
Educação Continuada trata da
inclusão social

Parabéns aos engenheiros e
técnicos de segurança do trabalho

Diga não ao raCismo!

Dentre todas as formas de preconceito, o racismo destaca-se pela irracionalidade e violência. Esse 
mal acompanha o ser humano há milhares de anos e, apesar da evolução da sociedade, ainda continua 
presente. Está na hora de dizer um basta à essa barbaridade.
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O Dia Nacional de Combate ao Racismo, 
lembrado em 18 de novembro, 
convida a refletir sobre essa forma de 

preconceito que ainda assola a humanidade. 
O racismo é baseado na crença de que 
uma raça é superior à outra por causa das 
diferentes características físicas e culturais 

que sempre existiram na sociedade. Trata-se 
de uma forma de pensamento que serviu de 
justificativa para a escravidão, as guerras, a 
separação e a morte. Respeitar as diferenças, 
sejam elas quais forem, é o primeiro passo para 
banir essa ameaça à humanidade. A prática 
da tolerância e a busca pela compreensão das 

diversas culturas também são ações que 
ajudam não somente a promover a paz, como 
também tornam a sociedade mais justa 
e igualitária. Confira, nesta edição, uma 
matéria que trata desse tema tão delicado 
e complexo, mas carente de um amplo e 
verdadeiro debate.                                 PÁgina 4
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Escola Visconde de Taunay dispõe
de serviços especializados
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Um rato, ao olhar pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e                                                                                                                                                                                                                                                                   

  sua esposa abrindo um pacote e logo pensa no tipo                                                                                                                                                                                                                                                                     
de comida que poderia haver ali. O roedor, ao descobrir que era                                                                                                                                                                                                                                                                    
uma ratoeira, ficou aterrorizado e corre ao pátio da fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                   

 advertindo aos outros bichos, dizendo: “Há uma ratoeira na casa,                                                                                                                                                                                                                                                                    
há uma ratoeira na casa!” 
Despreocupada, a galinha diz: “Desculpe-me Sr. Rato. Eu entendo que isso 

seja um grande problema para o senhor, mas isso não me incomoda”. Daí o rato 
vai até o porco e diz: “Há uma ratoeira na casa”. Tranquilo, o porco 
responde: “Desculpe-me Sr. Rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar.
Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas preces”. O rato vai então à vaca, mas ela lhe diz: “O que Sr. Rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em 
perigo? Acho que não”. O rato volta para a casa, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro.
Entretanto, naquela noite, um barulho como o de uma ratoeira pegando a vítima chama a atenção da mulher do fazendeiro, que corre para ver o que havia caído 
na armadilha. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa, que deu um bote. A mulher foi picada e, com dores, foi levada 
imediatamente ao hospital pelo fazendeiro. 
Após ser medicada, a mulher voltou para casa, mas teve febre. Então o fazendeiro pensou: “Todos sabem que para alimentar alguém com febre, nada melhor que 
uma canja de galinha”. Armado com um pequeno facão, o fazendeiro foi buscar o ingrediente principal – a galinha. Porém, passado algum tempo, a doença da 
mulher continuava, e então os amigos e vizinhos vieram visitá-la e, para alimentar os visitantes, o fazendeiro matou o porco. Apesar do tratamento, a mulher não 
melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral, o que levou o fazendeiro a sacrificar a vaca para alimentar todo aquele povo. 

Moral da história: Da próxima vez que alguém disser que há um problema e você acreditar que o problema não lhe diz respeito saiba que, 
quando há uma ratoeira na casa, todos correm perigo. 

Trabalhar em equipe é uma realidade que faz parte da vida 
de todos os profissionais. Porém, corre perigo quem ignora a 
força da união no trabalho. Confira, a seguir,
uma história que revela porque é importante
unir esforços para evitar problemas e
atingir os objetivos:
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quanDo ConViVEmos Em EquiPE, o ProBlEma DE um Passa a sEr
o ProBlEma DE ToDos!
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inClusão soCial é TEma Do Programa DE
EDuCação ConTinuaDa
os colaboradores que participam do módulo 3 do Programa de Educação Continuada trabalharam em outubro o tema 
“Conhecer para incluir”. a intenção foi tratar de experiências sobre os preconceitos que, quase sempre, surgem por falta 
de conhecimento das pessoas.

