
sipat 2013
mobiliza colaboradores

A Paineiras promoveu com pleno êxito, no período de 9 a 13 de setembro, a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trabalho – SIPAT. O evento conscientizou os colaboradores da sede, da capital e do 
interior sobre o papel da segurança na vida de todos.
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O evento contou com diversas 
palestras que abordaram, de forma 
criativa e animada, temas relevantes 

para o bem-estar dos trabalhadores, 
como prevenção da hipertensão arterial 
e obesidade, segurança no lar, cuidados 
com o diabetes, cuidados com o corpo 

e a higiene pessoal, saúde da mulher 
e prevenção às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DST´s. O destaque do 
evento foi o encerramento realizado na sede 
da Paineiras, em Poá. Dinâmicas de grupo, 
teatro e palestras, dentre outras atividades, 
integraram os participantes. Outro ponto 

que chamou a atenção foi a posse dos 
integrantes da CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes. Acompanhe 
nesta edição todos os detalhes deste 
grande evento, que mobilizou um 
expressivo número de profissionais.
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Na sede de Poá, os temas abordados foram os cuidados com o corpo e a higiene pessoal, a segurança no lar e os cuidados com o diabetes. Nos postos os 
assuntos tratados foram prevenção da hipertensão arterial e obesidade, segurança no lar, cuidados com o diabetes, cuidados com o corpo e a higiene 
pessoal, saúde da mulher e prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST´s. As palestras foram apresentadas no PET - Parque Esportivo dos 

Trabalhadores, no Centro Cultural Cidade Tiradentes, no Parque de Material Aeronáutico de Santana, na Subprefeitura de São Mateus, Diretoria Regional de 
Educação da Freguesia do Ó, no Edifício Galeria Olido da Avenida São João, na Sehab - no centro da capital e na Fundhas Parque Industrial, em São José dos 
Campos.

A semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho mobilizou colaboradores que atuam na sede e postos no 
interior e na capital. As atividades ocorreram de 9 a 13 de setembro e conscientizaram os profissionais a cuidar da 
segurança dentro ou fora dos locais de trabalho.
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Ações INTegRAm COlABORAdORes NO eNCeRRAmeNTO dA sIPAT

A primeira atividade ganhou destaque pela agitação: o grupo 
“Laboração” fez os participantes se mexerem durante uma animada 
ginástica laboral. Em seguida foi realizada a palestra “Gorduras, 

Açúcares e Sal” com o Grupo Sodexo e, após mais um pouco de ginástica, 
aconteceu a dinâmica “Quero ver se você sabe”. Ainda pela manhã foi 
apresentada mais uma palestra, desta vez com o tema “Ponha as mãos na 
consciência, proteção das mãos”, com o Grupo “Sipat Mania”. A dinâmica 
“Quero ver se você sabe” foi feita logo em seguida para, mais à frente, serem 
divulgadas as atividades da Instituição Mater Dei, com Maria Fernanda 
e Eliane, e do estande da Loja Fada Padrinho. À tarde os colaboradores 
participaram do teatro “Superando dificuldades – Stress e Valorização da 
Vida”, com o Grupo Sipat Mania e, na sequência, foi feita a dinâmica “Quero 
ver se você sabe”.

COlABORAdORes TOmAm POsse NA CIPA

O final da SIPAT foi marcado pelo agradecimento à Gestão da CIPA 2012/2013 e a posse dos integrantes da nova 
gestão 2013/2014. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por representantes indicados 
pelo empregador e por representantes eleitos pelos colaboradores, atua na prevenção de acidentes e na 

verificação das condições que afetam a saúde e a segurança do trabalhador no ambiente do trabalho. O grupo tem 
por objetivo trabalhar de forma integrada na prevenção de acidentes e na melhoria contínua da segurança.

Encerramento na sede

Encerramento na sede Integrantes da CIPA 2013/2014  Presidente da Cipa Sergio Neri e a Vice presidente 
Maria Candido Cardoso (mais votada)

Encerramento na sede

Encerramento na sede Encerramento na sede



Novos 
colaboradores, a 
Paineiras deseja a 
vocês
boas-vindas e muito 
sucesso!

