
 

 

alerta pode ser o primei-

ro e mais importante 

passo. Isolamento, mu-

danças abruptas de hábi-

tos, perda de interesse 

por atividades de que 

gostava, descuido com 

aparência, piora do de-

sempenho na escola ou 

no trabalho, alterações 

no sono e no apetite, 

frases como “preferia 

estar morto” ou “quero 

desaparecer” podem 

indicar necessidade 

de ajuda.  “O suicídio é 

um ato de comunicação. 

Quem se mata, na reali-

dade tenta se livrar da 

dor, do sofrimento, que 

de tão imenso, parece 

insuportável.” Karina 

Okajima Fukumitsu, suici-

dologista 

Trinta e dois brasileiros se 

suicidam diariamente. No 

mundo, ocorre uma morte 

a cada 40 segundos. Apro-

ximadamente 1 milhão de 

pessoas se matam a cada 

ano. Sabe-se que os núme-

ros são muito maiores, pois 

a subnotificação é reco-

nhecida. Além disso, os 

especialistas estimam que 

o total de tentativas supere 

o de suicídios em pelo me-

nos dez vezes.   É fato que 

o suicídio é um fenômeno 

complexo, de múltiplas 

determinações, mas saber 

reconhecer os sinais de 
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Regras de convivência. Você sabe o que são? 

A etiqueta profissional de-

ve ser exercida por todos. 

Para se destacar, os aspe-

tos comportamentais ade-

quados estimulam a amiza-

de, a confiança e o respei-

to. Geram uma boa ima-

gem para si e para a em-

presa/instituição. A etique-

ta profissional, deve estar 

presente na relação entre 

superiores, subordinados e 

público em geral. Veja al-

guns pontos: 

 Pontualidade 

 Apresentação Pessoal 

 Comunicação 

 Organização, limpeza, 

economia e asseio 

 Respeito e discrição 

 Bom Humor 

 Postura física 

 Gentileza e educação 

 Uso do celular e inter-

net 
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Boletim PGE segura 

Segurança—

SESMT Pu blico 

CIPA - Comissa o Interna de 

Prevença o de Acidentes e  um 

grupo treinado para reduzir o 

nu mero de acidentes no ambi-

ente de trabalho. A missa o da 

CIPA e  atuar na preservaça o da 

sau de e da integridade fí sica 

dos trabalhadores. Na nova 

sede da PGE a te cnica do 

SESMT—Conceiça o, fica no 2º 

andar, junto a  Gerencia de Ges-

ta o Institucional.  
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limpe as mesas, conserve o chão livre 

de migalhas, 

Se não lhe pertence, ou não é de uso 

coletivo, não coma o alimento do seu 

colega, 

Não fume nas copas ou nos banhei-

ros, 

Use utensílios apropriados no micro-

ondas ou no fogão elétrico, 

Adote um copo e feche bem as tornei-

ras, 

 As mesas das copas são de uso coleti-

vo. Coma rapidamente e mantenha a 

mesa limpa para o próximo que irá 

Mesmo parecendo óbvio, o tema 

higiene é um dos principais obstácu-

los quando o assunto é gestão de 

pessoas. A higiene no trabalho evita 

doenças, aumenta a produtividade e 

influi na qualidade de vida no traba-

lho. Mas, o que é higiene? 

Higiene é um conjunto de técnicas e 

métodos preventivos que evitam 

doenças infecciosas e degenerativas. 

Envolve limpeza, conservação e cui-

dados com o corpo e com o ambien-

te, em prol da saúde física, mental e 

social. Também são hábitos de higie-

ne o equilíbrio comportamental e 

psicológico, como trabalho, descanso 

e estudos. Veja alguns exemplos: 

Nas copas: 

Mantenha a limpeza, lave os copos, 

Boas práticas de Higiene no Trabalho 

Meio Ambiente: Você faz parte desse habitat 

Evite entupimentos. Jogue no lixo os restos de 

comida; 

Nos banheiros: 
 

Use o vaso sanitário com urbanidade. Se urinar 

no chão ou na tampa do vaso, limpe. 

 Feche as torneiras e jogue o lixo na lixeira, 

Lave as mãos com água e sabão, conservando 

a pia limpa, seca e livre de papel/lixo; 

Certifique-se de que a descarga foi dada ade-

quadamente, 

Pessoalmente: 

Não utilize linguagem violenta; 

 Cuide de sua aparência, odores (hálito, axilas, 

pés, etc.) e timbre de voz; 

 Não coma fora do ambiente da copa, princi-

palmente sobre a mesa de trabalho e não guar-

de alimentos e embalagens nas gavetas; 

Organize seu ambiente, sua mesa, regule sua 

cadeira, sente-se e trabalhe confortavelmente. 

Higiene é mais que hábito, é Qualidade 
de Vida! 


