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Qualidade

Nossa Gente

Grupo Paineiras
obtém a recer ﬁcação
ISO 9001:2015

Serviços são prestados
na Prefeitura Regional
de Itaquera

09

09

Saúde

Culinária

A importância da
mamograﬁa: ﬁque
atenta à prevenção!

Aprenda a fazer uma
deliciosa e refrescante
mousse de goiaba!

BANCO DE

TALENTOS 2021:

chegou a hora para você

evoluir com o Programa de
Desenvolvimento do Grupo Paineiras
Criado especialmente para promover o aproveitamento interno dos colaboradores do
Grupo Paineiras a par r de treinamentos que contribuem para o crescimento e o
desenvolvimento proﬁssional e pessoal, o programa “Banco de Talentos” tem oferecido
oportunidades de mudança para muita gente. É uma inicia va que valoriza ainda mais o
talento de pessoas que estão determinadas em evoluir com a Paineiras. As inscrições de
turmas visando à formação de novos encarregados e encarregadas acontece entre
22 de fevereiro a 05 de março de 2021. A par cipação no programa não é obrigatória
e somente devem se inscrever quem ver interesse pessoal em adquirir novos
conhecimentos. O iP fez uma matéria que traz mais detalhes do programa Banco de
Talentos. Não perca tempo e conﬁra! página 04

ESTE INFORMATIVO É DESENVOLVIDO PARA NOSSOS COLABORADORES E CLIENTES.

A PALAVRA

Nossos colaboradores são,
com certeza, o nosso maior
ativo. A dedicação e o
empenho deles é a base
do nosso sucesso.
Josefa Santos
Departamento Operacional

Apesar dos reﬂexos da pandemia que mudaram a vida da sociedade em 2020, os proﬁssionais da
Paineiras demonstraram novamente porque são especiais. Graças ao empenho de nossa gente,
ob vemos com êxito a recomendação da recer ﬁcação ISO 9001:2015, comprovando o
compromisso com a melhoria con nua na qualidade dos serviços prestados. O reconhecimento
do órgão auditor externo é resultado de diversas ações que envolveram os colaboradores que
atuam nos setores auditados, mas evidenciou também que, em todos os setores atendidos pela
Paineiras, impõem-se virtudes indiscu veis de nossas equipes, como a união e o compromemento. Nossos proﬁssionais encaram qualquer situação, sem medir esforços em atender às
mais exigentes expecta vas do cliente e sem renunciar aos rigorosos requisitos do nosso
sistema de gestão da qualidade. Assim, há quase 20 anos, a cer ﬁcação ISO é man da pela
Paineiras, que se coloca em condições de igualdade com as melhores empresas do mundo por
seguir regras internacionais reconhecidas em mais de 100 países. As normas ISO estabelecem
uma série de ações que devem ser man das pelas empresas cer ﬁcadas e que promovem, em
cada estágio de elaboração de um produto ou da prestação de um serviço, a prevenção e
correção de condições que estejam fora dos padrões preestabelecidos de qualidade. Por isso,
quem detém a cer ﬁcação ISO, como a Paineiras, oferece sistemas de gestão da qualidade
robustos e conﬁáveis que somente são realidade quando observados por aqueles que fazem
tudo acontecer: os colaboradores. Parabéns aos envolvidos na conquista e que outras vitórias,
mesmo em tempos de adversidade, possam ser ob das.

INFORMATIVOPAINEIRAS

O informativo Paineiras (IP) é uma
publicação institucional mensal do
Grupo Paineiras e é destinada aos
seus colaboradores e clientes

Coordenação Geral
Cristiane Vasconcelos
Humberto Feitosa
Maria Aparecida Shiraishi

Av. Dep. Castro de Carvalho, 589
Vila Júlia • cep 08551-000 • Poá/SP

Comercial • Tel.: 11 3538-2145
comercialprivado@paineiras.com.br

Jornalista Responsável
L. C. Galvão Júnior Mtb 25.492
Tel.: 12 99771-3842
Fale com a gente
informativo@paineiras.com.br
ou dirija-se ao supervisor da sua unidade
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QUALIDADE

