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Recesso Escolar:
momento ideal para colocar tudo em 
ordem para o novo ano letivo!
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Fechando 2016
Últimas unidades são oficialmente 
inauguradas

P. 04

Nada de Férias!
Equipes de manutenção e serviços  
a todo vapor

P. 02
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Q   uem conhece a Parceria Públi-
co-Privada entre a Prefeitura 
de Belo Horizonte e a Inova BH 
já sabe: o recesso das crianças 

é um momento de grande empenho para 
as equipes que trabalham para manter a 
estrutura física das 51 escolas. “Durante 
todo o ano, a equipe de manutenção se 
esforça para realizar os reparos de possí-
veis danos que vão surgindo: um retoque 
na pintura, o conserto de um vazamento, 

Sem descanso!

a troca de uma cadeira quebrada. Mas é 
durante as férias escolares, quando crian-
ças e professores não estão ocupando o 
prédio, que a equipe pode fazer grandes 
intervenções e melhorias. Tarefas que 
causariam muito transtorno se fossem 
feitas durante o período letivo”, explica o 
Responsável pela Manutenção da Inova 
BH, Ubiratan Araujo. O mesmo acontece 
com a equipe de limpeza. Durante o ano a 
equipe está sempre trabalhando para dei-

xar as unidades limpas, mas é no recesso 
que é possível realizar o tratamento e a 
aplicação de cera no piso da escola. “É um 
processo que demanda tempo, mas vale à 
pena, pois depois da aplicação do produto 
o piso fica novo e bem mais fácil de reali-
zar a limpeza cotidiana”, conta o Respon-
sável pela área de Serviços da Inova BH, 
Nelson de Souza. Conheça algumas das 
melhorias que a Inova BH está implemen-
tando nesse recesso! 

Replantio da grama e im-
plantação de sistema de 
irrigação: 
Várias escolas estão recebendo o ser-
viço de replantio da grama. Na busca 
por melhorar a qualidade do serviço 
e fazer com que a grama dure mais 
tempo, está sendo utilizada uma gra-
ma mais resistente e uma técnica di-
ferente, com a preparação do solo e 
utilização de adubos especiais. Além 
disso, no momento do replantio, com o 
objetivo de facilitar o trabalho de rega, 
em algumas unidades também está 
sendo implantado um sistema de irri-
gação automático. 
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Troca do Rodapé:  
Com o objetivo de instalar um rodapé 
mais bonito e resistente, que necessi-
te de menos reparos ao longo do ano, a 
Inova BH vem realizando em diversas 
unidades a substituição do rodapé de 
madeira por um de ardósia. A substi-
tuição será feita gradativamente na 
medida em que os rodapés antigos fo-
rem se desgastando pelo uso.
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Acompanhamento
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Testeira de alumínio nas 
escadas: 
Também está sendo instalada uma 
testeira de alumínio nas escadas in-
ternas das Umeis. Além de dar um as-
pecto mais bonito, o alumínio possui 
uma grande durabilidade e as esca-
das precisarão de menos consertos 
durante o ano. As trocas estão sendo 
feitas de acordo com o cronograma 
estabelecido pela Inova BH.

Pintura: 
Retoques na pintura são realizados roti-
neiramente pela equipe de Manutenção 
da Inova BH, mas por causa do cheiro 
e do transtorno causado, apenas du-
rante o recesso é possível realizar uma 
pintura mais extensa, abrangendo mais 
ambientes. E a equipe de pintura está 
aproveitando o momento para realizar 
a pintura do maior número de ambien-
tes possíveis.

Tratamento do piso: 
Um produto especial está sendo apli-
cado para deixar o piso das unidades 
mais brilhante e fácil de limpar. É pre-
ciso tirar todos os objetos e móveis do 
ambiente e realizar uma limpeza pro-
funda para depois aplicar o produto. O 
tratamento é feito em todas as umeis 
em que nossas encarregadas de lim-
peza identificaram a necessidade.
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N o dia 6 de dezembro foi 
realizado o Encontro de 
encerramento das ativi-
dades da Rede Municipal 

de Educação - 2016. O encontro é rea-
lizado anualmente com a presença de 
diretores e vice-diretores das unida-
des de Ensino de Belo Horizonte, além 
do Prefeito e Secretária de Educação. 
Trata-se de um momento para celebrar 
as conquistas alcançadas pela cidade na 
área da Educação. 

Neste ano, durante o evento, ocor-
reu também a inauguração de 13 uni-
dades de ensino construídas por meio 
da Parceria Público-Privada (PPP) en-
tre a Prefeitura de Belo Horizonte e a 
Inova BH: Umei Barreiro, Umei Califór-
nia II, Umei Camargos, Umei Engenho 
Nogueira, Umei Ipiranga, Umei Lajedo, 
Umei Lindéia, Umei Marfim, Umei Nova 
Iorque, Umei Parque Real, Umei Soli-
mões, Umei Vila Maria e Escola Munici-
pal Cônego Raimundo Trindade.

As unidades já estavam em funcio-
namento, mas faltava ainda a inaugura-
ção oficial. Agora não falta mais! Todas 
as 51 unidades construídas por meio da 
PPP encontram-se inauguradas e em 
funcionamento, com capacidade para 
atender cerca de 25 mil crianças. Os 
serviços de limpeza, manutenção, por-
taria, jardinagem e lavanderia das 51 
unidades são prestados pela Inova BH, 
enquanto toda a parte pedagógica fica 
sob a responsabilidade da Prefeitura de 
Belo Horizonte.

Últimas Inaugurações

O evento também contou com a apre-
sentação musical de alunos de diversas 
escolas e a premiação dos estudantes da 
rede pública de Belo Horizonte que ga-

Acontece!

Os diretores da Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade e das 
Unidades Municipais de Educação Infantil Lajedo e Solimões foram alguns  

que receberam as placas oficiais de inauguração durante a solenidade

nharam medalhas de ouro em diversas 
competições, como a Olímpiada Brasileira 
de Matemática e a Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica. 
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