INTegRAçãO

29/08

No dia 19 de agosto a turma 1 do módulo 3 participou de treinamento que possibilitou o aprendizado e a 
reflexão sobre a liderança ao tratar do tema “Autoconhecimento”. No dia 30 de agosto os integrantes 
da turma 3 do Módulo 3 também compareceram ao centro de treinamento. O pessoal demonstrou-

se muito animado com a chance de aprender cada vez mais sobre liderança por meio de várias atividades.
No dia 4 de setembro os participantes do Módulo 1 encerraram suas atividades deste ano no centro de 
treinamento da Paineiras. Depois de muitos encontros e várias atividades, os cinco colaboradores 
concluíram com determinação a primeira etapa do Programa de Educação Continuada. Ano que vem eles 
retornam às atividades, mas desta vez no Módulo 2.
Por fim, no dia 17 de setembro, a turma 3 do Módulo 2 encerrou suas atividades por este ano, fechando 
com os temas “Sustentabilidade” e “Higiene e Saúde”. Os participantes poderão multiplicar nos postos 
o aprendizado adquirido, ampliando a consciência de todos a respeito de nossas responsabilidades com 
o planeta!

PROgRAmA de edUCAçãO CONTINUAdA 
ReAlIzA ATIvIdAdes dIveRsIfICAdAs
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As ações realizadas em agosto e setembro no centro 
de treinamentos da Paineiras, em Poá, mobilizaram 
participantes dos módulos 1, 2 e 3. Os conteúdos foram 
diversificados e tiveram, dentre os vários objetivos, dar 
continuidade aos trabalhos realizados pelo programa.

Grupo do Modulo 3 do dia 30 de agosto

Atividade realizada dia 30 de agosto

Encerramento do Modulo 1 Grupo do Modulo 3 do dia 30 de agosto

Grupo do Modulo 2 do dia 17 de setembro

Atividade do Modulo 1



Paineiras entrega mais uma obra e se 
consolida na área da construção civil 

Reconhecida no mercado pela qualidade, eficiência e rapidez nos serviços que presta nos mais diferenciados segmentos, a Paineiras também se destaca 
no exigente setor da construção civil. Prova disso é a entrega da unidade de Saúde do Jardim Julieta, construída pelos profissionais do setor de obras. 
Os trabalhos receberam acompanhamento técnico constante de especialistas devidamente credenciados pelos órgãos legais. Cada detalhe da obra 

foi observado pela Paineiras, que cuidou das fundações, da alvenaria, das instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e das tubulações para ar comprimido, 
oxigênio e informática e da acessibilidade do prédio. Os retoques finais também foram priorizados, como a instalação de gradil, pisos e paisagismo, bem com 
a realização de pintura especial lavável, específica para áreas médicas, e o tratamento das paredes dos ambientes médicos e odontológicos onde ocorrerão 
exames de rádio X. Outro aspecto observado durante cada etapa foi a obediência às normas de segurança e ao constante uso de EPIs – Equipamentos de 
Proteção Individual. O cuidado com o meio ambiente foi mais um item tratado com muito critério, com ênfase para o uso de equipamentos especiais para o 
escoramento das lajes e redução expressiva no uso de madeira.
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em setembro foram concluídos os trabalhos na Unidade Básica de saúde voltada ao 
atendimento em estratégia de saúde da família no Jardim Julieta, em Poá. O prédio de 400 
metros quadrados foi inteiramente feito pela Paineiras, do alicerce ao acabamento.

OBRA é desTACAdA PelA qUAlIdAde

Ricardo Leão da Silva, engenheiro civil da prefeitura de Poá, acompanhou a obra das fundações 
à entrega da unidade Básica de Saúde do Jardim Julieta. Segundo ele, a Paineiras atendeu 
plenamente às expectativas. “A empresa cumpriu o cronograma no prazo e apresentou um bom 

padrão de qualidade. Os profissionais foram criteriosos na execução dos serviços e demonstraram 
preocupação com a segurança. Houve um acompanhamento técnico próximo que esteve atento à 
qualquer problema”. Carlos José de Oliveira, técnico em edificações e Coordenador de Obras, explica 
que ver a unidade de Saúde concluída é motivo de muita satisfação. “Qualidade é um item que faz 
parte da Paineiras e está presente em cada pequeno detalhe da obra. Trata-se do resultado de um 
trabalho feito em equipe, por profissionais preparados para encarar qualquer desafio”.