Paineiras obtém recomendação

para recerti cação ISO 9001:2015
A conquista ocorreu em novembro de 2020 após auditoria externa da empresa
cer ﬁcadora “Bureau Veritas Cer ﬁca on Brasil” na sede da Paineiras, em Poá; no
prédio sede da Prefeitura Regional de Santana/Tucuruvi, e na Procuradoria Geral do
Município e Departamento de Procedimentos Disciplinares, em São Paulo. A
recomendação para a recer ﬁcação foi feita em reunião de encerramento entre os
auditores e a diretoria do Grupo Paineiras, que depois fez questão de ir até os postos
auditados para agradecer a dedicação de cada colaborador. Na ocasião foi ressaltada às
equipes que a vitória é resultado do comprome mento de todos com o cumprimento
das tarefas diárias, que são feitas com muita atenção, eﬁciência e segurança a par r
dos requisitos do sistema de gestão da qualidade da empresa. A auditoria externa
revelou mais uma vez o compromisso permanente do Grupo Paineiras com a
manutenção e aprimoramento do já elevado padrão de qualidade oferecidos aos
clientes. A recomendação é mo vo de orgulho para todos os proﬁssionais que, a cada
dia, entregam serviços com excelência e qualidade.
Esse fato foi também destaque na página do Grupo Paineiras no Facebook.
Para visitá-la basta acessar h ps://www.facebook.com/paineirasgrupo

INFORMATIVOPAINEIRAS
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OPORTUNIDADE

Banco de Talentos Paineiras 2021:
não perca essa oportunidade!
As inscrições serão abertas à formação de novos encarregados e encarregadas, mas a
par cipação no programa não é obrigatória, sendo que só devem se inscrever os
colaboradores que verem interesse pessoal em par cipar. O Banco de Talentos é um
programa que promove o aproveitamento interno dos colaboradores da Paineiras a
par r de treinamentos que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento
proﬁssional e pessoal. Ao es mular essa inicia va, o Grupo Paineiras valoriza ainda
mais seus talentos, não necessitando buscar no mercado proﬁssionais já qualiﬁcados.

Confira as datas para inscrição!
Período de inscrição: 22 de fevereiro a 05 de março de 2021
Processo sele vo: 10, 17 e 24 de abril de 2021
Divulgação do resultado: 30 de abril de 2021
ATENÇÃO: A inscrição será feita somente pelo WhatsApp 11 99148-0405
O processo sele vo seguirá todos os protocolos de combate à Covid-19, com distanciamento
social, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel. Além disso, cada inscrito
par cipará apenas em um dos dias indicados para o processo sele vo.

INFORMATIVOPAINEIRAS
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OPORTUNIDADE

Requisitos do Banco

de Talentos do Grupo Paineiras
• Ter ensino médio completo;
• Ter, no mínimo, 2 anos de registro na Paineiras.
• Não ter nenhuma advertência ou suspensão nos úl mos 6 meses.
• O processo sele vo contemplará testes de matemá ca, língua portuguesa e de ap dão.
O resultado do Banco de Talentos será informado a cada colaborador por WhatsApp no dia 30
de abril de 2021.
• Os colaboradores que passarem pelo processo sele vo par ciparão de uma carga de
treinamentos que abordam os temas: Recursos Humanos (RH), Operacional, Recrutamento e
Seleção, Liderança e Comunicação. Os treinamentos ocorrerão no decorrer do ano.
• Em princípio as regiões disponíveis para atuação serão: grande São Paulo (zonas sul, leste,
oeste, norte, centro, Alto Tiete- Poá, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba).
• Os par cipantes não poderão ter faltas em nenhum dos treinamentos citados. A ocorrência
de faltas causará desclassiﬁcação do programa.
• Para ser aprovado na fase de treinamento, a avaliação mínima será 7. Após aprovado em
todas as fases, o colaborador ﬁcará habilitado a exercer a função de encarregado.

ATENÇÃO!
• A aprovação em todas as fases do processo não garante a vaga. Para que isto ocorra:
• É preciso que a vaga seja oferecida;
• O colaborador deverá estar com o contrato vigente;
• O colaborador deve residir, de preferência, próximo ao local onde a vaga é ofertada.
• Caso ocorra o surgimento da vaga o colaborador aprovado pode optar pela promoção ou
permanência no cargo atual.

