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Boletim PGE segura 

Serviço de proteção dos servi-

dores de acidentes de trabalho 

Na nova sede da PGE a 

te cnica do SESMT— 

Conceiça o, fica no 2º 

andar, junto a  Gerencia 

de Gesta o Institucional.  

Setembro é o mês mundial 

de prevenção ao Suicídio. 

Doenças como depressão, 

esquizofrenia, ansiedade, 

síndrome do pânico, doen-

ças que ocasionam dor 

crônica, problemas neuro-

lógicos com sintomas de 

impulsividade (como epi-

lepsia), fatores como alco-

olismo, dependência de 

drogas e momento de re-

velação de moléstias gra-

ves como câncer e HIV/

AIDS também favorecem a 

tentativa de suicídio em 

quem tem tendência ge-

nética. A prevenção se dá 

pelo aconselhamento. Pro-

curar ajuda também é 

muito importante e pre-

serva a vida. Pode ser de 

um familiar, amigo ou pro-

fissional de saúde. Outra 

sugestão é contatar o Cen-

tro de Valorização da Vida 

(CVV), que oferece várias 

opções de acolhimento, 

como telefone, chat, skype 

e outras. Na PGE, procure 

a CIPA. A nossa Técnica 

em Segurança do Trabalho 

– Conceição fica no segun-

do andar, junto à Gerência 

de Gestão de Pessoas. 

Busque ajuda, conte co-

nosco! 

Quantas vidas cabem num 
SIM? 

A Campanha Setembro Verde 
estimula a doação de órgãos e 
tecidos.  Em 2017, Goiás regis-
trou 49 doadores, entre  e 61 
anos. Foram captados rins 
(94), fígado (27), coração (12), 
pâncreas (4) e pulmões (2). Em 
Goiânia, muitos são os hospi-
tais que recepcionam os ór-
gãos. Confira no link a relação 
completa:   

https://www.saude.go.gov.br/
images/
imagens_migradas/2016/12/
instituicoes-e-profissionais-
credenciados-1.pdf  

Central de Transplantes de Goiás 
(CRER) 3201-6720 e  

Coordenação de Captação de 
Órgãos e Tecidos, (62) 3201-
6722 / 3232- 3274 /  
transplantes.saude@goias.gov.br 
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PGE - Medidas no trabalho presencial 

Por meio do Memorando 
Circular nº: 11/2020, SEI 
000014815969, a PGE pu-
blicou um conjunto de 
ações a serem adotadas 
no trabalho presencial. 
Dentre as principais medi-
das, estão: 
1.Aferição da temperatura 
corporal para acesso ao 
prédio;  
2. Constatados sintomas 
respiratórios ou tempera-
tura acima do normal, o 
servidor será orientado a 
buscar atendimento médi-
co;  
3. São obrigatórios no in-
terior do prédio: uso de 
máscara, distância de se-

gurança, higiene das mãos 
com água e sabão ou álco-
ol 70%, manutenção da 
limpeza e contato com o 
mínimo de objetos/itens 
possível sobre as mesas;  
4. Atendimento presencial 
agendado com medidas de 
proteção e higiene; 
5.Acesso ao prédio fora 
dos horários de atendi-
mento dar-se-á somente 
ao pessoal autorizado. 

Crebilon -Homenagem póstuma 

José Crebilon, ex-servidor da PGE, veio à óbito em 23 de julho, vítima da Covid-19. Crebilon atuava no 

serviço público desde 1979, dos quais, 21 anos prestou serviços na PGE, tendo ocupado os cargos de 

Superintendente de Administração e Finanças e Gerente Orçamentário e Financeiro. Gentil, prestati-

vo, diligente e muito eficiente, deixou saudades. Paz e luz, Crebilon! 

Ética no Trabalho 

A PGE participa e integra o Programa Compliance 
Público. Dos 4 eixos do programa, vamos falar de um, 
a Ética. A ética no trabalho deve ser entendida como 
um valor da organização, que assegura sua sobrevi-
vência, sua reputação e, consequentemente, seus 
bons resultados.  A ética deve sempre estar na suas 
atitudes. Não importa se é uma microempresa ou um 
órgão público, todas as ações do funcionários e diri-
gentes seguem um código e são avaliadas e cobradas 
quando prestamos contas.  

Reflita! Seja um profissional ético. 


