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Dados do Ministério da 
Saúde obtidos pela APP-Sindi-
cato revelam um crescimento 
alarmante no número de pro-
fessores(as) que cometeram 
suicídio nos últimos anos no 
Paraná. Houve um caso em 
2014, quatro em 2015, oito em 
2016, 12 em 2017 e atingiu a 
marca de 15 em 2018.

De acordo com o sexo, fo-
ram 21 homens e 19 mulheres. 
Já em relação a idade, a maio-
ria tinha entre 40 e 49 anos (19 
casos), seguida pela faixa de 
30 a 39 (nove), 50 a 59 (seis) e 
20 a 29 (três). Nas idades de 
60 a 69, 70 a 79 e 80 ou mais, 
houve um suicídio em cada.

Nas estatísticas estão in-
cluídos professores(as) da rede 
pública e da iniciativa privada 
de todos os níveis de ensino. 
Os dados foram extraídos do 
Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM) e fornecidas 
ao Sindicato pela Secretaria de 
Saúde do Paraná (Sesa).

Para o presidente da APP-
-Sindicato, professor Hermes 
Leão, a escalada dos números 
tem relação direta com a precari-
zação das condições de trabalho 
e a retirada de direitos da cate-
goria. “Não temos dúvidas de 
que a forma como os governos 
têm maltratado a educação e o 
serviço público está adoecendo 
os professores e demais traba-
lhadores”, lamenta.

Hermes cita como exem-
plo medidas do governo Beto 
Richa (PSDB), desde o au-

Suicídio de professores(as) no Paraná 
aumenta 15 vezes em cinco anos
Estatística é associada à precarização das condições de trabalho e aumento da carga de trabalho

mento da carga de trabalho, 
a criação de critérios que pu-
nem os(as) que se ausentam 
da sala de aula para tratar 
da saúde e o congelamento 
dos salários, até episódios 
trágicos como o massacre do 
Centro Cívico, em 2015, e es-
cândalos de corrupção envol-
vendo recursos da Educação.

Segundo o dirigente, as 
práticas punitivas e de reti-
radas de direitos se intensifi-
caram na gestão atual gestão, 
sob o comando de Ratinho 
Junior (PSD). “Durante a cam-
panha, o governador escre-
veu uma carta prometendo 
valorizar e respeitar os pro-
fessores, mas depois de eleito 

manteve e está ampliando as 
punições ilegais e o ataque 
aos nossos direitos. Isso não 
melhora a educação, só piora 
as condições de saúde dos 
servidores”, destaca.

Impactos das condições 
de trabalho - Os impactos das 
condições de trabalho na vida 
e na saúde mental dos(as) pro-

fessores(as) da rede pública 
do Paraná foram investigados 
por pesquisadores(as) da Uni-
versidade Federal do Paraná 
(UFPR). A pesquisa, “Explora-
ção e sofrimento mental de 
professores: um estudo na 
rede estadual de ensino do 
Paraná”, foi publicada em 2018 
na revista científica “Trabalho, 
Educação e Saúde”, da Funda-
ção Oswaldo Cruz.

De acordo com o levan-
tamento, 75,27% dos(as) do-
centes participantes apresen-
taram transtornos psíquicos 
relacionados à carga de tra-
balho e ao número de alunos 
por turma. Segundo os(as) 
pesquisadores(as), “os profes-
sores têm sofrido, assim como 
os demais trabalhadores, a 
precarização do trabalho, 
entre outras consequências 
da acumulação flexível, com 
o aumento das exigências 
sem o incremento suficiente 
dos recursos necessários para 
o desempenho do trabalho”.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FAZENDA RIO GRANDE

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul, da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar 
as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de 
educação de Fazenda Rio Grande para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 18/10/2019, às 17h15 
(dezessete horas e quinze minutos) em primeira convocação e às 
17h45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), em segunda 
convocação, na Escola Municipal 26 de Janeiro(antigo CAIC), sito 
a Avenida Brasil,2014,Bairro Eucaliptos, no Município de Fazenda 
Rio Grande-PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) 
Devolutivas das reuniões com representantes da prefeitura; 2) 
Conjuntura; e 3) Informes Gerais

Simone Barbosa |Presidente do NS Curitiba Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIJUCAS DO SUL

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul, da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar 
as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal 
de educação de Tijucas do Sul para participarem da Assembleia 
Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 24/10/2019, às 18h 
(dezoito horas) em primeira convocação e às 18h30 (dezoito horas 
e trinta minutos), em segunda convocação, na Escola Municipal 
Professor Leovanil Camargo, sito a Rua XV de Novembro, 1199, 
Bairro Centro, no Município de Tijucas do Sul-PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Conjuntura; 2) Ação Coletiva FGTS; 
3) Regularização das Mensalidades, segundo o Estatuto da APP 
Sindicato; e 4) Encaminhamentos.

Simone Barbosa |Presidente do NS Curitiba Metropolitana Sul


