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Em agosto, no dia 11, celebramos o Dia do 
Estudante. Abra o informativo e confira nossa 
homenagem!
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Acontece

Nossos brigadistas

Você sabia que todos os integran-
tes da Inova BH que trabalham 
nas escolas realizam um cur-
so de Brigada Contra Incêndio? 

No final de julho, os integrantes recém-
-chegados à Inova BH e que ainda não ti-
nham passado pelo treinamento tiveram 
a oportunidade de realizá-lo. Os novos 
brigadistas foram treinados para agir em 
situações emergenciais, a operar equipa-
mentos de combate a incêndios, a auxiliar 
na identificação de situações de riscos e 
também a prestar os primeiros socorros. 
Segundo Vinícius Brandão Ramos, Téc-
nico de Segurança do Trabalho da Inova 

BH, “o treinamento é muito importante, 
pois aumenta o número de pessoas den-
tro das escolas com habilidades para atuar 
em casos de emergência. Isso colabora 
para melhorar a segurança não só do pré-
dio, mas também dos professores, pais, 
crianças e demais funcionários da escola”.

A importância dos brigadistas fica clara 
nos treinamentos de evacuação que estão 
sendo realizados em todas as 51 unidades 
escolares da Parceria. Durante esse exer-
cício simulado, o alarme de incêndio da 
escola é acionado e os brigadistas devem 
orientar alunos, professores e funcionários 
de apoio a saírem do prédio de maneira rá-

De dar água na boca

Todo mundo já sabe que a crian-
çada adora um bolo. Mas por 
que não mostrar para as crian-
ças o passo a passo da con-

fecção dessa maravilha da cozinha? 
Foi pensando nisso que a Umei Jardim 
Vitória III realizou o Projeto Receitas. 

Com a ajuda da turma das crianças 
de 5 anos, a professora Carla e a confei-
teira Laly prepararam um apetitoso bolo 
de cenoura com chocolate. A aula de 
culinária para os pequenos foi um ver-
dadeiro sucesso! Além do aprendizado, 
todo mundo pôde degustar dos delicio-
sos bolos produzidos durante o projeto.

pida, mas organizada. O objetivo desse si-
mulado é preparar os brigadistas e demais 
usuários das escolas a agirem de forma 
segura em casos de emergências. “Já rea-
lizamos o teste de evacuação em 25 uni-
dades da parceria e já é possível perceber 
que a equipe está preparada para lidar com 
situações emergenciais, pois as evacua-
ções têm acontecido de forma bastante 
rápida e sem transtornos”, explica Vinícius 
Brandão Ramos. Ao longo do ano, todas as 
demais unidades da Parceria também rea-
lizarão o simulado, para que todos estejam 
preparados para agir em casos de aci-
dentes ou outras situações imprevistas. 

Os integrantes da Inova BH prestam bastante atenção no treinamento de Brigada Contra Incêndio
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As Umeis Floramar e Jaqueline são duas 
das escolas que já realizaram o teste de 

evacuação 
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Por dentro da PPP

Limpeza

D iariamente, são as Auxiliares 
de Serviços Gerais da Ino-
va BH que cuidam da limpeza 
das salas de aula, banheiros, 

corredores, biblioteca e demais espa-
ços das 51 escolas que fazem parte da 
Parceria. A equipe se esforça para que 
todos os ambientes estejam sempre 
limpos e higienizados.

Para ajudar na tarefa, as auxiliares 
utilizam uma linha de produtos de lim-
peza registrados na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). São 
produtos altamente eficientes e utiliza-
dos em vários outros estabelecimen-
tos, inclusive hospitais e escolas, pois 
não trazem riscos à saúde das pessoas 
que frequentam o local e diminuem as 
possibilidades da proliferação de doen-
ças ao garantirem uma higienização de 
qualidade.

Os dois principais produtos em-
pregados na higienização das Umeis e 
Emefs da Parceria são o Limpeza Pesa-
da Flex e o Desinfetante Flex. Enquan-
to o primeiro é utilizado na limpeza dos 

pisos, banheiros, vidros, carteiras e cor-
rimãos, o segundo produto é usado para 
a desinfecção dos pisos, banheiros, car-
teiras, berços, banheiras e colchonetes. 
Ambos são ligeiramente perfumados, o 
suficiente para deixar um cheiro agradá-
vel, mas leve o bastante para não causar 
irritações em pessoas alérgicas.

Uma das maiores vantagens da utili-
zação do Desinfetante Flex é a sua com-
posição à base de quaternário de amônio 
4ª Geração, que elimina de forma imediata 
os germes e as bactérias. Além disso, ele 
não necessita de uma limpeza prévia. Ao 
contrário do álcool e do cloro, o Desinfe-
tante Flex pode ser aplicado diretamente 
nas superfícies, pois é capaz de limpar e 
desinfetar ao mesmo tempo. O produto 
é biodegradável e também não necessita 
de enxague. Já o diferencial do Limpeza 
Pesada Flex é que ele é indicado para a 
limpeza molhada com enceradeira indus-
trial ou lavadora automática, o que pro-
porciona uma lavagem ainda mais eficaz 
dos ambientes.

Ambos os produtos utilizam um Sis-
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Em agosto, o destaque vai para a Tenda da 
Leitura da Umei Nova Iorque. Aproveitando o 
retorno das aulas e a aquisição de vários novos 
livros, a escola montou, dentro da biblioteca, 

um lugar ainda mais aconchegante para a leitura. “É 
um espaço mágico para se contar histórias e encantar 
as nossas crianças. Para aguçar o gosto pela leitura e 
despertar a imaginação. É com a criança pequena que 
incentivamos, no presente, a formação de futuros 
leitores”, explica a Vice-diretora da unidade, Adriana 
Salles. A iniciativa tem como objetivo estimular o 
contato com os livros e com as histórias.

Destaque do mês

tema de Diluição de simples manuseio. 
Além da facilidade de diluir o produto di-
reto no recipiente já pronto para o uso, o 
sistema evita desperdícios. 

 O trabalho conjunto dos produtos 
de limpeza e das Auxiliares de Serviços 
Gerais garante que o ambiente escolar 
esteja sempre adequado para o ensino 
e o aprendizado.

Auxiliares de Serviços Gerais e produtos de 
limpeza: uma dupla imbatível no combate à 

sujeira!
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