ESTÁ ESPERANDO O QUÊ? PARTICIPE DO BANCO DE TALENTOS PAINEIRAS 2021!

INFORMATIVOPAINEIRAS
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NOSSA GENTE, NOSSOS PARCEIROS

Serviços especializados de Limpeza e Copa

atendem a prefeitura regional de Itaquera
Os proﬁssionais da Paineiras ainda fazem o serviço de nebulização de produtos
desinfectantes que ampliam o combate ao Novo Coronavírus na prefeitura regional.
Situada Rua Augusto Carlos Bauman, 851, Itaquera, na zona leste de São Paulo, o setor
também atende as regiões do Parque do Carmo, José Bonifácio e Cidade Líder. Além da
praça de atendimento que recebe munícipes à procura dos diversos serviços
oferecidos na prefeitura regional, o setor atendido pela Paineiras conta ainda com
salas administra vas e outros ambientes que recebem os serviços especializados de
limpeza e higienização e de copa. As a vidades são feitas com total atenção por uma
equipe treinada e empenhada em cumprir, com rapidez, segurança e eﬁciência, as
necessidades dos clientes.

O QUE DIZ NOSSA CLIENTE...
“Tive oportunidade de trabalhar com a Paineiras e, em todas
as ocasiões, fui muito bem assis da. Trata-se de uma
empresa comprome da e que dá suporte em todas as
etapas do contrato e se esforça para sa sfazer as
necessidades do cliente. A empresa desempenha seus
serviços com categoria ó ma. Contratamos o serviço de
nebulização, que nos está ajudando muito no combate à
pandemia. A equipe presta serviços adequados com o
contrato vigente. Os integrantes da equipe são muito
esforçados e atentos”. Maria Aparecida Raposo da Costa –
Coord. Financeira / Subprefeitura de Itaquera
Mais informações sobre a Prefeitura Regional de Itaquera acesse:
h ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/itaquera/

INFORMATIVOPAINEIRAS
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NOSSA GENTE, NOSSOS PARCEIROS

PALAVRA DA NOSSA GENTE
“Tenho 3 anos e 11 meses de Paineiras e me sinto animado por trabalhar aqui. Recebo
carinho e compreensão dos colegas e tenho consideração pelos meus encarregados.
A Paineiras valoriza seus colaboradores e ainda ajuda quem precisa, como orfanato
e asilo. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Sou grato a meu supervisor Roberto e a
outros que tive o prazer de trabalhar.” José Newton da Conceição – Ajudante geral

“Eu tenho 7 anos e 4 meses na Paineiras e tenho orgulho de trabalhar na empresa.
É uma experiência incrível. Procuro fazer meu trabalho com qualidade. Os clientes
nos tratam super bem. Sou grata por fazer parte da equipe do Grupo Paineiras”.
Natalia Barbosa Lopes – Auxiliar de limpeza

“Tenho 4 anos e 5 meses na Paineiras e me sinto privilegiada por Deus por ter
entrado nessa empresa da qual tenho orgulho de fazer parte. A Paineiras cumpre
com seus deveres com seus colaboradores e, além disso, ainda dá oportunidade
para seus colaboradores. Entrei como auxiliar de limpeza e fui contemplada com
a função de copeira. Sou grata a Deus e a Paineiras pela oportunidade”.
Gretchem Ferreira da Silva – Copeira

“Tenho 14 anos e 4 meses trabalhando nesta empresa maravilhosa. Eu agradeço a
Deus em primeiro lugar, aos meus colegas auxiliares de limpeza, encarregados e
supervisores por terem me ajudado a chegar até aqui. Eu procuro oferecer o meu
melhor todos os dias na higienização dos ambientes, com muito carinho e respeito.
Tenho um ano na liderança e aprendo a cada dia mais. Muito obrigada, Paineiras!”
Luciene Floraci da Silva – Encarregada

