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Atenção para a segurança!
Integrantes da Inova BH passam por 
treinamentos para aumentarem sua 

capacidade de pensar e agir de forma segura

Revitalização da pintura
Pintores da Inova  
BH em ação

P. 04

Muitas frutas!
Umei Ipiranga realiza projeto 
voltado para a alimentação

P. 03
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P ara a Inova BH, não basta ape-
nas executar um bom traba-
lho. Os serviços de limpeza, 
jardinagem e manutenção 

precisam ser bem executados, mas sem 
deixar de lado o cuidado com a seguran-
ça dos trabalhadores e dos professores, 
alunos, familiares e demais usuários das 
escolas que fazem parte desta que é a pri-
meira Parceria Público-Privada (PPP) na 
área da Educação do Brasil.

Pensando no cuidado com a se-
gurança, os integrantes da Inova BH 
têm passado por diversos treinamen-
tos. “Cada treinamento é voltado para 
um tipo de profissional, dependendo 
das funções executadas por ele e dos 
equipamentos que são utilizados nes-
sa função”, explica o Técnico em Segu-
rança do Trabalho da Inova BH, Vinícius 
Brandão Ramos.

Nas últimas semanas foram reali-
zados os treinamentos sobre Equipa-
mentos de Proteção Individual; sobre 
Serviços em Instalações Elétricas; e 
sobre o trabalho em Espaço Confinado, 
voltados, principalmente, para os inte-
grantes da equipe de Manutenção.

 “Esses treinamentos são muito im-
portantes para nos incentivar a, cada vez 
mais, cuidar da nossa segurança e da dos 
nossos colegas”, explica o Encarrega-
do de Elétrica da Inova BH, Deraldo No-
gueira. “No treinamento para o trabalho 
em espaço confinado, por exemplo, nós 
aprendemos a como isolar a área em que 

Conhecendo

vamos trabalhar. Se precisamos descer 
até o subsolo para verificar alguma ins-
talação, isolamos o ambiente e enquanto 
um de nós desce, o outro fica em cima, 
vigiando, para que ninguém corra o risco 
de adentrar a área e se machucar”,  ex-
plica Deraldo.

Os treinamentos precisam ser fei-
tos periodicamente. Os que tratam de 
Serviços em Instalações Elétricas e 

 
O Treinamento para trabalhar em Espaço Confinado tem como objetivo 

capacitar os integrantes para realizarem atividades em espaços confinados de forma eficaz, 
assegurando a integridade física dos envolvidos e de terceiros

Segurança, uma preocupação constante
do Trabalho em Espaço Confinado, por 
exemplo, precisam ser feitos a cada 
dois anos. “Eu já tinha feito o treina-
mento para Serviços em Instalações 
Elétricas, mas é bom fazer de novo 
para revisar os procedimentos e lem-
brar que a segurança vem sem sempre 
em primeiro lugar”, afirma Deraldo.

Nos próximos dias serão realizados 
mais dois tipos de treinamentos, o que 

aborda a Segurança no Tra-
balho em Máquinas e Equipa-
mentos e posteriormente o 
que trata do Trabalho em Al-
tura. “Todos aqueles integran-
tes que estiverem envolvidos 
direta ou indiretamente com 
a atividade a ser executada 
precisam passar pelo treina-
mento para aumentarem a sua 
capacidade de pensar e agir de 
forma segura, protegendo a 
sua integridade física e a dos 
demais presentes”, afirma 
o Técnico em Segurança do 
Trabalho da Inova BH, Vinícius 
Brandão Ramos. 

Além de garantir que o 
trabalho seja feito de forma 
segura, os treinamentos tam-
bém ensinam a como agir e re-
alizar a pratica de salvamento 
em casos de acidentes.  As-
sim diminuímos as chances de 
acidentes e o risco para todos 
que frequentam o ambiente. 
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É preciso muita atenção e cuidado 
para realizar trabalhos em altura

Utilizar os 
equipamentos de segurança é o primeiro passo 

para garantir um trabalho livre de acidentes!
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J á é rotina na Unidade Munici-
pal de Educação Infantil (Umei) 
Ipiranga: todas as sextas uma 
mesa recheada de frutas é 

colocada à disposição das crianças, 
para que elas possam experimentar e 
desenvolver o gosto por uma alimen-
tação saudável. “Algumas comem de 
tudo, outras comem suas preferên-
cias e provam as demais frutas e as-
sim elas vão conhecendo novos sabo-
res e incorporando aos poucos novos 
alimentos a sua dieta”, explica a co-
ordenadora da Umei Ipiranga, Juanice 
Vasconcelos. O trabalho é realizado 

Educação

semanalmente, pois a equipe acredita 
que a alimentação saudável está inti-
mamente ligada ao crescimento sau-
dável e ao bom desenvolvimento da 
aprendizagem de cada criança.

