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A Inova BH é uma empresa per-
tencente ao grupo Odebrecht 
e é a responsável, junto com a 
Prefeitura de Belo Horizonte, 

pela primeira parceria público-privada (PPP) 
na área de Educação no Brasil. A parceria  
tem duração de 20 anos e as obras começa-
ram no final de 2012. Além da construção 
de cinco escolas de Ensino Fundamental e 
outras 32 em Educação Infantil, distribuídas 
por toda a cidade de Belo Horizonte, a Inova 
BH será responsável pela operação de servi-
ços não pedagógicos, como manutenção das 
instalações elétricas e hidráulicas, segurança, 
limpeza, sustentabilidade ambiental e compra 
de mobiliário.

A primeira das 37 unidades escolares que 
serão feitas por meio de Parceria Público-
-Privada (PPP) será concluída no final desse 
mês. Trata-se da Unidade Municipal de Edu-
cação Infantil (Umei) do bairro Belmonte, e 
que terá capacidade para atender mais de 
400 crianças. As obras da PPP resultarão em 
incremento de quase 20 mil vagas na Educa-
ção do município.

Nossa Diretora de Investimentos, Chris-
tini Kubo, mencionou em matéria para o Di-
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ário Oficial do município que o projeto represen-
ta a primeira PPP na área de educação no Brasil. 
“Cuidamos da qualidade da infraestrutura com 
propostas inovadoras que têm tudo para ser re-
plicadas em outras cidades. BH é hoje modelo de 
como oferecer mais escolas e em menos tempo, 
com alto padrão de qualidade”, reforçou, na mes-
ma publicação.

Para o encarregado da obra da Escola Munici-
pal Solar Rubi, José Nascimento, a PPP representa 
um ganho para toda a população. “É prazeroso ver 
uma obra como essa e saber que nossos filhos e 
netos terão oportunidades que nunca tivemos. 
Além de oferecer escolas de qualidade, a Prefei-
tura está também gerando emprego”, comentou, 
para o mesmo jornal. 
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Visita do prefeito 
à Umei Palmeiras

Educação em números

Acompanhamento

O prefeito Márcio Lacerda, acom-
panhado pela secretária munici-
pal de Educação, Sueli Baliza, pelo 
Diretor Superintendente Sérgio 

Neves e nossos diretores Bruno Tiere e Chris-
tini Kubo, visitaram, no dia 13 desse mês, as 
obras da Umei Palmeiras na região Oeste de 
Belo Horizonte. Em fase de acabamento, é pos-
sível observar em sua estrutura atual as di-
versas camadas que compõem o sistema de 
Light Steel Frame, da lã de vidro que dá con-
forto térmico e acústico, às placas cimentícias, 
que conferem leveza e praticidade à estrutura 
da escola. A unidade de ensino tem previsão 
de entrega para novembro deste ano. Antes 
dela, serão inauguradas Belmonte, Minaslândia 
e Elos. Atualmente, Belo Horizonte conta com 
68 Umeis que estão espalhadas pelas nove 
regiões da capital.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por 
meio da Secretaria Municipal de Educação 
(Smed), atende mais de 46 mil crianças de 0 
a 5 anos, das quais 23 mil nas Umeis e es-
colas municipais e outras 23 mil na rede 
conveniada. A PPP firmada entre a PBH e a 
Odebrecht vai aumentar a capacidade de 
atendimento dessa faixa etária em mais de 
14 mil vagas até o final de 2014. 
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Ação 
recreativa  
em Belmonte

N o dia 25 de julho foi realizada uma 
ação recreativa com as crianças 
da Escola Municipal Consuelita 
Cândido: escola vizinha de muro da 

obra “Umei Belmonte”. A ação envolveu, aproxi-
madamente, 100 crianças da comunidade.

Com o auxílio da nossa maquete e orientados 
pela assistente social, Rafaella Lana, os alunos 
conheceram melhor como é o projeto da Umei 
e o que a nova escola trará de mudanças posi-
tivas para o bairro. A ação foi uma oportunidade 
de aproximação e de valorização daquilo que o 
bairro nos retribui de mais importante: o reco-
nhecimento de que estamos ali em uma parceria 
que fará a diferença na vida de tantas famílias! 

P assados pouco mais de oito me-
ses do início das obras, entre-
garemos no final desse mês a 
Umei Belmonte, no bairro de 

mesmo nome. Localizada na segunda região 
mais populosa da cidade de Belo Horizonte – a 
região Nordeste – a nova Umei trará vagas para 
mais de 400 crianças.

Sua construção, a ser concluída em tempo 
recorde para os padrões brasileiros, baseou-
se no método construtivo chamado Light 
Steel Framing. Esse sistema, além de permitir 
grande aceleração das obras em comparação 
com a alvenaria tradicional, garante maior 
qualidade de acabamento, durabilidade e con-
forto para quem frequenta as instalações. 

Alguns outros benefícios desse método 
estão em facilitar a instalação e manutenção 
das redes elétricas e hidráulicas, oferecer maior 
eficiência energética e permitir o uso de mate-
riais renováveis, evitando desperdícios. Umei Belmonte

Umei Palmeiras Umei Minaslândia Umei Elos
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