peE
TERMO DE ADESAO N°

OJ.. /2018

TERMO DE ADESAo AO PROJETO
"VIDAS
PRESEUVADAS: 0 MP E A SOCIEDADE PEl.A
PREVENc;Ao DO SUlciDIO~'

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE, inscrita no CNPJ sob 0 n°
07.728.42110001-82, com sede na Av. Francisco Franya Cambraia, 265, Centro, Senador Pompeu/CE,
neste ate representada pelo Prefeito Municipal Antonio Mauricio Pinheiro Juca e a Secreta ria de
Trabalho, Desenvolvimento e Assistencia Social, inscrita no CNPJ sob 0 n° 07.728.42110001-82,
com sede na Rua Francisco Leandro, sin, neste ate representada pela Secretaria Maria Fabiana
Benevides Silva.
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;
CONSIDERANDO
que 0 fenomeno do suicidio e complexo e multicausal, sendo
determinantes os fatores sociais, economicos, biologi cos, culturais, alem da historia de vida do
individuo, exigindo-se uma atuayao intersetorial parr, sua prevenyao e intervenyao eficiente em
situay6es de crise;
CONSIDERANDO que 0 suicidio tern multiplas causas, sendo conhecido, de acordo corn 0
Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos I, como a "doenya dos D's: desesperan<;a, desamparo, desespero,
desemprego, div6rcio, dependencia quimica e depres~;ai)·';
CONSIDERANDO que as ayoes promovidas pelo Poder Publico brasileiro sao pontuais e a
ausencia de politicas publicas perenes de prevenyao :10 suicidio impede a adequada precauc;ao e
necessario cuidado corn integraIltes d·~grupos de risco;
CONSIDERANDO 0 elevado nllinero de mOlTes por suicidio no Ceara, ocupando
no ranking nacional no periodo 2011-2015, segundo DATASUS;

0

5° lugar

CONSIDERANDO que a relevancia e transve::salidade do tema exigem a sensibilizayao e
participayao de difererltes secretarias, com atuayilo intersetorial da saude, da assistencia, da seguranc;:a
publica, da educayao, dentre outros;
CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolveu
e a sociedade pela prevenyao do suicidio";

0

Projeto "Vidas Preservadas:

0

MP
~.

CONSIDERANDO
que 0 referido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestore0
municipais para a prevenyao ao suicidio, consistindo num conjunto de ayoes voltadas para 0
desenvolvimento de uma politica de prevenyao do suicidio, com atuayao intersetorial das diversas
se~r~tarias municipais e capacita<;:ilode profissionais de diversas areas para a detec,(ilo de ideayoes
SUlCldase a correta abordagem e devido encaminharnentos;

I
. l ~und~d_o':do movimento ."Setembro Amarelo" e Coordcllador do Program a de Apoio
HospItal Umversitano Walter CantidlO, em Fortaleza-CE.

a Vida -

PRAVlDA do
'

MPCE

Ministerio Publico

do Estado do Ceara

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico promo vera, em parceria com organizayoes nao
governamentais,
universidades
e associayoes, capacitayoes de acordo com 0 cronogramil
disponibilizado no sftio eletronico http://ww\v.mpce.mD.br/caopij/projetos/vidas-preservadas/;
RESOLVE aderir ao Projeto Vidas Preservadas, comprometendo-se a Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu/CE a:
1. Cumprir as recomendayoes sugeridas peio Ministerio Pllblico;
2. Garantir a participayao de servidores do Municipio em todas as capacitayoes do projeto,
responsabilizando-~)e peio desiocamento, pela hospedagem e alimenta(jao dos participantes.
3. Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes a capacitayao denominada "Impulso de Vida", 0
profissional da area de psicologia que participar tenha como atuayao prioritaria nos municfpios a
apJicayao de instrumental e protocolo clinico repassados pela 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 prevenyao do suicidio".

dejunho de 2018.

,~~-~~~

aria Fabiana Benevides Silva
de Trabalho, Desenvoivimento e Assistencia Social

