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Em panos limpos 
Serviço de lavanderia oferecido pela Inova BH  
é muito elogiado pela direção das escolas 

Jovens Aprendizes
Oportunidade para
crescimento pessoal e profissional
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Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Solar Rubi 
Já são sete as Unidades Municipais  
de Ensino Infantil entregues pela Inova BH
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E stamos muito próximos de 
finalizar a primeira Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) pertencente 

à primeira Parceria Público-Privada 
(PPP) em educação do Brasil. Ao todo, 
além de 32 Unidades Municipais de En-
sino Infantil (Umeis), construiremos 5 
Emefs, mas a de Solar Rubi, na Regio-
nal Barreiro, será a primeira delas e a 
expectativa é grande! Por isso fomos 
conversar com a Gerente Regional de 
Educação do Barreiro, Maristela Bruno 
da Costa. Em entrevista, ela nos contou 
um pouco da região onde a escola está 
sendo construída e dos preparativos 
para a inauguração. 

A Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Solar Rubi será a primeira do 
bairro. Até então, onde os jovens da re-
gião estudam? 

Hoje, todos os alunos daquela região 
são transportados de ônibus pela pre-
feitura para as escolas da região de Vila 
Pinho e do Barreiro de Cima. Os alunos 
vão à escola e tem a frequência normal, 
mas o dificultador nosso é na hora das 
reuniões. A gente sempre avaliou que 
os alunos não tinham o sentimento de 
pertencimento, por que a escola não 
era deles. Eles saíam do bairro deles 
para ir estudar num lugar mais distan-
te. Então, quando tinha uma reunião ou 
um evento, reunião de pais em espe-
cial, a gente sabia da dificuldade deles 
participarem. Às vezes, quando a gente 
precisava muito conversar com esses 
pais, utilizávamos o transporte escolar 
para buscar, para que eles compare-
cessem à reunião. 

Quais são as vantagens que uma esco-
la na região traz para os alunos?

Primeira coisa: é um equipamento 
público. Escola é sempre uma referên-
cia muito forte para a comunidade.  A 
gente sabe que, sempre que tem al-
gum problema com alguma criança, ali 
é um ponto onde a família vai buscar 
informação. É um ponto de apoio. Isso 
é importante e eles vão ter agora na 
comunidade. Também tem a questão 
do pertencimento. Agora eles vão ter o 
sentimento de “é meu”. 

Quase prontos!

Entrevista
Além das atividades pedagógicas re-
gulares, a escola poderá receber ou-
tros projetos e atividades? Quais? Para 
que público?

Sim. A gente tem a Escola Integra-
da; a Escola Aberta; e a Educação de 
Jovens e Adultos. Na escola integrada 
o aluno tem o horário normal, que é a 
jornada dele, e, além disso, tem mais 
quatro horas. Contando com o almoço, 
mais quatro horas e meia. Ele fica nove 
horas na escola. E no contra turno, que 
é o turno inverso da sala de aula, ele tem 
atividades que podem ser tanto peda-
gógicas, como ajudar a fazer o para 
casa, quanto esportivas e lúdicas. Tem 
futebol, tem dança, tem karaté, muitas 
excursões para parques, clubes, tea-
tros. A nossa proposta é que a Escola 
Integrada cubra 100% dos alunos. E a 
maioria do pessoal daquela região já 
matricula os alunos na Escola Integra-
da, por que o pai precisa trabalhar. Às 
vezes a criança ficava em casa sozinha. 
Agora ela fica na escola, já com o almo-
ço, com banho, ajuda no para casa. 

A escola aberta é para todas as pes-
soas. Tanto para os jovens e crianças, 
quanto para as pessoas mais velhas. É 
um local para ficar em segurança, para 
que elas possam se encontrar, fazer 
oficinas. Naquele momento, os portões 
da escola estão abertos, a escola está 
aberta. É para todo mundo. São seis ho-
ras no sábado e seis horas no domingo 
em que tudo pode ser utilizado. 

