TERMO DE ADESAo N° 0112018

TERMO DE ADESAO AO PROJETO "VIDAS
PRESERVADAS: 0 MP E A SOCIEDADE PELA
PREVEN(:AO DO SUlciDIO"
A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CK

23.478.597/0001-80,
com sede na Rua II de maio,
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Ademar Pinto
SA DDE, com sede na Av. Maria Diamantina Veras,
representada pelo Secretario Municipal Sr. Marcio Lima

inscrita no CNPJ sob 0 n°.
n°. 739, centro, Barroquinha-CE,
neste ato
Veras e a SECRETARIA MUNICIPAL DE
n°. 1011, centro, Barroquinha··CE,
neste ato
da Silva e,

CONSIDERANDO
objetivo de interromper
pIanos de mOlie;

que se pode definir suicidio como um ato produzido pelo individuo com 0
sua pr6pria vida, compondo-se
0 comportamento
suicida de pensamentos e

CONSIDERAN DO que 0 fen6meno
do suicidio
e complexo
e multi causal, sendo
detenninantes
os fatores sociais, econ6micos,
biol6gicos, culturais, alem da hist6ria de vida do
individuo, exigindo-se
uma atuayao intersetorial
para sua prevenyao e intervenyao eficiente em
situayoes de crise;
CONSIDERANDO que 0 suicidio tem multiplas causas, sendo conhecido, de acordo com 0
Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos 1, como a "doenya dos D's: desesperanya, desamparo, desespero,
desemprego, div6rcio, dependencia quimica e depressao";
CONSIDERANDO que as ayoes promovidas pelo Poder Publico brasileiro sao pontuais e a
ausencia de politicas Pllblicas perenes de prevenyao ao suicidio impede a adequada precauyao e
necessario cuidado C0111 integrantes de grupos de risco;
CONSIDERANDO

elevado numero de mOlies por suicidio
no ranking nacional no periodo 2011-2015, segundo DATASUS;
0

no Ceara, ocupando

0

5° lugar

CONSIDERANDO que a relevl"mcia e transversalidade
do tema exigem a sensibilizayao
e
pmiicipayao de diferentes secretarias, com atuayao intersetorial da saude, da assistcncia, da seguran<;a
publica, cia educayao. clentre outros;
CONSIDERANDO
e a sociedade

que 0 Ministerio
pela prevenyi'io do suicidio";

Pllblico desenvolveu

0

Projelo "Vidas Preservaclas:

0

MP

CONSIDERANDO que 0 referido projeto visa conscientizar
a sociedade e os gestores
municipais
para a prevenyao ao suicidio, consistindo
num conjunto de ayoes voltadas para 0
desenvolvimento
de uma politica de preven<;30 do suicidio, com atuayao intersetorial das diversas
secretarias municipais e capacitayao de profissionais de diversas areas para a detecyao de idea<;oes
suicidas e a cOITeta abordagem e devido encaminhamentos;
CONSIDERANDO
governamentais,
disponibilizado

Hospital

que
universidades
no s1tio eletronico

0

Ministerio Publico promovera, em parceria com organizayoes nao
e associayoes,
capacitayoes
de acordo
com 0 cronograma
http://www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-pr~servadasI;

" Fundador do Illovilllento "Setembro Alllarelo"
Universitario Walter Cantidio. em Fortaleza-CE.

e Coordenador

do Programa
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~ ..
\~

.
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a

Vida - PRAVID,.

,

RESOLVE aderir ao Projeto Vidas Preservadas, comprometendo-se
Barroquinha-CE a

a Prefeitura Municipal de

I. Cumprir as recomenda<;oes sugeridas pelo Ministerio Publico;
2. Garantir a paJiicipa<;ao de servidores do Municipio em todas as capacitayoes do projeto,
responsabilizando-se pelo deslocamento, pela hospedagem e alimentayao 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 municipios a
aplicayao de instrumental e protocolo clinico repassados pela facilitadora.
Com a assinatura abaixo, 0 Ministerio Publico reconhece, fonnalmente, a adesao do gestor
municipal ao Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP e a sociedade pela prevenyao do suicidio".

Barroquinha-CE, 28 de maio de 2018.

