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TERMO [)E A[)ESAO AO PROJETO "VIDAS
PRESERVAI)AS: 0 MP E A SOCIEDADE I)ELA
PREVEN<;Ao 1)0 SlHCtDIO"
A PREFEITURA MlJNICII)AL DE CAlJCAIA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 07.616.162/000106, com sede na Rod C E 090, km L 1076, Itambe, Caucaia, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal Naumi Gomes dc Amorim e a SECRETARIA DE SAt'JI)E, corn sede na Rua CeL COITcia,
1089, Centro, CaucaiaJCE, neste ato representada pelo(a) Secretario(a) MOACIR DE SO{;SA
SOARESe
CONSIDERANOO que se rode detinir suicidio como urn ato produzido peln individuo com 0
ohjetivo de intcrromper sua pr6pria vida, compondo-se 0 comportamento suicida de pensal1lentos e
pIanos de morte;
CONSIIlERANDO
que 0 fcnbmeno do suicidio e complexo
e multicausal,
sendo
dctcrminantes
os tatores sociais, economicos, biolbgicos, culturais, al6m da histbria de vida do
individuo, exigindo-se uma atua<,:ao intersetorial para sua preven~ao e interven~ao eticientc em
situa<,:oes de crise;
CONSIUERANDO que 0 suicidio tem mliitiplas causas, sendo conhecido, de acordo com 0
Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos', como a "docn<,:a dos I)'s: desesperan<,:a, desamparo, desespero,
descmprego, diV()n:io, dependencia quimica c deprcssao";
CONSIDERANI)O que as a<,:oes promovidas pelo Poder Publico brasileiro sao pontuais e a
ausencia de puliticas Pllhlicas perenes de preven<,:ao ao suicidio impede a adequada precau<,:i1o c
necessario cuidado com integrantes de grupos de risco:
CONSIDERANDO 0 elcvado numero de mortes por suicidio no Ceara, ocupando
no ranking nacional no periodo 2011-2015, sC!:,'1ll1doDATASUS:

0

5" Jugar

CONSIDERANDO que a relevflllcia e transversalidade
do t(:rna exigem a sensibiliza~ao e
partieipa<,:ao de diferentes seerctarias, com atua(,:ao intcrsetorial cia saude, da assistencia, cia seguranrya
Pllblica, da educa<,:ao, dcntrc outros:
CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolveu
e a sociedade pela prCYCI1(,:aodo suicidio":

0

Projeto "Vidas Preservadas:

0

MP

CONSIDERANDO
que 0 referido projeto visa conscientizar
a sociedade c os gestores
municipais para a prevcn~ao ao suicidio, consistindo Bum conjunto de ayoes voltadas para ()
descnvolvimento
de lima politica de prcven<,:ao do suicidio, com atua<,:ao intersctorial das divcrsas
secretarias municipais e capacita<,:ao de profissionais de diversas areas para a detecyao de idea~ocs
suicidas e a corrcta abordagem e dcvido encaminhamentos:
CONSIO[RANIlO
que 0 Ministerio Publico promovcni, em parceria com ()rganiza~oes 1150
govcrnamentais,
universidades
e associa<,:oes, capacita<,:t)es de acordo
com 0 cronograma
disponibilizado no sitio eletronico http://www.mpcc.mp.br/caopijiprojetos/vidas-preservadas(:
1 Fundador do movimcnto "Sclcmbro Amarclo"
Univcrsitario Walter Camidio. em Fortaleza-CE.
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PRAVIDA,

do Hospital

MPCE

Min S18ric Publico
1.10 E:iiilrifl do Ceara

RESOLVE aderir ao Projeto Vidas Prescrvadas.
Caucaia a

comprometendo-se

a Prefeitura

Municipal

de

I. Cumprir as recomendayoes sugcridas pelo Ministerio Puhlico;
2. Garantir a participayao de servidores do Municipio em todas as capacitayocs do projcto.
rcsponsabilizando-se
pelo deslocamento. pcla hospedagcm c alimcntayao dos participantes.
3. Garantir que. nos 6 (scis) meses seguintes a capacita\ao denominada "Impulso de Vida". 0
protissionai da area de psicologia que participar tenha como atua<;3o prioritana nos municipios a
aplicayao de instrumental e protocolo c1inico rcpassados pela facilitadora.
Com a assinatura abaixo. 0 Ministcrio Publico rcconhece. fonnalmente, a adesao do gestor
municipal ao Projcto "Vidas Prcservadas: 0 MP e a sociedade pcln prevenc;ao do suicidio'·.

Caucaia-CE,

28 de maio de 2018.