Dentre as dinâmicas usadas na capacitação, uma delas fez com que os participantes literalmente se colocassem no lugar daqueles que são vítimas de 
ações preconceituosas. Para tanto os colaboradores foram envolvidos numa sensibilização que ofereceu a oportunidade de saber as dificuldades e os 
sofrimentos pelos quais passam os indivíduos que sofrem com o preconceito. A primeira turma tratou desse tema no dia 9 de outubro, sendo que outros 

dois grupos também tiveram a mesma experiência nos dias 20 e 23 de outubro.

O preconceito é uma ideia preconcebida que muitas pessoas têm e que, 
na maioria das vezes, se manifesta numa atitude de discriminação e 
de agressão ao próximo. As formas mais comuns de preconceito são o 

social, o racial e o sexual, mas a discriminação ocorre em outros segmentos, 
como o religioso e o cultural. Há pessoas que sofrem preconceito por causa 
do idioma que falam e do local onde nasceram ou devido ao time de futebol 
que torcem ou o partido político que defendem. Não há limites para o 

PrEConCEiTo: ajuDE a ComBaTEr EssE mal

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

inTEgração
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10/10

surgimento de atitudes preconceituosas, que são expressas por palavras, 
gestos e uma infinidade de outras formas que exteriorizam agressivamente 
a ignorância das pessoas que menosprezam a importância da tolerância à 
diversidade. O preconceito gera guerras, mortes, separações, opressão, 
desigualdade e sofrimento, tornando a sociedade cruel e desumana. 
Compreender e respeitar o próximo são atitudes que ajudam a criar um 
mundo mais justo e igualitário, livre de preconceitos.

Equipes que participaram do treinamento “Conhecer para incluir”.

24/1017/10



O racismo baseia-se na crença de que uma 
raça é superior a outra e ocorre devido 
às diferentes características físicas e 

culturais que sempre existiram na sociedade 
humana. No decorrer da história, o racismo foi 
usado para justificar o domínio de determinados 
povos sobre outros, como se verifica nos 
períodos da escravidão e das guerras. 
Nos dias atuais, o racismo mantém-se como 

raCismo: um mal quE DEVE sEr 
BaniDo Da soCiEDaDE

TOLERâNCIAInformativo Paineiras  |  4  |  Novembro |  2013

ConTra o raCismo, o amor!

Há milhares de anos o homem mata, oprime e escraviza o próximo devido à diferença na cor 
de sua pele ou por causa de sua cultura e de seus hábitos sociais diferenciados. o racismo é 
uma das mais violentas formas de preconceito e sua manifestação é uma triste realidade.

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender 
e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar”. Essa frase foi dita por Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que passou 
parte da vida preso por lutar contra o racismo e a opressão. A determinação desse líder permitiu que negros e brancos pudessem compartilhar 
em seu país os mesmos espaços, ter os mesmo direitos, deveres e oportunidades. A mensagem de Mandela é explícita: respeito, tolerância e 
amor podem e devem ser estimulados da sociedade. O racismo deixará de existir se, um dia, cada um tratar o próximo como irmão. Lembre-
se: homens e mulheres pertencem a uma única raça – a humana!

um grave problema mundial, uma vez que inúmeras 
pessoas foram e ainda são atingidas por indivíduos 
que se consideram superiores. O Nazismo na 
Alemanha, que matou mais de 15 milhões de judeus, e 
o Apartheid na África do Sul, que manteve separados 
negros e brancos, são exemplos recentes de ações 
racistas que alarmaram a humanidade.
Felizmente, inúmeras organizações espalhadas pelo 
mundo buscam conscientizar às pessoas sobre o mal 

causado pelo racismo. No Brasil, diversos grupos 
organizam durante todo o ano atividades que 
visam debater o assunto. Outra ação marcante 
foi a instituição do Dia Nacional de Combate ao 
Racismo, lembrado em 18 de novembro. Nesta 
data intensificam-se no país as discussões sobre 
a luta contra a discriminação racial e cultural e a 
busca por uma sociedade mais tolerante, solidária 
e unida.



