TERMO DE ADESAo

N° __

/2018

TERMO DE ADESAO AO PROJETO
"VIDAS
PRESERVADAS:
0 MP E A SOCIEDADE PELA
PREVENCAO DO SUlciDIO"
A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ACARAU,
inscrita
no CNPJ
sob 0 nO
07.547.821/0001-91,
com sede na Rua Capitao Diogo Lopes, 2105, neste ate representada
peio Prefelto Municipal de Acarau. 0 Sr. Alexandre
Ferreira Gomes da Silveira e a
Secretaria
de Assistencia
Social, Inscrita no CNPJ sob 0 nO 14.725.416/0001-81,
com
sede na Rue Coronel Sales, SIN, neste ate representada pelo(a) Secretario(a)
Expedito
Moraes Mesquita.
CONSIDERANDO
que se pode definir suicidio como urn ato produzido pelo Individuo
com 0 objetlvo de Interromper sua propria vida, compondo-se 0 comportamento
sUlcida de
pensamentos e pianos de morte;
CONSIDERANDO
que 0 fenomeno do sUlcidio e complexo e multicausal, sendo
determlnantes os fatores soclais, economicos, biologicos. culturals, alem da hist6ria de vida
(10 indlVI(lUO eXlglndo-se
uma atua<;ao intersetorial para sua preven<;ao e interven<;ao
eticlente em sltua<;6es de crise;
CONSIDERANDO
que 0 sUlcidio tem mUJtiplas causas. sendo conhecido, de acordo
com 0 PSlqutatra Dr. Fabio Gomes de Matos 1, como a "doen<;a dos D's: desesperan<;a,
desamparo. desespero, desemprego. div6rcio, dependencia quimica e depressao";
CONSIDERANDO
que as a<;oes promovidas pelo Poder Publico brasileiro sao
pontuats e a ausencia de politicas publicas perenes de preven<;80 ao suicidio impede a
adequada precau<;80 e necessario cuidado com integrantes de grupos de risco;
CONSIDERANDO
0 elevado numero de mortes por suicidio no Ceara, ocupando
luger no ranking naclonal no per[odo 2011-2015, segundo DATASUS:

0

5°

CONSIDERANDO
que a relevancia
e transversalidade
do tema exigem
a
senslbilizay80 e participa<;8o de diferentes secretarias, com atua<;8o intersetorial da saude,
da aSslstencl8, da seguran<;a publica, da educa<;ao, dentre outros;
CONSIDERANDO
que
Preservadas. 0 MP e a sociedade

Ministerio
Publico
desenvolveu
pela preven9ao do sUlcidio";

0

0

Projeto

"Vidas

CONSIOERANDO
que 0 referido projeto visa consclentizar a socledade e os gestores
munIClpal~; para a preven<;80 ao suicidio, consistindo num conjunto de a<;oes voltadas para 0
desenvohlirnemo de uma politica de preveny80 do suicidio, com atuat;ao intersetorial das
dlversas secretaries munlcipais e capacita<;80 de profisslonais de diversas areas para a
cietecc;;ao oe ideac;;6es sUlcldas e a correta abordagem e devido encaminhamentos;
CONSIDERANDO
que 0
OI'ganlzac;;oes
governamentais,

Ministeno
Publico
promovera,
em parceria
com
unlversidades e associa<;oes, capacita<;oes de acordo

I
Fundador do InOVlmcnto "Setembro Amarelo" e Coordenador do Programa de ApOIO a Vida -- PRAVJDA~/_
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/

cronograma
disponibilizado
!JJtp.llwww mpce _mp,br!caopij/proletos/vldas-preservadas/;
COrT:

no

:)

RESOLVE aderir ao
Prefeitura Municipal de Acarau a.

Projeto

Vidas

Preservadas,

sitio

eletr6nico

comprometendo-se

a

I Cumpm as recomendac;:oes sugeridas

pelo Ministerio Publico;
do Municipio em todas as capacitac;:6es do
pelo deslocamento,
pela hospedagem e alimentac;:ao dos

2 GarantJr a participac;:ao de servidores
projeto, responsabiiizando-se
particlpantes

a

3 Garantlr que, nos 6 (seis) meses seguintes
capacitac;:ao denominada "Impulso de
Vida", 0 profisslonal da area de pSicologia que participar tenha como atuac;:ao pnoritaria
nos munlcipios
a aplicac;:ao de instrumental
e protocolo
ciinico repassados
pela
facliitadora
Com a asslnatura abaixo, 0 Ministeno Publico reconhece, formalmente, a adesao
do gestor municipal ao ProJeto ;Vidas Preservadas. 0 MP e a socledade pela prevenc;:ao do
slllc:dlO

ACARAU/CE.

30 de Maio de 2018
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ALEXANDRE FERREi~§~

PREFEITtO MUNIG(PAL
"

DA SILVEIRA