E a Educação para Jovens e Adultos, 
que é noturna. O aluno tem que ter mais 
de quinze anos para poder participar. Às 
vezes é um jovem que quer começar a 
trabalhar e estudar no turno da noite. 
Temos até projeto de fazer alfabetiza-
ção de idosos.

Quais são os preparativos da Gerência 
Regional de Educação do Barreiro para 
colocar a escola em funcionamento?

Estamos montando o projeto pedagó-
gico e preparando a seleção dos professo-
res e dos diretores da escola. Em paralelo 
estamos analisando quais alunos da região 
serão matriculados na escola. A gente sabe 
que podem ter os alunos que vão de ônibus 
e que vão querer continuar na escola onde 
estão, mas também tem aqueles que vão 
querer ficar ali na escola que vai ficar pron-
ta. Tudo isso tem que ser analisado.

Muitos dos serviços, como a limpeza, 
segurança e manutenção, antes sob 
responsabilidade da direção, agora 
serão realizados pela Inova BH. Quais 
são os benefícios dessa nova forma 
de gestão?

É o sonho de qualquer educador. 
O sonho do gestor de uma escola é 
trabalhar com o pedagógico. O objeti-
vo principal da escola é ensinar. E ele 
acaba administrando um monte de 
outra coisa. Quando a gente fala da 
PPP, muito diretor fala “nossa, quero ir 
para lá”. E isso deixa uma expectativa 
muito grande. Eu falo que esse projeto 
não tem que dar certo, ele já deu certo. 
Esse compartilhamento entre a Inova 
BH e a Prefeitura de Belo Horizonte 
chega a um ponto comum para traba-
lhar para a comunidade, para a socie-
dade, para o público. Então eu falo que 
já deu certo pela vontade de dar certo. 
Na hora que fala que é a primeira esco-
la de ensino fundamental de uma Par-
ceria Público-Privada eu acho bacana 
demais. É uma oportunidade de a gen-
te sair na frente. 
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Roupa suja se lava é na lavanderia!

U ma das grandes vantagens 
da Parceria Público-Privada 
(PPP) entre a Prefeitura de 
Belo Horizonte e a Odebrecht 

para a construção de 37 escolas é a presta-
ção de todos os serviços não pedagógicos 
pela Inova BH. Sem precisar se preocupar 
com a limpeza, portaria, manutenção, a 
direção tem mais tempo para se dedicar à 
parte pedagógica. E se é para falar dos ser-
viços prestados pela Inova BH que liberam 
a direção das escolas para seus afazeres 
pedagógicos, não podemos deixar de citar 
a lavagem dos lençóis, edredons, toalhas 
e babadores, que nas Umeis da PPP não é 
feita dentro das escolas, mas sim externa-
mente, em uma lavanderia parceira. 

Se em uma casa com cerca de quatro 
pessoas a quantidade de roupa para la-
var já é grande, imagina em uma escola 
com cerca de 400 crianças? É muito tra-
balho, mas nada com que a direção da 
escola precise se preocupar. Janaína Pe-
drosa Dias, Vice-diretora da Umei Bel-
monte, gosta da tranquilidade oferecida 
pelo serviço de lavanderia: “nossa, isso é 
muito bom. Muito bom!”, afirma empol-
gada. “Nem sei como seria se tivéssemos 
mais isso para cuidar”, completa. Janaína 
conta que o serviço de lavanderia ocor-
re com tanta tranquilidade que ela nem 
precisa se preocupar. “Às vezes, quando 

estou indo ou voltando do almoço, vejo 
que estão chegando ou saindo peças dos 
enxovais, mas eu nem me preocupo em 
olhar ou conferir”.  Segundo ela, as peças 
estão sempre limpas e são trocadas sem 
que ela precise falar nada.

