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Aniversário
A Umei Jaqueline completa 
seu primeiro ano de atividades

Grande Momento!
Umeis Cinquentenário e Diamante 
são ofi cialmente inauguradas
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Segurança do Trabalho
Conheça as medidas de segurança que garantem 
o bem estar dos integrantes e o bom andamento 
das obras da PPP
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A Segurança é um assunto 
muito sério nas obras das es-
colas da Parceria Público-Pri-
vada (PPP) entre a Prefeitura 

de Belo Horizonte e a Inova BH. O cuidado 
começa já no treinamento que todo inte-
grante precisa passar antes de poder ini-
ciar seus trabalhos. No treinamento ele irá 
receber orientações específicas, de acor-
do com as funções que irá desenvolver 
no canteiro, e aprender a maneira correta 
e segura de realizar diversas atividades, 
assim como a utilizar os devidos equipa-
mentos de segurança, manipular de forma 
adequada as ferramentas e máquinas e até 
mesmo como agir em caso de acidentes.

No dia a dia da obra, a segurança con-
tinua sendo a primeira preocupação. Para 
garantir um ambiente seguro e propício 
ao trabalho, os integrantes contam com o 
auxílio dos técnicos de segurança. O papel 
deles é orientar e intervir para o bom an-
damento da obra. “Como cada obra está 
em uma etapa diferente, em cada uma 
verificamos itens diferentes. Procuramos 
ficar atentos às situações de risco e orien-
tar o integrante para a maneira correta de 
eliminar tais riscos”, afirma Thiago Nunes, 
técnico em segurança do trabalho das es-
colas da PPP. 

O cuidado está também na verificação e 
inspeção de todos os equipamentos utiliza-
dos, como andaimes, cintos, ferramentas e 
máquinas. “Se você dá condições seguras 
para o integrante, o serviço rende. É extre-
mamente produtivo investir na segurança 

Segurança como lema do trabalho”, afirma o Gerente de Susten-
tabilidade da PPP, Wanderson Carvalho. 

Programa Préver
A preocupação com a segurança tam-

bém pode ser percebida com a implanta-
ção do Préver, uma ferramenta adicional 
que visa melhorar os controles e acom-
panhamentos da área. O Préver é um pro-
grama criado pela Organização Odebre-
cht com o objetivo de reduzir a ocorrência 
de eventos graves. Para isso, ele propõe 
que o Diretor do Contrato e a equipe diri-
gente atuem diretamente na segurança, 
decidindo e acompanhando os pontos 
determinantes do Programa de Seguran-
ça do Trabalho.  

No caso da PPP Escolas, a existência 
de muitos canteiros simultâneos – atual-
mente temos 20 obras em andamento – 
fez com que o programa fosse adaptado. 
Foram criadas cinco equipes multidisci-
plinares. Cada equipe é composta por um 
gerente, (de Engenharia, de Produção, de 
Sustentabilidade, Comercial e Adminis-
trativo/Financeiro), de dois integrantes de 
áreas diversas e um técnico de segurança 
do trabalho. Essas equipes se dividem de 
forma que todas as obras em andamento 
sejam visitadas. A cada mês, o Diretor de 
Contrato acompanha uma equipe diferente.  

“O principal objetivo do Préver é respon-
sabilizar todos pela segurança do trabalho. 
O técnico de segurança é um apoio, mas ele 
não é o responsável. Toda a equipe da obra 
é responsável”, afirma Paulo Clementino, 
gerente de Produção da PPP, ao explicar a 
importância do Préver e de se levar os ge-

rentes e equipes para as frentes de serviço, 
ajudando a orientar os integrantes no que 
diz respeito à Segurança do Trabalho.

As visitas são guiadas por um roteiro 
que traz os principais itens a serem che-
cados pela equipe. No caso das escolas 
da PPP, estes itens incluem o trabalho em 
altura, com ferramentas rotativas, com 
eletricidade, além do deslocamento em 
veículos. “É um pouco difícil, porque não 
somos especialistas na área de seguran-
ça, mas vamos seguindo a ficha e às vezes 
atentamos até para coisas que não estão 
listadas, pois temos um olhar diferente”, 
explica Nayane Aguiar, Responsável pelo 
setor administrativo e de suprimentos. 

O mais interessante deste modelo é 
que, por agregar profissionais de áreas 
distintas, cada um traz um conhecimen-
to diferente. Além de se preocupar com 
os itens da segurança, cada um vai olhar 
em detalhe para a área a qual pertence. 

O Préver tem sido realizado nas obras 
da PPP desde o início e já alcançou bons 
resultados. Trazer as áreas de gestão do 
contrato para as frentes de serviços é 
importante para influenciar nas decisões 
da obra. “O Préver é um complemento 
muito importante para o programa de 
prevenção de acidentes. O respeito pela 
vida e pela integridade dos nossos inte-
grantes é um valor que levamos a sério 
e é o que garante os bons resultados do 
contrato”, afirma o Diretor do Contrato, 
Clébio Batista. A preocupação com a se-
gurança é um dos motivos pelos quais as 
escolas da PPP vêm sendo entregues em 
tempo recorde e com muita qualidade. 