INFORMATIVOPAINEIRAS
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SAÚDE

MAMOGRAFIA:
prevenir é sempre melhor que remediar!
A pandemia de Covid-19 fez com que muita gente deixasse de buscar por consultas
médicas e exames periódicos essenciais para prevenir doenças graves. No caso das
mulheres, houve no ano passado uma queda de 75% no número de mamograﬁas realizadas pelo SUS - Sistema Único de Saúde. Esse exame é fundamental para o diagnós co
do câncer de mama que, quando detectado no início, tem 95% de chances de cura.
Conforme estudos divulgados pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o exame de
mamograﬁa em mulheres acima dos 40 anos é capaz de ajudar na redução de até
30% no número de mortes provocadas pelo câncer de mama. Já o Ministério da
Saúde recomenda atenção redobrada às mulheres que possuem familiares
próximos que veram casos de câncer de mama ou ovário antes dos 50 anos devido
à questão da hereditariedade.
A mamograﬁa, feita gratuitamente na rede pública de saúde, detecta lesões
milimétricas que não são iden ﬁcadas pelo autoexame ou palpação da mama, forma
de prevenção diária que permite notar a existência de nódulos ou de outras
anormalidades existentes nos seios. O medo de encarar a doença, a falsa ideia de
que o exame é doloroso e até questões culturais, como vergonha do médico ou
ciúmes do marido ou companheiro também são mo vos para muitas mulheres
evitarem a mamograﬁa.
Lembre-se: tomando os cuidados básicos fundamentais no combate à Covid-19,
com atenção ao distanciamento social e o uso de máscara e álcool gel, é possível
marcar uma data e ir a um posto de saúde ou unidade pública para fazer esse exame.
Fique atenta e previna-se!

INFORMATIVOPAINEIRAS
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ENTRETENIMENTO

VOCÊ SABIA...
Que 05 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer? A data é uma inicia va da União Internacional para o Controle
do Câncer com o apoio da OMS - Organização Mundial da Saúde e visa divulgar informações sobre prevenção e
controle dos vários pos da doença que, segundo o Ministério da Saúde, causam a morte de 7,6 milhões de
pessoas no mundo todo ano. Es ma-se, contudo, que pelo menos 1,5 milhão de mortes anuais poderiam ser
evitadas com medidas adequadas, sendo uma delas a conscien zação das pessoas e a busca por exames de
ro na. Não é à toa, por exemplo, que foi criado o dia nacional da mamograﬁa, que ocorre em 5 de fevereiro,
pois é graças e esse procedimento que é possível combater o câncer de mama, que leva à morte milhares de
mulheres. Vale lembrar que a prevenção é extensiva aos homens. Por isso, cuide-se!

MINISTÉRIO DA SAÚD

Instituto Nacional de Cânce

E

r José Alencar Gomes da
Silva (INCA)
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz)

CANTINHO DA LEITURA
Realizada em 2019 pelo Ins tuto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA) e a Casa de Oswaldo Cruz da Fundação
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), a exposição “Saber Saúde: 20 anos”
gerou um catálogo que serviu de material de apoio ilustrado pelo
cartunista Ziraldo, destacando a importância da educação na
prevenção aos fatores de risco de câncer e resgatando a memória e a
história das ações educa vas, como o Programa Saber Saúde, que
completou 20 anos de a vidades em 2018.

Clique e faça o download
https://bit.ly/3nSzhV6

RECEITA DO MÊS

A goiaba é uma fruta abundante em dois períodos do ano: fevereiro a abril e setembro a novembro. As
mais comuns são a de polpa branca com a casca esverdeada e a de polpa vermelha/rosada com a casca
amarelada. Todas, contudo, fazem muito bem à saúde, além de serem saborosas. Acompanhe, a seguir,
uma criativa receita que vai refrescar o calor do verão:

Mousse de goiaba

Ingredientes
• 200g de creme de leite
• 1 copo de água ltrada
• 1 lata de leite condensado

• 1 pacote de suco em pó de goiaba
• 3 goiabas vermelhas descascadas
• 1 copo de suco concentrado de goiaba
• 1 envelope de gelatina incolor sem sabor

Modo de preparo: Corte e bata as goiabas com a água no liquidi cador durante 3 minutos. Em seguida passe a massa por uma peneira e descarte aquilo que car
nela. Depois, bata mais uma vez a polpa no liquidi cador. Coloque 5 colheres de água e a gelatina em pó em “banho-maria”, mexendo bem até ela dissolver
completamente. Acrescente a gelatina no liquidi cador junto com o suco concentrado e o suco em pó. Junte ainda o leite condensado e o creme de leite e bata bem até
que o líquido que homogêneo. Use um pouco de óleo ou manteiga para untar uma forma e despeje o mousse de goiaba. Leve tudo para a geladeira por cerca de 4
horas ou até que esteja bem rme. Depois é só servir.

