 

    Criado em 2019 pela Sociedade Brasileira de 

Proteção Humana – SOBRAPH o Mérito de 

Excelência e Valor no Serviço Público é um alto 

reconhecimento de incentivo a pessoas que auxiliam 

efetivamente a transformação do serviço público 

brasileiro por meio de ações de excelência e valor. 

Demonstra a grande importância de pessoas que 

exercem seus ofícios de tal forma, que sua atuação 

merece respeito, reconhecimento e muito apreço por 

toda a sociedade. O Mérito de Excelência e Valor, 

como é respeitosamente conhecido, é ainda a soma de 

esforços coletivos da SOBRAPH – Sociedade 

Brasileira de Proteção Humana e parceiros, cuja 

consagração e objetivo maior são norteados pelas 

relevantes contribuições destes profissionais para toda 

a nação brasileira. Afinal! “Quem não reconhece a 

excelência das pratas da vida, desconhece o pleno 

sucesso” A. Cruz.  

Láurea de Honra ao Mérito em 
Proteção e Defesa Civil  

    Nas categorias ouro, prata, bronze e 
inovação, a láurea tem a finalidade de 
incentivar, inspirar, reconhecer e 
valorizar ações prevencionistas e seus 
atores em todo o Brasil.  

    A entrega da Láurea de Honra ao 
Mérito em Proteção e Defesa Civil da 
Sociedade Brasileira de Proteção 
Humana é marca por um momento muito 
especial e um memorial às missões, 
ações e boas práticas em defesa da vida 
e da segurança humana integral. 

     Os principais requisitos para receber 
a láurea são: aprovação pela comissão 
especifica, alta performance, relevância 
social, geração de impactos positivos e 
sociais significativos, sustentabilidade e 
possível replicação em qualquer parte do 
território nacional.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 SOBRAPH APOIO CULTURAL 

Prestigie os apoiadores culturais SOBRAPH 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CEPESF  
CENTRO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA SISTEMA FEDERAL - EaD 

“Compromisso sério com sua formação, capacitação e sucesso profissional”. 
Atuando e capacitando talentos para as melhores oportunidades, levando até você formação de qualidade com investimento 

justo e no seu tempo. 

cepesf.ead@gmail.com 
55.11.9 6284.7176 

CERTIFICAÇÃO FORTE E 
COM CREDIBILIDADE: 

*Registro Acadêmico 

próprio e profissional; 

*Coordenadoria 
Cientifica credenciada e 

com produção 
acadêmica farta e 

altamente reconhecida; 

*Selo de qualidade 
assegurada Cepesf. 

SOBRAPH 14 

PARCERIAS SOBRAPH 

SEGURANÇA DO TRABALHO  

SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 

SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Organismos e organizações  

EDUCAÇÃO CRISTÃ 

Cursos e Palestras 

A Câmara Eclesiástica Nacional de Mediação, Conciliação e Direitos Humanos está focada na idoneidade, 
capacidade, competência, qualidade, probidade administrativa e rigorosidade de procedimentos. 

Fundada em 2010 por agentes qualificados e idôneos líderes religiosos compromissados com a ética, a justiça e a 
lei, a Câmara Eclesiástica Nacional se orgulha de ter em sua bagagem inúmeros problemas solucionados e atuado 
na multiplicação gratuita de pacificadores sociais em nosso país, bem como na solução de inúmeras necessidades 
que a ela foram submetidas por pessoas físicas e instituições. 

A Câmara Eclesiástica Nacional é signatária do “Pacto pela Moralização da Nomenclatura Autoridade Eclesiástica”. 

Finalidades precípuas da Câmara Eclesiástica Nacional: 

 a) Atua na legitimação das Câmaras Eclesiásticas Estaduais por meio do incentivo a participação ativa nas 
discussões e manifestações sociais, participando efetivamente do processo de reconhecimento global;  

b) Promover e apoiar o desenvolvimento em Mediação, Conciliação e Direitos Humanos por meio de parcerias, 
eventos e outros; 

 c) Atuar, a partir de pacificadores, mediadores e conciliadores bem preparados, na administração de conflitos e 
situações divergentes, buscando em conjunto a melhor solução para as partes assistidas; 

 d) Capacitar pacificadores, mediadores e conciliadores para atuarem com imparcialidade, independência, 
competência, diligência, discrição, integridade e lealdade, em instituições diversas e de forma ad-hoc; 

 e) Promover cursos e participar ativamente de eventos, palestras e seminários, com o objetivo de divulgar e 
disseminar o conhecimento da Lei, dos Direitos Humanos bem como das técnicas alternativas de solução de 
conflitos e pacificação social e comunitária. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

 

Parceiros culturais SOBRAPH- Sociedade Brasileira de Proteção Humana 

protecaohumana@gmail.com 
#sobraph  

SOBRAPH – Lugar de gente humilde, feliz e abençoada 


