
Data: 26/11/2018 
Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça 

Público-alvo: Técnicos, secretários municipais e representantes dos municípios 
participantes da capacitação “Planejamento Estratégico do Vidas 

Preservadas nos Municípios”.
Informações: (85) 3472-1260 / 3452-4538

Raquel Pinheiro 
Niehues Antoniassi

Psicóloga graduada pela Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), especialista em Psicologia da Saúde 
e Hospitalar e em Gestalt-terapia. Especializanda em 
Saúde Mental na Atenção Primária, mestre em Psico-
logia Clínica - núcleo de Psicossomática e Psicologia 
Hospitalar e doutoranda em Psicologia pela Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM). Tem experiência 
como psicóloga, docente e supervisora na área de 
Psicologia da Saúde e Hospitalar. Atua como psicó-
loga, coordena a implantação do CVV em Maringá e 
é fundadora do Comitê de Prevenção e Posvenção do 
suicídio da Secretaria de Saúde de Maringá PR. É co-
ordenadora do programa de capacitação em medidas 
prevenção e posvenção do suicídio da rede pública de 
saúde de Maringá.

Seminário de Culminância do Planejamento 
Estratégico do Vidas Preservadas nos Municípios

PROGRAMAÇÃO

13h00 – Credenciamento e recebimento dos banners 
para exposição
13h30 – Abertura do seminário
13h45 – Palestra inaugural: Política pública de 
prevenção e posvenção do suicídio
Palestrante: Raquel Niehues Antoniassi
14h55 – Dinâmica em grupos
15h40 – Apresentação pelos municípios das minutas 
dos seus Planos Municipais de Prevenção e Posven-
ção do Suicídio
16h30 – Palestra final: A experiência de Maringá na 
prevenção e na posvenção do suicídio
Palestrante: Raquel Niehues Antoniassi
17h30 – Encerramento

O Projeto Vidas Preservadas tem como missão contribuir para a prevenção do suicídio no Ceará, através 
da ação conjunta entre o MP e a sociedade. Para tanto, uma das linhas de atuação envolve capacitações, 
como o “Planejamento Estratégico do projeto Vidas Preservadas nos Municípios”. O objetivo central é 
sensibilizar e habilitar os gestores e técnicos municipais para criar comissões municipais e, em seguida, 
construir e aprovar o Plano Municipal de Prevenção e Posvenção do Suicídio. 



REALIZAÇÃO: 

PARCEIROS: 

 vidaspreservadas.mpce.mp.br


