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SETEMBRO AMARELO - A VIDA É A MELHOR ESCOLHA!

SETEMBRO AMARELHO: PREVENÇÃO AO 
SUICÍDIO PASSA PELA SAÚDE MENTAL

O quanto à vida laboral 
dentro de uma empresa no 
Polo Petroquímico do Sul 
exige da saúde mental do 
trabalhador?

Não há uma resposta obje�
va, mas existem fatos reais que 
acontecem diariamente dentro 
do ambiente de trabalho: Assé
dio moral; pressões para alcan
çar metas; horários cada vez 
mais prolongados de trabalho, 
seja presencial ou home/flex 
office; efe�vos baixos e baixa 
senioridade concomitantemen
te com  o forte aumento das 
demandas de tarefas, sobrecarre
gando os trabalhadores; envio de 
mensagens  por aplica�vos de 
celular rela�vas a trabalho, não 
respeitando o horário de folga dos 
trabalhadores. Estes fatos nocivos 
geram inúmeros agravos à vida do 
trabalhador, principalmente na 
sua saúde mental. 

Também não podemos deixar 
de lembrar o trágico caso recente 
ocorrido com um trabalhador ter
ceirizado na Braskem, onde, após 
se envolver em acidente de traba
lho, com a angús�a de ser demi�
do por isso, somado a provável 
outros problemas, acabou come
tendo suicídio nas imediações da 

Unidade onde trabalhava. 
As empresas devem elaborar 

meios e métodos de controle para 
evitar fatos como este, ajudando 
assim para que os empregados 
possam ficar atentos à prévia 
percepção do sofrimento e da 
angús�a do companheiro no meio 
ambiente de trabalho, podendo 
evitar que um final tão trágico e 
irreparável venha a acontecer. 

Citamos este chocante, triste e 
infeliz acontecimento recente, 
mas reforçamos que este ato NÃO 
é a solução, e que sempre, A VIDA 
É O MELHOR CAMINHO!

A saúde mental por sua carac
terís�ca complexa e mul�determi
nada requer pensar ações perenes 

que sejam desenvolvidas ao longo 
do ano e ar�culadas entre os 
diversos setores e atores de uma 
Rede de Atenção Psicossocial ela
borada pelas empresas. Desafios 
se apresentam face ao aumento 
da demanda, principalmente 
perante ao que vivemos e con�
nuaremos vivendo no contexto 
das sequelas pandêmicas; do 
número reduzido de recursos 
humanos nas redes de proteção e 
das dificuldades que estão pre
sentes para as pessoas que fica
ram na linha de frente da inces
sante produção petroquímica, 
ramo que foi caracterizado como 
essencial durante a Pandemia.

A importância que as orga
nizações dão para o tema pode 
mudar o resultado. Setembro é o 
mês que fica em evidencia para 
isso, o sinal amarelo significa 
atenção para a forma mais grave 
d o a d o e c i m e nto m e nta l :  O 
SUICÍDIO.

Nesse sen�do, o SINDIPOLO 
alerta para a necessidade no avan
ço de ações que promovam saúde 
mental no espaço das empresas, o 
que implica, também, pensar as 
a�tudes de seus gestores em todos 
os seus aspectos.

Nada e nenhum ato gerencial 
que contribua para a doença men
tal e deste para um fim trágico da 
vida, pode ser admi�do!                                          


