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TERMO
DE ADES,.\O AO PROJETO
'''VIDAS
PRESER\ADAS:
0 MP E A SOCIEDADE
PEL-\'
PREVE~(:Ao DO SUIciDIO"
A. PREFEITtJRA
MlfNICIPAL
DE GVAlllBA
inscrita no CNP.! sob 0 nOI1359535000131
com sede na Rua Pedro Augusto -53, nestc ato representada peJo Prefeito Municipal MARCEIJO DE
CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
e gabinete do prefeito, representado
pela chefe de gabinete
ANTONIA ARAl!JO
SILVA ALMEIDA
e a SECRETARIA
DE ASSISTENCIA
SOCJAL~
inscnta no eNPJ sob 0 11° 12359 535000132, com sede na Rua Frederico Augusto, 245 , centro, neste
ato representada pelo(a) Secretario(aj
MARIA MOZARINA MAlA SALDANHA.
CONSIDERANOO
que se pode definir sUlcidio como um ato produzido pelo indivlduo com 0
obJetivo de interromper sua propria vida, compondo-se
0 comp0l1amento
suicida de pensamentos e
pIanos de lllortC.,

e

CONSIDERANOO
que 0 fenomeno
do suicidio
complexo
e multicausal,
sendo
determinantes
os fatores sociais, economicos,
biologicos,
cuiturais, alem da historia de vida do
individuo, exigindo-se
uma atua~ao intersetorial
para sua prc\Cn9aO e mterven<;ao eticientc em
sltua((oes de crise:
CONSIJ)ERANDO
que 0 suicidio tem 111llltiplas causas, sendo conhecido, de acordo com 0
Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos I, como a "docnya dos D's: desesperan((a. desamparo, desespero,
desemprego. div6rcio, dependencia quimica e depressao";
CO"JSIDERANDO
que as ac;oes promovidas pelo Poder Pllblico brasileiro sao pontuais e a
ausencla de pollticas ptlblicas perenes de prevenc;ao ao suiddio impede a adequada precaw;:ao e
necessario cui dado com integrantes de grupos de risco;
COl\SrDERANDO
0 elevado numero de mortes por suicidio
no ranking nuclonal no periodo 20 J ] -20 15, segundo DATASUS;

no Ceara, ocupando

0

Y' lugar

CONSIDERANDO
que a relevanci.a e transversalidade
do tema exigem a scnsibiliza<;ao e
panicipayao de diferentes secretarias, com atuac;ao intersetorial da sallde, da assistencia, da seguranya
plJbl ica, da educac;no, dentre outros;
CONSIDERANDO
que 0 Ministerio
e a sociedade peJa prevew;:ao do suicidio";

PLlblico desenvolveu

0

ProJeto "Vidas Preservadas:

0

MP

CONSIDERANI)O
que 0 referido projeto visa conscientizar
a sociedade e os gestorcs
municipais
para a preven<;ao ao suicidio, cOl1sistindo num conjunto de a<;oes voltadas para 0
desenvolvimento
de uma politica de prevenyao do suicidio, com atuac;ao intersetorial das diversas
secretarias municipais e capacita«;:ao de profissionais de diversas areas para a detec<;ao de ideac;oes
suicidas e a correta abordagem e devido encaminhamentos;

i Fundador do movimento "Setembro
AmareIQ·· e Coordenador do Programa de Apoio it Vida - PRAVIDA .. do
Hospitall'niversitario
Walter Cantidio, em Forta!eza-CE

CONSIHERAN DO que
governamentais,
universidades

0

Ministerio Publico promoveni,
e associa<;oes,
capacitayoes

em parceria

com organiza<;oes

nao

de acordo com 0 crOl1ograma
disponibilizado no sitio eletronico http://ww\V.mpce.mpbr;caopii/proj~tos/~i,i~s-preservadasi;

RESOLVE aderir ao Projeto Vidas Preservadas,
Guaiuba a
I. Cumprir as recomendavoes

comprornetendo-se

a Prefeitura fY'tunicipal de

sugeridas pelo Ministerio Publico;

2 Garantir a participac;ao de servidores do Municipio
responsabi!izando-se
pelo deslocamento, pela hospedagem

em todas as capacita90es
do PIOJcto,
e alimenta<;ao dos participantcs

3 Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes a capacita<;ao denominada "lmpulso de Vida",
protlssional da area de psicologia que participar tenha como atuayao prioritaria nos municipios
aplica<;ao de instrumental e protocolo clinico repassados peJa facilitadora.

°
iii

Com a assinatura abaixo, 0 Ministerio Publico reconhecc, formalmente, a adesao do gestor
municipal ao Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP e a sociedade pela prevenyao do suicidio".
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CE, 29 de MAIO de 2018.
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