INFORMATIVOPAINEIRAS
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RECURSOS HUMANOS

Informação sobre acidentes de trabalho

ATENÇÃO

Em caso de acidente ou mal-estar avise seu Supervisor ou ligue para 0800 722 3288

CONVÊNIOS PAINEIRAS

Todos estes convênios abaixo, mantidos com a Paineiras, estão à sua disposição.
Usufrua destes benefícios para uma melhor qualidade de vida.

Academias Smart Fit
Para todos os detalhes acesse
https://www.smart t.com.br

SESC
Mais informações no site
https://www.sescsp.org.br

Porto Seguro Odontológico
Entre em contato com seu supervisor
para saber mais sobre o convênio.

Farmácias Drogasil e Droga Raia
Baixe o App Univers PBM e aproveite
descontos a partir de 15%
em diversos medicamentos.
Para mais detalhes fale
com seu supervisor
ou encarregado.
AGORA VOCÊ
PODE IMPRIMIR
O HOLERITE

Parque Aquático Magic City
Informações: (11) 4746 5800 ou
no site www.magiccity.com.br

Você já instalou o aplicativo
Portal Paineiras App em seu celular?

Com ele você verifica se suas informações cadastrais estão atualizadas, como endereço,
telefone, exames periódicos, entre outros, evitando assim problemas futuros com FGTS
e aposentadoria. O app ainda dá acesso ao seu holerite e muito mais. Para ter o aplicativo
é muito fácil: acesse o PlayStore (Android) em seu celular, busque por Portal Paineiras
App, baixe e instale. Para usuários IOS (iPhone) acesse o site: portal.paineiras.com.br

O aplicativo funciona também de qualquer computador ou celular, pelo endereço portal.paineiras.com.br

Març2o1

SPTrans – 156
Cartão BOM – 0800 771 1800
Sodexo – 3003-5083 (Capital e Região)
0800 728 5083 (Outras Cidades)
Benefício Social Familiar
0800 773 3738

20
Datas
dos Benefícios

Pagamento de Salário – 05/03
Pagamento de VR – 05/03
Pagamento de VT – 15/03
Pagamento de VA – 19/03

Parque Aquático
Thermas dos Laranjais
Mais informações ligue no telefone
(17) 3281 8015 (horário comercial) ou
acesse https://www.termas.com.br
Faculdades UMC e Braz Cubas
Mogi das Cruzes, SP
Para mais informações sobre descontos
nas mensalidades dos cursos superiores
entre em contato com o RH da Paineiras

Mudança de local para
retirada do Bilhete Único
O colaborador deve retirar o cartão
“Bilhete Único” diretamente em um
posto habilitado pela SPTrans. Se você
perdeu o cartão entre em contato com
a Paineiras para pegar o número deste
bilhete e ligue para 156, na SPTrans,
ou então vá até uma loja credenciada
para cancelar o Bilhete Único. Depois
do cancelamento, assim que retirar o
novo cartão, informe a Paineiras o
novo número dele para pagamento da
próxima recarga do Vale Transporte.

Perda dos
Vales Alimentação,
Refeição ou Senha
Em qualquer uma dessas situações é
preciso que o colaborador entre em
contato com a Sodexo para fazer uma
nova solicitação.

O informativo Paineiras pode ficar ainda mais com a sua cara.
O que você acha do nosso jornal? Quais assuntos você gostaria de ler nele? O que podemos fazer para melhorar o conteúdo?
Precisamos muito de sua opinião, sugestões e crí cas. Envie uma mensagem para galvaojr@uol.com.br ou
informa vo@paineiras.com.br e, se desejar, mande contribuições por intermédio de seu supervisor. O informa vo Paineiras
não é só feito para você, mas também por você!

INFORMATIVOPAINEIRAS
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