Antes

Depois

Coordenador de Obras Carlos e o Engenheiro Ricardo



Distante 221 quilômetros da capital, Dois Córregos 
está situada na região central do  estado  de  São  Pau-
lo,  próximo  das cidades de Bauru e Jaú, e tem população 
em torno de 24.800 habitantes. Município conhecido por 
suas belas cachoeiras, Dois Córregos é também chama-
da de “Capital Nacional da Poesia”. Sua economia local 
é baseada na plantação de cana-de-açúcar e café e na 
fabricação de móveis. Elevada à categoria de cidade em 
10 de outubro de 1898, sua origem remonta do desmem-
bramento de terras localizadas nas proximidades da 

dOIs CóRRegOs TeRRA dAs CAChOeIRAs 
e dA POesIA

POSTO ATENDIDO PELA PAINEIRAS EM DOIS CÓRREGOS: Agência da Previdência Social
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dIfeReNçAs e
semelhANçAs

Carinho / Amor / Atenção / educação / futuro / 
escola / saúde / sabedoria / ética /

Responsabilidade

O dia 12 de outubro é dedicado às crianças. 

CAçA PAlAvRAs

Nesta época meninos e meninas de todo o país aguardam 
ansiosos por um brinquedo. Encontre, no diagrama abaixo, coisas 
ainda mais importantes que as famílias devem dar aos pequenos:

Por que o canguru entrou na 
universidade?

Resposta: Porque ele 
tem bolsa.

O que o cavalo foi fazer no 
orelhão?

Resposta: : Foi passar 
um trote!

Como se chama a casa das 
ovelhas?

Resposta: É a lã house.

Por que o peixe gosta tanto
de comer?

Resposta: Porque ele está 
sempre com água na boca!

O que acontece quando dois 
gambás discutem? 

Resposta: A coisa fede!

Num aquário há dez peixes. Se 
quatro morrerem afogados, 

quantos restarão?

Resposta: Dez. 
Afinal, peixe não morre 
afogado.

margem esquerda do rio do Peixe, afluente do rio Jaú. O terreno era 
limitado, de um lado, pelo córrego Fundo e, de outro, pelo Córrego 
Logrado, dando início ao desenvolvimento de um povoado. No local 
instalou-se também uma pousada de tropeiros chamada “Dois Cór-
regos”, que posteriormente deu nome ao município. Dois importantes 
pontos turísticos são a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, criada 
em 28 de março de 1866, e a estação ferroviária, construída em 1912 
e que teria sido inspirada na estação de trens de Marselha, na França.
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05. Pagamento de Salário

07. Pagamento de VR
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dATAs dOs 

BeNefíCIOs

Novembro

NOTíCIAS DO RH

Muitas vezes as folhas e talos dos legumes vão parar no lixo. Trata-se de um 
desperdício, pois esses alimentos são ricos em vitaminas, potássio e ferro, 
que são fundamentais para o organismo. Acompanhe agora uma receita que 
reaproveita folhas e talos:

Para esta receita você pode usar folhas de beterraba, rabanete, nabo, couve-flor, brócolis 
ou mesmo seus talos. Aqueça a margarina ou o óleo e refogue a cebola até dourar. Junte 
as folhas ou talos. Acrescente, aos poucos, a farinha de mandioca ou a de milho e o sal. 
Mexa bem. Sirva em seguida como acompanhamento do almoço ou jantar.

Modo de preparo

2 colheres de sopa de margarina ou óleo
2 colheres de sopa de cebola ralada
2 xícaras de chá de farinha de mandioca 
torrada ou farinha de milho

Ingredientes

CuLINÁRIA

fAROfA de fOlhAs e TAlOs

ESPAçO FAMíLIA

AJUde O INfORmATIvO PAINeIRAs A 
melhORAR CAdA vez mAIs
Você já deve ter percebido que nosso jornal mudou e, em 
breve, criaremos novos quadros e matérias. Porém, queremos 
continuar evoluindo e, para isso, precisamos muito de sua 
valiosa colaboração. Mande críticas e sugestões para o nosso 
jornal e diga que assuntos você gostaria de ler e quais quadros 
podem ser criados. Mande sua contribuição pelo encarregado, 
supervisor ou então e-mail. Confira nossos endereços: 
luciana@paineiras.com.br, galvaojr@uol.com.br ou 
atendimento@addagencia.com Participe: O Informativo 
Paineiras é feito para você – e por você!