Escola Visconde de Taunay recebe 
atendimento da Paineiras 

A escola dispõe de diversas instalações, 
como salas de aula, de leitura e de 
pintura, laboratório de informática, 

brinquedoteca, pátio interno e externo e 
quadra, entre outras áreas. Cada local recebe 
a atenção cuidadosa das profissionais da 
Paineiras que buscam realizar suas tarefas 
sempre com qualidade, eficiência e segurança.
Jaimile Rodrigues de Oliveira é a encarregada 

da Paineiras responsável pela equipe que atua na 
Escola Municipal Visconde de Taunay. Segundo 
ela, a integração do grupo é um dos pontos que 
merecem ser destacados. “Fazemos tudo para 
atender às expectativas do cliente. Nossa equipe é 
muito boa e se esforça para manter a escola limpa. 
A comunidade merece esse carinho”, salientou a 
colaboradora. Helena Raiola Milharezzi, assistente 
de direção da escola Visconde de Taunay, acompanha 

Além de contar com os trabalhos profissionais de limpeza e higienização da Paineiras, a escola Visconde de Taunay também recebe atendimento nas áreas 
de jardinagem, higienização de caixas d´água e controle de pragas urbanas. Para oferecer esses e vários outros serviços a seus clientes, a Paineiras 
investe na capacitação contínua de seus colaboradores. A meta é aprimorar as atividades para atender às mais exigentes expectativas. 
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o prédio, instalado na Vila Cunha Bueno, na região 
da subprefeitura de são mateus, em são Paulo, 
é atendido por uma equipe de profissionais que 
não medem esforços em deixar cada área limpa e 
higienizada. a união do grupo faz com que as metas 
sejam atingidas.

PainEiras ofErECE sErViços EsPECializaDos

os trabalhos dos profissionais da Paineiras. A 
cliente explica que o prédio recebe um expressivo 
número de alunos que circulam diariamente 
por suas dependências. O fato, na avaliação de 
Helena, exige um cuidado constante e minucioso 
com a limpeza. “Todos os setores estão limpos 
e organizados. A equipe está integrada à rotina 
da escola e colabora muito para manter tudo em 
ordem”, conclui a cliente.  

Escola Visconde de Taunay, na zona leste de são Paulo                    

Encarregada Jaimile, as clientes Rozangela Perez  e Helena Milharezzi  e o supervisor Marcos. Equipe da Paineiras que atua na Escola Visconde de Taunay



Localizada a noroeste da capital do estado, 
Piracicaba tem uma população estimada 
em 367 mil habitantes. A cidade é conheci-
da  como   a   “Florença  Paulista”,  devido  a  
semelhança geográfica com  a região  da  
Toscana, na Itália. O nome do município vem 
da língua tupi e significa “lugar onde o peixe 
para”, uma referência às quedas do Rio Pira-
cicaba que impedem a migração dos peixes, 
também chamada de “piracema”. Fundada em 
1767, a cidade se desenvolveu a partir do cul-
tivo da cana-de-açúcar e do café. Piracicaba 
também evoluiu por conta da instalação de 

PiraCiCaBa a florEnça 
PaulisTa

fábricas ligadas ao setor metal-mecânico e de equipamentos destina-
dos à produção de açúcar. A região dispõe ainda de diversas universi-
dades de renome, tais como a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ), pertencente à Universidade de São Paulo (USP), a 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba, pertencente à Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), e a Universidade Metodista de Pi-
racicaba (UNIMEP). Piracicaba ainda é um importante centro cultural, 
com destaque para os bairros de Santa Olímpia e Santana, o Horto 
Florestal de Tupi e o Balneário de Ártemis. Outra atração é o Parque 
Professor Phillipe Westin, situado às margens do Rio Piracicaba.

