
Veja abaixo alguns exemplos 

de acidentes possíveis:  

1. Um servidor, voltando do 

almoço, ao subir as escadas 

de acesso escorrega e cai. Os 

degraus estavam molhados.  

2. Uma estagiária queima seu 

braço quando estava desli-

gando uma cafeteira. Ela 

estava ao celular! 

3. Um arquivista apanhou um 

jeito nas costas tentando 

pegar alguns cartões que 

estavam guardados sobre a 

prateleira. Ele tem 63 anos e 

não foi providenciado o fácil 

acesso aos objetos.  

4. Uma secretária puxa uma 

cadeira e provoca um curto-

circuito porque o computa-

dor estava ligado em um 

benjamim.  

 Há um ano, começávamos a 

divulgar noções de cuidado e 

respeito pelo servidor da 

PGE por meio do Boletim 

PGE Segura. Nós da Seguran-

ça do Trabalho alertamos 

para a importância da pre-

venção. E não é só na PGE, 

mas devemos cuidar tam-

bém da nossa casa, do traje-

to para o trabalho, e uns 

com os outros. Parabéns 

para a Cipa, que não conta-

bilizou neste ano nenhum 

acidente de trabalho! Conta-

mos com você para continu-

armos assim!  

Aos motoristas, nosso reconhecimento! 

Segurança também é papo de motoristas!  

 

1. Sempre use o cinto de segurança;  

2. Esteja atento à sinalização; 

3. Mantenha o veículo em bom estado; 

4. Tenha cuidado com pedestres, ciclistas e 
motoqueiros; 

5. Respeite os limites de velocidade; 

6. Sinalize antes de realizar uma ação; 

7. Tome cuidado nos cruzamentos; 

8. Fique atento e, na dúvida, fique vivo! 
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Boletim PGE segura 

Na nova 

sede da PGE 

a te cnica do 

SESMT— 

Conceiça o, 

fica no 2º 

andar, junto 

a  Gerencia de Gesta o Instituci-

onal.  

5. Um servidor tenta abrir 

uma janela do escritório e 

sofre cortes múltiplos. Ele 

empurra o punho contra o 

vidro.  

6. Uma servidora deixa um 

copo de café sobre o com-

putador. Quando virou-se 

para pegá-lo derrama sobre 

si e sobre o computador, 

causando um choque. 

 Embora fictícios, esses aci-

dentes são possíveis na PGE. 

Então, FAÇA A SUA PARTE, 

Serviço de proteção dos servi-

dores de acidentes de trabalho 

Um ano de Boletim PGE Segura! 

Um ano divulgando a segurança em favor da vida! 



27 de julho: Dia Nacional de Prevenção ao Acidente de Trabalho 

Conforme a Norma Regu-

lamentadora NR-05, a Co-

missão Interna de Preven-

ção de Acidentes - CIPA - 

tem como objetivo a pre-

venção de acidentes e 

doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tor-

nar compatível permanen-

temente o trabalho com a 

preservação da vida e a 

promoção da saúde do 

trabalhador. A CIPA é com-

posta de representantes 

do empregador e dos em-

pregados. O mandato dos 

membros eleitos da CIPA 

terá a duração de um ano, 

permitida uma reeleição.  

OBJETIVOS DO BOLETIM 

DA CIPA  

A finalidade do Boletim 

Informativo é apresentar 

aos servidores da PGE o 

andamento das atividades 

realizadas ou em anda-

mento, divulgar os even-

tos organizados ao longo 

do ano, além de instruir os 

funcionários, quando ne-

cessitem contatar a CIPA, 

no caso de risco de aciden-

tes, abertura de CAT, entre 

outros.  

Se você gosta de informar, orientar e tem vontade de con-

tribuir: Venha para a CIPA! 


