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do Estado do Ceara

TERMO DE ADESAO N° Q1_ /2018
TERMO DE ADESAO AO PROJETO
"VIDAS PRESERV ADAS: 0 MP E A
SOCIEDADE
PELA PREVEN(:AO
DO
sUlcinlO"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS, escrita no CNPJ sob 0 n°
07.982.03610001-67, com sede na rua Cel. Zeze, 1141, (' :ntro, Crateus, CE, CEP
63700-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal MARCELO FERREIRA
MACHADO e a SECRETARIA DE SAUDE, inscrita no CNPJ sob 0 n°
11.341.165/0001-43, com sede na rua Dr. Gomes Coutinho, 630, Silo Vicente, Crateus,
CE, CEP 63700-000, Brasil, neste ato representada pelo(a) secretario(a) DINAH
BRAGA SARAIV A e
CONSIDERANDO que se pode definir suicidio como urn ato produzido pelo
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, biologicos, culturais, aMm da
historia de vida do individuo, exigindo-se uma atua<;:aointersetorial para sua prevenyao
e intervenyao eficiente em situayoes de crise;
CONSIDERANDO que 0 suicidio tern multiplas causas, sendo conhecido, de
acordo com psiquiatra Dr. Fabio Gomes Matosl, como a "doen9a dos D's:
desespcranya, desamparo, desespero, desemprego, divorcio, dependcncia qufmica e
depressao";
CONSIDERANDO que as ayoes promovidas pelo Poder Publico brasileiro sao
pontuais e a auscncia de politicas publicas perenes de prevenyao ao suieidio impede a
adequada precauyao e necessario cuidado com integrantes de grupos de risco;
CONSIDERANDO 0 elevado nlunero de mortes por suicidio no Ceara,
ocupando 05° lugar no ranking nacional no periodo 2011-2015, segundo DAfASLJS;
CONSIDERANDO que a relevancia e transversalidade do tema exigem a
sensibilizayao e participayao de diferentes secretarias, com atuayao intersetorial da
saude,da assistcncia, ta seguranya publica, da educayao, dentre outros;
CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolver
Preservadas: 0 MP e a sociedade pela preven9ao do suicidio";

0

Projeto "Vidas

CONSIDERANDO que 0 referido projeto visa conscientizar a sociedade e os
gestores para a prevenyao ao suicidio, conseguindo num conjunto de a90es voltadas
para 0 desenvolvimento de uma politica de prevenyao do suicidio, com atuayao
intersetorial das diversas secretarias municipais e capacitayao de profissionais de
diversas a_rea~para a detecyao de ideayoes suicidas ea cor"cta abordagem e devido
encaminh,iinentos;
1
Fundador do movimento "Setembro Amarelo" e coordenador do programa de apoio
Privada, do hospital universitario Walter Cantfdio, em Fortaleza-CE.

a vida -

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Pllblico promovera, em parceria com
organizayoes nao governamentais, universidade e associayoes, capacitayoes de acordo
com
0
cronograma
disponibilizado
no
sitio
eletronico
http: www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-preservadas/;

RESOL,VE aderir ao Projeto Vidas Preservadas, comprometcndo-se
municipal de Crateus a:

a prefcitura

1. Compre a recomendayoes sugeridas pelo Ministerio Publico;
2. Garantir a participayao de servidores municipais 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 partil..par tenha como atuayao
prioritaria nos municfpios a aplicayao de instrumental e protocolo clinico repassados
pela facilitadora.
Com a assinatura abaixo, 0 Ministerio Publico reconhece, formal mente, a adesao
do gestor municipal ao projeto "vidas preservadas: 0 MP e a sociedade pela prevenyao
do suicidio".

Crateus, CE, 05 de Junho de 2018
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