TERMO

DE ADESAo

12018

N°

TERM.O DE ADESAO
AO PROJETO
"VIOAS
PRESERVADAS:
0 MP E A SOClEDADE
PELA

PREVEN(AO

DO SmCiDIO"

A PREFEITVRA
MUNiCIPAL
DE ITAITlNGA,
inscrita
no CNPJ sob 0 nO
41.563.628/0001-82.
com seat aa Av. CeL Virgilio Tavora. neste ato represemada pelo Prefeito
;\lunicipal ,'>.BEL CERCELlNO
RA.NGEL JUNIOR
e a SECRETARIA
DO TRABALHO
E
ASSITECIA SOCIAL, inscrita no CNPJ ,>ob 0 n" 14.794.266/0001-68
. com sede na Rua Josmo
(jurgel }\fmijo. neste ato representada pdo(a) Secretario(a) .FATIMA HELENA SERPA RA.~GEL e
CONSIDERANDO
que se pode dennir suicidio como um ato produzido pelo individuo com 0
objetivo de interromper sua propria vida. compondo-se 0 componamenLo suicida de pensamentos c
pIanos de mone:
CONSIDERANDO
que 0 fen6meno
do suicidio eo: wmplexo
e multicausal.
sendo
dctcrminantes
os falores sociais. economicos.
biologicos. culturais. aIem da historia de vida do
indivicluo. exigindo-se uma atuayao imerselOrial para sua prevenyao e intervew;ao eficiente em
:,;ituac;6es de crise:
CONS IDE RANDO que (l suicidio lem Il1Ltltiplas causas. sendo conhecido. de acordo com 0
Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos'. como a "doenC;a dos D's: desesperanc;a. desamparo. desespero.
desemprego. divcircio. dependencia quimica e depressao";
CONSIDER.c\.NDO que as 3<;oes promovidas pelo Poder Pllblico brasileiro sao pontuais e a
ausencia de politicas publicas perenes de prevenc;ao ao suicidio impede a adequacla precauC;ao e
neceSSarill cuidado com integrantes de grupos de risco;
CONSIDERANDO
0 ele\'ado ntmlero de mortes por suicidio no Ceara. ocupando
no ranking nUl:ional no periodo 201 i-20IS. segundo DATASUS:

0

5° Jugar

CONSIDERA!'iDO
que a relevfmcia e transversalidade
do lema exigem a sensibiIizac;uo e
participaC;:1o de diferent6 senetarias. com atuac;ao intersetorial da saude. da assistencia. da seguranc;a
pllblica. da educayao. demre ourros;
CONSIDERANDO
que 0 Ministerio
e a sociedade pela prcvcnC;ao do suicidio'":

Ptlblico desenvolveu

0

Projeto ·'Vidas Preservadas:

0

MP

CONSIDERANDO
que () referido projeto visa conscientizar
a sociedade e os gestores
municipais para a prevcn<;ao ao suicidio. consistindo
l1um conjunto de a<;oes voltadas para 0
desenvolvimento
de uma politica de preven93.o do suicidio. com atuac;ao intersetorial das diversas
secretarias munil:ipais e capacitat;:ao de profissionais de diversas areas para a detecyao de ideac;6es
suicidas e a con'eta abordagem e dcvido encaminhanlentos:
CONSIDERANDO
que 0 Ministcrio Pllblico promovera em pareeria com organizac;oes nao
govcrnamentais.
universidades
e associayoes.
capacitayoes
de acordo
com 0 cronograma
disponibilizado no Silio eletr6nico D_ttl?)I",'\.v\v.mpce.mp.br/caopij/proietos/vidas-preservadas!:
--_._

.._

_--_._----

Fundador do rnovimenro "Sek111bro Amarelo"
Hospital {Jnivc:rsitario Waller Cantidio. elll Fortaleza-CE

e Coordenador

do Programa de ApotO

a

Vida

PRAVIf)A,

do

RFSOLVF
haitinga a:

ad.:rir ao Projeto Vidas Preservadas.

compromctendo-sc

a Prefeirura

l'vlunicipal de

1. Cumprir as reComel1da~(Jes sugeridas pel0 Ministerio Publico:
.::. (Jal'until a panicipa(,:ao de scr\idores do t'vlunicipio ern todas as capacirayoes do projt:to.
f12sponsahilinmdo-se pelo d<.:'slocamemo. peJa hospedagem e aljmenta~ao dos panicipamcs.
:;. (iarantir l)Ut', nos 6 (scis) mcscs scguintcs a capaciwyao denominada "lmpulso de Vida". 0
proJissional da <irca de psicologia que panicipar tenha como atuw;ao prioritaria
aplica(,:ao de lI1strumental e protocolo c1inico repassados pela 1~lCilitadora.

nos municipios

a

Com a assinatura abaixo. 0 Ministerio Publico reconhcce. formalmcnte. a adesao do gestor
municipal ao Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP e a sociedade pela preven<;iio do suicfdio".

ITAITINGA,CE,

28 de MAIO de 2018
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PrcteitQ(a) Municipal de ltaitinga
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Secretario(a) Municipal de Assistencia Social
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