Obra organizada é sinônimo de 
qualidade e segurança
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A atenção nos detalhes é imprescindível 
quando falamos em segurança

do trabalho
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Conhecendo

Alguns dos itens verificados durante a 
visita do Préver são os quadros de luz e 
outros itens que utilizam eletricidade

St
ép

ha
ni

e 
B

ol
lm

an
n

Durante as visitas das equipes do Préver, 
toda a obra é inspecionada e verificada
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M uitas novas obras vêm 
sendo entregues, mas al-
gumas delas já estão fa-
zendo aniversário e come-

morado o seu primeiro ano de operação. É o 
caso da Unidade Municipal de Educação In-
fantil (Umei) Jaqueline, na Regional Norte de 
BH, que iniciou suas atividades em abril de 
2014 e no dia 11 de abril de 2015 realizou uma 
grande festa para celebrar a data. “Chama-
mos os alunos, a família, os professores e os 
moradores para participar da comemora-
ção de um ano da escola”, conta a Vice-di-
retora da Umei, Ana Paula. A festa começou 
às 8h, com o acolhimento das famílias, dos 
convidados e demais presentes. Em segui-
da foi realizada uma sessão de contação de 
histórias e a apresentação da banda de mú-
sica da Guarda Municipal de Belo Horizonte.

A festa teve ainda um momento muito 
bonito de homenagem a todos que, jun-
tos, formam e trabalham pela Umei Ja-
queline. “Nós chamamos para serem ho-
menageados um representante de cada 
setor da escola, então tinha um professor, 
um aluno, um pai, uma auxiliar de limpeza, 
um integrante da portaria, da cantina...”, 
explica Ana Paula. Durante a homenagem, 
a vice-diretora incentivou o trabalho em 
equipe e a parceria existente entre todos 
para que os trabalhos na Umei ocorram da 
melhor forma possível.

Um dos pontos altos da festa foi a 
apresentação da banda de música da 
Guarda Municipal de Belo Horizonte

Durante a celebração, foi realizado o 
plantio de três mudas de acerola, doadas 

pela avó de um dos alunos da Umei
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A contação de histórias foi outro 
momento que agradou a todos  

os presentes

Famílias e moradores da região 
prestigiaram a festa de aniversário  

da Umei Jaqueline

É hora de assoprar as velinhas!

Acontece!

Quando as aulas na Umei Jaqueline 
se iniciaram, a unidade contava com cer-
ca de 280 alunos. Hoje são 400 crianças 
atendidas pela instituição. “Durante esse 
primeiro ano de atividades, acredito que 
conseguimos construir um trabalho de 
acordo com as diretrizes da Secretaria de 
Educação e capaz de garantir a qualida-
de da educação. A própria quantidade de 
alunos atendidos e o tamanho da lista de 
espera é um sinal de que o trabalho está 
sendo bem feito”, afirma Ana Paula. Para 
ela, o que realmente marca e inspira o tra-
balho de todo dia é ver as crianças felizes 
e adaptadas e ver as famílias satisfeitas e 
dando um retorno positivo.

Quem vê a felicidade das crianças nem 
sempre imagina a quantidade de trabalho 
gerada na Umei. “Já tive vontade de correr 
muitas vezes”, afirma Ana Paula, rindo, ao 
se lembrar dos desafios de gerir uma Es-
cola. Mas, segundo ela, poder contar com 
a PPP para cuidar dos serviços de porta-
ria, limpeza, manutenção, jardinagem e la-
vanderia ajuda muito. “Claro que ainda te-
mos bastante trabalho com o pedagógico 
da escola, mas o suporte que a gente tem 
nos outros setores dá um alívio. Eu pra-
ticamente não preciso ficar sabendo do 
que acontece nos setores de responsabi-
lidade da PPP. A Umei está sempre limpa e 
organizada e isso faz diferença”, afirma.

Representantes da cantina, da secretaria, da portaria, da limpeza, da família, dos 
alunos, dos professores, da gestão e da administração da escola foram homenageados 

durante a festa
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A Umei Cinquentenário está localizada 
na Regional Oeste
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D urante o mês de março, 
inauguramos mais duas 
Unidades Municipais de 
Educação Infantil (Umeis) 

da PPP, a Parceria Público-Privada en-
tre a Prefeitura de Belo Horizonte e a 
Inova BH. No dia 17 de março a festa foi 
na Umei Cinquentenário, Regional Oes-
te, e no dia 28 a celebração aconteceu 
na Umei Diamante, Regional Barreiro. 
Ambas as unidades possuem 1.100m² 
de área construída e 10 salas de aula, 
biblioteca, berçário, fraldário, cozinha, 
refeitório, dentre outros espaços. Como 
o projeto de todas as Umeis da PPP é 
idêntico, o que difere uma da outra são, 
principalmente, os detalhes da decora-
ção feita pelos educadores das escolas. 
Na Umei Cinquentenário, a Vice-dire-
tora Ivana e sua equipe capricharam 
no tema da água e nos versos. Na Umei 

Novas inaugurações

Acompanhamento
Diamante, a Vice-diretora Sandra e a 
equipe de professores fizeram um lin-
do trabalho com materiais recicláveis. 
Anéis de lata, rolos de papel higiênico 
e fitas se transforaram em borboletas, 
balões e penduricalhos! 

Para não perder a conta...

Até o momento já temos 30 escolas em operação, 16 mil vagas criadas!
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A Umei Diamante está localizada na 
Regional Barreiro
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