POSTO ATENDIDO PELA PAINEIRAS EM PIRACICABA: CETESB – Companhia  de
Tecnologia de Saneamento Ambiental
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PiaDas

Ensino / aprendizado / Conhecimento / Cultura / 
saber / Cidadania / sociedade / Progresso / ética 

/ Desenvolvimento /

O dia nacional da alfabetização é comemorado 
em 14 de novembro. 

Caça PalaVras

A data chama a atenção para a importância da educação de jovens 
e adultos. Encontre, no diagrama abaixo, palavras relacionadas à 
alfabetização:

A negociação
O garoto fala com sua mãe: “Ohhh mãe: a senhora pode me
dar 10 Reais?” 
A mãe responde: “Claro que não!”
O garoto resolve negociar: “Se a senhora me der 10 pratas eu conto o 
que papai disse para a moça lá na loja do Shopping...” 
Preocupada, a mãe pega 10 Reais da carteira e dá imediatamente ao 
menino, perguntando: “Muito bem: o que ele disse?” 
Com um sorriso maroto o moleque diz: “Ele falou – você poderia me 
informar onde fica a seção de brinquedos?”

Matemática
A mãe pergunta ao filho que acaba de voltar da escola: 
- Se eu tenho cinco moedas e lhe dou três, com quantas eu fico?
Daí responde o garoto:
- Não faço ideia...
Então a mãe questiona: 
- Ué como você não sabe... não lhe ensinaram isso na escola? 
E o garoto explica: 
- É que lá na escola só fazemos contas com maçãs e laranjas...

Pergunta oportuna
O pequeno aluno pergunta ao seu mestre: 
- Professor, o senhor seria capaz de punir alguém por algo que ele não 
fez?
Responde o educador: 
- Evidentemente que não!
Responde o aluno: 
- Ah, que bom! Fico aliviado porque eu não fiz minha tarefa de casa...
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Faça você também a receita premiada com o primeiro lugar no concurso
“Sabores da Educação”, da colaboradora Noêmia Alves Ramos.
Nas próximas edições você confere as outras receitas publicadas no livro:

Cozinhe os ovos e reserve.
Refogue o alho, a cebolas, o
pimentão e os talos de brócolis,
salsinha e beterraba. Acrescente o tomate picado e a cenoura ralada. Coloque a farofa de soja 
por último. Pique os ovos, misture bem e sirva. A receita leva 20 minutos para ser feita e rende 4 
porções.

Modo de preparo
4 talos de brócolis
4 colheres de sopa de 
talos de salsinha
4 talos de beterraba
1 pimentão verde
1 cenoura ralada

Ingredientes

CULINÁRIA

farofa nuTriTiVa

ESPAÇO FAMíLIA

As profissionais da Paineiras que cuidam da merenda nas escolas 
municipais de Poá foram destaque em um concurso de receitas 
culinárias promovido pela Secretaria da Educação e o Departamento 

de Alimentação Escolar da prefeitura. A iniciativa homenageou o dia da 
merendeira, ocorrido em 30 de outubro, e promoveu a elaboração de um 
livro que apresenta pratos saudáveis e nutritivos criados com ingredientes 
usados na merenda.  As três melhores receitas foram premiadas, sendo 
as outras incluídas no livro “Sabores da Educação”. O prato que ganhou 
o  primeiro lugar, com direito a uma televisão de 42 polegadas, foi “Farofa 
Nutritiva”, da colaboradora da Paineiras Noêmia Alves Ramos, da Escola 
Professora Edi Greenfield. Outra premiada da Paineiras foi Grasielly Tatiana 
da Silva, da Escola Manoel Petronílio dos Santos, que obteve o terceiro 

rECEiTas Das mErEnDEiras Da PainEiras 
são PuBliCaDas Em liVro

HOMENAGEM

DaTas Dos 

BEnEfíCios

Dezembro

NOTíCIAS DO RH
Salário família: quando os filhos completarem 7 anos é 
necessário encaminhar a declaração escolar. Caso contrário o 
benefício será cancelado.