Muita gente se esquece de valorizar a saúde bucal que começa sempre com a correta e frequente 
escovação. Trata-se de um hábito que deve ser estimulado desde a infância e mantido por toda a 
vida. Contudo, há aqueles que escovam de maneira quase que automática e não percebem que 
esse ato pode estar sendo feito da forma errada.
Tudo começa pela escova, que deve ser macia e de cabeça média, para atingir todos os cantos da 
boca. A escova deve ser sempre trocada a cada três meses. Antes de começar a higienização faça 
um bochecho com água para reduzir a chance de a comida ficar presa na escova. Não escove com 
muita força para não desgastar a camada de esmalte dos dentes. 
Faça movimentos com a escova como se estivesse “varrendo”, desde a gengiva até a extremidade de cada um dos dentes, à frente e atrás deles. 
Não esqueça de escovar a língua, uma vez que o mau hálito pode ser causado por acúmulo de bactérias nessa região. Lembre-se do fio dental, que 
atinge áreas onde a escova não alcança. use-o pelo menos antes de ir dormir, porque durante o sono há diminuição na saliva, o que pode causar 
cáries. Fique atento: vá ao dentista pelo menos uma vez por ano.

esCOvAçãO dOs deNTes: 
SAÚDE

esseNCIAl à sAúde dA BOCA

10.  Pagamento de VT

20. Pagamento de VA

Sal a gosto
Folhas, talos ou legumes bem lavados, 
picados e refogados.

sodexo 4003 3167   -   Bilhete Único 156
Cartão BOM  080077 11 800TelefONes úTeIs



Comemoram-se no Brasil, em 26 de outubro, as ações daqueles que, a cada dia, 
ajudam a construir às cidades. Já o dia 30 de outubro homenageia o trabalho 
das pessoas que preparam com carinho e atenção a merenda escolar, que 
alimenta e fortalece os estudantes.

Edificar casas, prédios, escolas, hospitais, 
pontes e estradas, dentre uma infinidade 
de outras obras, é uma tarefa que os 

profissionais da Construção Civil encaram 
com tranquilidade. Contudo, eles não medem 
esforços em observar técnicas, cálculos e 
exigências que envolvem suas atividades, 
visando não apenas a durabilidade de suas obras, 
mas também o bem-estar, conforto e segurança 
das pessoas. O dia 26 de outubro foi escolhido 
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Por do sol flagrado na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, na divisa com a cidade de 

Campos do Jordão. Durante o mês de setembro, quando tem início a primavera, é comum ver, na 

região, finais de tarde que impressionam pela beleza e encantamento. A paisagem fica ainda mais 

bela com o espetáculo da natureza.

atenção: No e-mail, coloque seu nome 
e o posto onde você trabalha. Identifique 
também os locais e as cenas existentes 
nas fotos. As imagens digitais cedidas 
devem ter boa resolução.

para homenagear os trabalhadores dessa área por conta de São Judas Tadeu, 
padroeiro da Construção Civil, que é lembrado nesta mesma data.
Os profissionais que preparam as merendas escolares também são festejados em outubro, mas no dia 
30. Essas pessoas são responsáveis por transformar os alimentos em fonte de energia para alunos de 
todas as idades. Atentos às normas de segurança alimentar, que envolvem qualidade, higiene e cuidado 
com a manipulação dos itens que vão compor a merenda, os merendeiros também priorizam os valores 
nutricionais dos pratos que serão servidos nas escolas. A merenda, além de alimentar crianças e adultos, 
é um grande estímulo para que os estudantes frequentem as aulas saudáveis e com mais disposição, 
beneficiando assim o processo de aprendizagem. A todos os profissionais que atuam na Construção Civil 
e na Merenda Escolar, sucesso e felicidades!

vOCÊ é O
fOTógRAfO!
O “Informativo Paineiras” quer sua 
valiosa colaboração. Mande, por 
e-mail, fotos digitais que você captou 
com sua máquina fotográfica ou 
celular. As imagens devem mostrar 
lugares e cenas que fazem parte da 
vida. use sua criatividade e mostre 
como você vê o mundo!

E-mails para envio: luciana@paineiras.com.br / galvaojr@uol.com br / atendimento@addagencia.com

PARABéNs AOs PROfIssIONAIs
PelO dIA dA CONsTRUçãO CIvIl
e O dIA dAs meReNdeIRAs