A Janaína, não confere, mas todas as 
peças são lavadas com muito carinho e 
dedicação pela Lavanderia Dallas, par-
ceira da Inova BH. As roupas são trans-
portadas com muita atenção para a La-
vanderia, onde passam por um extenso 
e cuidadoso processo de lavagem. To-
dos os equipamentos são industriais e 
as lavadoras possuem alta eficiência 
para garantir o processo de higieniza-
ção. Depois de passarem por secadores 
potentes, as peças são dobradas ma-
nualmente. A eficiência da lavagem é 
garantida pelas máquinas, que passam 
por manutenções periódicas e estão 
sempre em bom funcionamento, e pelos 
dosadores químicos automáticos, que 
evitam falhas humanas.

Após a higienização, o enxoval ainda 
passa por uma triagem manual, e as pe-
ças que apresentam mancha ou algum 
tipo de sujidade são separadas para se-
rem lavadas novamente ou para passar 
por um processo manual de remoção de 
manchas. Cerca de 60% dos babadores 
utilizados nas Umeis passam pelo pro-

Conhecendo

cesso manual para a retirada de man-
chas, em sua maioria causadas por res-
tos de alimentos.

Para que todo esse trabalho capri-
chado não seja prejudicado, ao serem 
devolvidas às Umeis, as peças são 
embaladas em um filme transparente 
e transportadas em veículo fechado, 
para sofrerem menor contato com am-
biente externo e suas impurezas. Os 
veículos de transporte passam por hi-
gienizações internas e externas perió-
dicas para que estejam sempre limpos. 
“O serviço de lavanderia é um achado!”, 
afirma a Vice-diretora da Umei Minas-
lândia, Anamaria Santos. 
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J á são sete as Unidades Muni-
cipais de Ensino Infantil entre-
gues pela Inova BH. Depois de 
Belmonte, Minaslândia, Elos, 

Palmeiras e Vila São João Batista, que 
já recebem as crianças da região, em 
breve será a vez das Umeis Urca-Con-

A formação técnico-profis-
sional de jovens e adoles-
centes vai muito além de 
uma obrigação legal a ser 

cumprida pelo empregador. A apren-
dizagem profissional amplia as possi-
bilidades de inserção no mercado de 
trabalho e torna bem mais promissor o 
futuro dessa nova geração. É por isso 
que a Inova BH apoia o programa Jovem 
Aprendiz desenvolvido pela Fundação 
CDL Pró-Criança. O programa é prece-
dido pela realização de um curso de Ini-
ciação Profissional, com carga horária 
de 40 horas. Em seguida, os jovens são 
inseridos nas empresas. Como aprendi-
zes eles recebem uma formação técni-

fisco e Jaqueline darem as boas vindas 
aos seus primeiros alunos. As duas es-
colas, localizadas, respectivamente, 
nas regionais Pampulha e Norte, já têm 
suas obras concluídas e estão prontas 
para iniciarem as atividades. As sete 
escolas, juntas, oferecem cerca de 

Acontece!
Para não perder a conta...

Jovens Aprendizes
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co-profissional, desenvolvida tanto na 
Fundação CDL, quanto na empresa que 
o admite. O processo de contratação de 
jovens aprendizes no Projeto de cons-
trução das escolas se iniciou em 2013, 
com o total de 15 jovens. Em 2014 inicia-
mos um processo de seleção de novos 
aprendizes, juntamente à CDL, voltado 
prioritariamente para filhos e parentes 
de nossos funcionários. Em março ini-
ciamos a contratação de mais 08 jovens 
que iniciarão curso preparatório na Fun-
dação CDL durante todo o mês, para, 
a partir de abril, atuarem conosco no 
contrato da PPP, tendo, assim, a opor-
tunidade de aliar o aprendizado a novas 
perspectivas de vida. 

2900 vagas para crianças entre zero 
e seis anos. Em breve também entre-
garemos a primeira Escola Municipal de 
Ensino Fundamental: Solar Rubi, na Re-
gional Barreiro, que disponibilizará cer-
ca de 960 vagas aos jovens moradores 
da região. 
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