Bilhete Único: quando houver perda de bilhete único é 
necessário passar o número do novo cartão. Evite atrasos no 
pagamento do seu benefício.

20. Pagamento de VA

         Pagamento 2ª

         parcela do 13º salário 
05. Pagamento de Salário

06. Pagamento de VR

10.  Pagamento de VT

lugar com o “Escondidinho de Frango com Requeijão”. Ela ganhou uma 
churrasqueira, uma panela elétrica de fazer arroz e uma fritadeira elétrica. 
As outras colaboradoras da Paineiras que tiveram receitas publicadas no 
livro foram: Rita de Souza Neto, da Escola Prof. Antonio Carlos de Paula 
Souza (Abobrinha recheada ao forno); Iara Regiane Silva de Oliveira, da 
Secretaria Municipal de Educação (Couve Flor Primavera); Francinete 
Vieira Lins, da Escola Pastor José Nascimento dos Santos (Couve Flor ao 
Forno); Vanessa Silva Sampaio, da Creche Suzete Beságio Ruiz (Pizza de 
Liquificador); Maria Vera Lúcia Paiva da Silva, da Escola Vereador Oswaldo 
Leite Dantas (Siri Econômico); Eliana Oliveira Moutinho Soares, da Escola 
Antônia Mello Regianni (Salada Kids); e Genilda Maria das Graças, da 
Secretaria Municipal de Educação (Salada de Macarrão Colorida).

Merendeiras aguardam a premiação Noêmia recebe a TV por ter conquistado o 1. lugar Grasielly ganha prêmio pelo 3. lugar

2 tomates
4 ovos
Um terço e pacote de farinha 
de soja
2 colheres de sopa de óleo
Alho, cebola e sal a gosto



ParaBéns aos EngEnHEiros 
E TéCniCos DE sEgurança 
Do TraBalHo
Eles estão atentos às mais diversas condições inseguras ou atos inseguros 
praticados pelas pessoas. Esses profissionais são os engenheiros e técnicos 
de segurança do trabalho, homenageados no dia 27 de novembro. Para esses 
especialistas, prevenir é uma prioridade.

A atuação profissional do engenheiro e do técnico de segurança do trabalho foi regularizada pela 
Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, motivo pelo qual a data passou a ser dedicada à essas 
categorias. Entretanto, o trabalho desses profissionais já era feito em todo o país. A lei definiu 

que para se exercer a função de engenheiro de segurança do trabalho é preciso fazer faculdade de 
Engenharia, com pós-graduação em segurança do trabalho. O técnico obtém sua habilitação após 
curso de especialização feito durante o ensino médio.
Os técnicos são responsáveis por acompanhar todos os processos e atividades que envolvam a saúde e 
a segurança do trabalhador. Esses profissionais aplicam seus conhecimentos com o intuito de reduzir 
ou até eliminar os riscos. Eles ainda orientam e treinam as equipes quanto ao cumprimento das normas 
que regulamenta a segurança e a medicina do trabalho, bem como o uso e a conservação correta dos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. 
Os engenheiros supervisionam e orientam os serviços em seus diversos segmentos e também 
controlam e fiscalizam sistemas de proteção coletiva, equipamentos de segurança e prevenção 
contra incêndio e pânico, dentre outras atribuições. A todos os profissionais que atuam na segurança 
do trabalho, parabéns e êxito em suas atividades!
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Praia das Asturias, no Guarujá. A cidade da baixada santista recebe milhares de turistas que, com 

a proximidade do verão, buscam descanso e lazer no litoral sul paulista. A paisagem é urbana, 

dominada por prédios residenciais e hotéis à beira mar. Porém, a tranquilidade das praias chama a 

atenção daqueles quem visitam o lugar. 

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.

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 das fotos:
luciana@paineiras.com.br ou 
galvaojr@uol.com.br
atendimento@addagencia.com