Vendo o sucesso da experiência, a 
equipe pedagógica da unidade pensou: 
por que não envolver os familiares nessa 
atividade? E assim surgiu a ideia de rea-
lizar um encontro que reunisse crianças, 
professores e famílias. “O encontro com 
a comunidade escolar teve como obje-
tivo estabelecer uma conversa sobre a 
importância da alimentação, trocar ex-
periências, estreitar laços, criar nova 

Uma salada de frutas!

 
Grupo Griot se prepara para contar estórias  

de origem africana para as famílias

amizades e, claro, trazer os familiares 
para conhecerem mais de perto o espaço 
das crianças”, conta Juanice.

O evento aconteceu nos dois tur-
nos, no início da manhã e no final da 
tarde, para contemplar todas as tur-
mas e famílias. Diversas frutas foram 
servidas, das mais tradicionais as 
mais peculiares. Não faltou kiwi, ca-
qui, uva, melão, caju, manga, maça... 
Um verdadeiro banquete! O encontro 
ainda contou com a participação do 
Grupo Griot, que divertiu e encantou 
crianças e adultos com estórias de 
origem africana. 
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Vai uma frutinha aí?

 
As crianças comeram, correram e brincaram muito!

 
O encontro é também uma 

oportunidade para que as famílias conheçam de perto o 
espaço frequentado diariamente pelas crianças
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C om o intuito de deixar as uni-
dades da PPP sempre novas 
e bonitas, a equipe de manu-
tenção da Inova BH faz um 

trabalho periódico de revitalização da 
pintura. Nas últimas semanas o foco foi a 
pintura da área externa da Umei Jaqueli-
ne. Agora, quem tem ganhado novas co-
res é a Umei Alto Vera Cruz. 

Por ficar exposta ao sol e à chuva, 

Explosão de cores

Acontece!

é natural que com o tempo a pintura da 
área externa vá se desgastando. Por 
isso são constantes os trabalhos nessa 
área. “É gostoso fazer esse trabalho. 
Terminando a pintura aqui em Alto Vera 
Cruz já devemos ir para outra unidade”, 
explica a pintora da Inova BH, Janaina 
Pereira da Silva.

 “Está ficando muito bonito. No dia 
21 de maio teremos a Festa da Família 

Cores vivas e alegres 
para a criançada se divertir

Q uem utiliza os banheiros 
das Umeis e Emefs da PPP 
já pode conferir de perto os 
cartazes da campanha “lugar 

de lixo é na lixeira”. Os cartazes, distri-
buídos pela Inova BH para todas as uni-
dades educacionais da parceria, foram 
bem recebidos pela equipe pedagógi-
ca das escolas, que viram neles mais 
uma oportunidade de trabalhar com 
as crianças a importância de se jogar o 
lixo sempre na lixeira, em vez de na pia 
ou nos vasos sanitários. 

Em locais de pouco uso, um papel jo-
gado no vaso sanitário pode não ofere-

Lugar de lixo é na lixeira!

e os familiares das crianças vão chegar 
e dar de cara com a escola toda linda. 
Vai ser ótimo”, conta a Vice-diretora da 
Umei Alto Vera Cruz, Rosiane Salgado. 
Grande parte dos brinquedos, guarda-
-corpos, grades e paredes da área ex-
terna já receberam uma nova camada 
de tinta. A equipe se concentra para fi-
nalizar os últimos detalhes e partir para 
uma nova escola! 

cer tantos problemas, mas em um equi-
pamento público usado todos os dias por 
centenas de pessoas, o acúmulo de papel 
no encanamento causa entupimentos. 

O simples ato de jogar o papel na lixeira 
pode evitar muitos transtornos para es-
cola e seus usuários. Faça parte dessa 
campanha – Lugar de Lixo é na lixeira! 
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O trabalho de 
pintura é constante para  

deixar as unidades sempre novas!

Todas as 
escolas da PPP receberam os cartazes da 

campanha Lugar de lixo é na lixeira!Cuidando juntos do ambiente da escola!


