
Atenção: Boas praticas para uso da geladeira na PGE 

      Cuide bem do seu alimento, é 
sua responsabilidade o acondicio-
namento dos mesmos dentro da 
geladeira. 
      Sempre coloque os alimentos 
em recipientes fechados para que 
não transmitam ou adquiram odo-
res de outros alimentos. 
      Não coloque sacolas na geladei-
ra, as sacolas aumentam a prolife-
ração de bactérias nos alimentos. 
      Prefira recipientes de louça ou 
vidro, pois os plásticos podem con-
taminar os alimentos com substân-
cias que ao longo do tempo podem 

ter efeitos prejudiciais no organis-
mo. 
     Enlatados nunca devem ser 
mantidos em seus recipientes origi-
nais depois de abertos, pois o me-
tal pode oxidar em contato com o 
ar e comprometer o alimento. To-
das as sextas-feiras retirar seus 
pertences (alimentos e vasilhas) 
para higienização da geladeira.                                 
      Contamos com a colaboração e 
compreensão de todos. 
Essas são algumas dicas para garan-
tir a qualidade dos alimentos e a 
segurança alimentar. 
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Segurança—
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Este Boletim tem o objetivo 

de informar  e provocar 

discussões sobre diversos 

temas que impactam na 

qualidade e segurança do 

trabalho dos servidores da 

Procuradoria-Geral do Esta-

do.  

Dúvidas, sugestões e infor-

mações sobre segurança, 

conte com a Conceição, 

nossa técnica na PGE-sala 

201, 2ºandar tel.3252 8108. 

Previna-se no Carnaval 2020 

o risco de propagação de 

outras Infecções Sexual-

mente Transmissívei(ISTs), 

como HPV, herpes genital, 

gonorreia, hepatite B e C 

e sífilis. 

O objetivo da Campanha 

é divulgar e incentivar o 

uso do preservativo inde-

pendente do grau do 

amor pelo seu parceiro, 

primeiro se ame para de-

pois amar o outro. 

Dê sentido à vida seja 
prudente e cumpra as leis 
de trânsito. 

O Ministério da Saúde 

chama a atenção do folião 

para o uso da camisinha no 

Carnaval com a campanha 

“Prevenir é Viver o Carna-

val”. A campanha alerta 

sobre alto número de pes-

soas portadoras do vírus 

HIV no Brasil. São aproxi-

madamente 372 mil brasi-

leiros infectados pelo HIV 

sem início de tratamento, 

destes cerca de 112 mil  

não sabem que estão in-

fectados e outros cerca de 

260 mil ainda não inicia-

ram o tratamento, aumen-

tando o risco de propaga-

ção da doença. 

Apesar de o principal 

foco continuar sendo a 

prevenção de HIV/AIDS, 

especialistas alertam para 

A aproximação do perí-

odo carnavalesco tam-

bém é o alerta para ações 

que visem reduzir os aci-

dentes e crimes de trânsi-

to. Em Goiás, a média foi 

de 91 acidentes com veí-

culos por dia nos três 

primeiros dias de Carna-

val em 2019. Nove pesso-

as morreram no trânsito 

nesses três dias portanto 

proteja-se e cuide da sua 

segurança. 

Reunio es da CIPA 

17/02/2020 

25/03/2020 



 

 

     O curso de brigadista da Procuradoria-Geral 
do Estado de Goiás será nos dias 17 e 18 de feve-
reiro, no Batalhão de Salvamento em Emergên-
cia, das 8 ás 12 horas, com a representação de 
servidores por andar. 

Curso de Brigadistas 

 
 

 

A importância  da Brigada de incêndio 
        A brigada de incêndio é um 
grupo formado por funcionários 
do Órgão, que voluntariamente 
se credenciam a participar das 
ações de combate a incêndio 
promovidas pela organização. 

         A coordenação da evacua-
ção é responsabilidade da briga-
da de incêndio na edificação, ela 
também é responsável pelas 
ações de prevenção, como por 
exemplo a checagem dos extin-
tores, hidrantes, sprinklers, saí-
das de emergência e afins. 

         Uma das funções da brigada 
de incêndio é realizar a simula-
ção e treinar todo  o Órgão para 
casos de evacuação, assim, em 
conjunto com a CIPA e o SESMIT,  

deve ser promovido a evacuação 
padrão para qualquer sinal de 
fogo não controlado. 

     Ter uma brigada de incêndio 
no local de trabalho é de grande 
importância para  prevenção do 
ambiente, pois além de ser uma 
medida prevista  em lei, a insti-
tuição deve adequar-se, garan-
tindo aos seus servidores um 
ambiente seguro e oferecendo 
condições ideais de trabalho, o 
que permite que todos possam 
executar suas funções sem preo-
cupações com a segurança, dan-
do maior tranquilidade no dia a 
dia profissional.  

Curso de Brigadistas 




