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TERMO DE ADESAO N°

TERMO DE ADESAO AO PROJETO "VIDAS
PRESERVADAS: 0 MP E A SOCIEDADE PELA
PREVEN(:AO DO SUlciDIO"
A PREFEITURA MlJNICIPAL DE JARDIM, inscrita no CNPJ sob 0 n° 07.39I.006/000186, com sede na RlJA LEONEL ALENCAR, N° 370, neste ato representada pelo Prefeito Municipal
ANIZIARIO JORGE COSTA e a SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO
TRABALHO, inscrita no CNPJ sob 0 nO ]4.734.470/0001-93, com sede na RUA TEODOl\URO
FILGlJEIRA SAMPAIO, N° 50, neste ato representada peIo (a) Secretario (a) ERICA LORENA DA
SILVA PEREIRA.
CONSIDERANDO que se pode definir suicidio como urn ato produzido peIo individuo com 0
objetivo de interromper sua propria vida, compondo-se 0 comportamento suicida de pensamentos e
pianos de morte~
CONSlDERANDO
que 0 fenomeno do suicidio e complexo e multicausaJ, sendo
determinantes os fatores sociais, economicos, biol6gicos, culturais, alem da historia de vida do
individuo, exigindo-se uma atua~ao intersetorial para sua preven9ao e intervenyao eficiente em
situa90es de crise;
CONSIDERANDO que 0 suicidio tem multiplas causas, sendo conhecido, de acordo com 0
Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matosl, como a "doen9a dos D's: desesperan~a, desarnparo, desespero,
desemprego, divorcio, dependencia quitnica e depressao";
CONSIDERANDO que as avoes promovidas pelo Poder Publico brasiJeiro sao pontuais e a
ausencia de politicas pllblicas perenes de prevenc;ao ao suicidio impede a adequada precaUl;ao e
necessario cuidado com integrantes de grupos de risco;
CONSIDERANDO 0 elevado numero de mortes poT suicidio no Ceara, ocupando 0 5° Jugar
no ranking nacional no periodo 2011-2015, segundo DATASUS;
CONSIDERANDO que a relevancia e transversalidade do tema exigem a sensibiliza~ao e
participa~ao de diferentes secretarias, com atua9ao intersetorial da saude, da assistencia, da seguran9a
publica, da educac;ao, dentre outros;
CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolveu
e a sociedade pela preven9ao do suicidio";

0

Projeto "Vidas Preservadas:

0

MP

CONSIDERANDO que 0 referido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestores
municipais para a prevenyao ao suicidio, consistindo num conjunto de avoes voltadas para 0
desenvolvimento de uma politica de prevenyao do suicidio, com atua.-;ao intersetorial das diversas
secretarias munlcipais e capacitayao de profissionais de diversas areas para a detecyao de ideac;oes
suicidas e a correta abordagem e devido encaminhamentos;

1 FUlldador do movimento "Setembro Amarelo" e Coorden
Hospital Ulliversil.ario Walter Cantidio, em Fortaleza-CE,

or do Programa de Apoio

a Vida

- PRAVIDA, do

•

CO:\SIDERANDO que 0 Ministerio Publico promoveni, em parceria com organiza<;oes nao
gO\ emarnentais,
universidades e associayoes, capacitayoes de acordo com 0 cronograma
disponibilizado no sitio eletronico http://wW\v.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-preservadas/;

RESOLVE aderir ao Projeto Vidas Preservadas, comprometendo-se a Prefeitura Municipal de
JARDlJV1 a:
I. Cumprir as recomendayoes sugeridas pelo Ministerio Publico;
2. Garantir a participayao de servidores do Municipio em todas as capacitac;:oes do pr~jeto,
responsabilizando-se pelo deslocamento, pela hospedagem e alimentac;:aodos participantes.
3. Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes it capacitac;:ao denominada "Impulso de Vida", 0
profissional da area de psicologia que participar tenha como atuayao prioritaria nos municipios a
aplicayao de instrumental e protocolo cHnico repassados peJa facilitadora.

Com a assinatura abaixo, 0 Ministerio Publico reconhece, formalmente, a adesao do gestor
municipal ao Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP e a sociedade pela prevem;ao do suicidio".

JARDIM,CE, 09 de JULHO de 2018
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