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Inauguramos a
primeira escola
da primeira PPP
em educação
no Brasil!

A primeira Umei foi inaugurada no dia
21/09, em Belo Horizonte, e contou
com grande cerimônia
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Acompanhamento

Bom para todos!

Inauguração da primeira Umei

“A PPP vem para acelerar a oferta da vagas na rede municipal de ensino. Serão quase 20 mil até o final de 2014.”

I

Secretário Adjunto de Educação de Belo Horizonte,
Afonso Celson Renan Barbosa
“A PPP é inovadora em sua proposta de construir, pela
primeira vez no Brasil, 37 escolas em um curto prazo e
com muita qualidade. É uma excelente maneira de resolver o dilema da carência de recursos e a necessidade de vagas para a educação infantil.”
Secretário municipal de Desenvolvimento,
Custódio Mattos
“Quero cumprimentar a capacidade empreendedora
da Odebrecht, que utiliza seus quase 70 anos de experiência para buscar inovação em todos os ramos. O
Brasil precisa de empresas nacionais que invistam no
seu desenvolvimento.”
Henrique Pimentel

nauguramos, no sábado dia 21, a primeira
Umei da PPP das escolas em Belo Horizonte (MG), com a presença
do prefeito Márcio Lacerda,
da Diretora de Investimentos
da Inova BH, Christini Kubo,
e com o Diretor de Contrato
da Odebrecht Infraestrutura,
Bruno Tiere.
O evento contou com a
apresentação de dança das
crianças da Escola Municipal Consuelita Cândido,
com membros de diversas
secretarias da Prefeitura
de Belo Horizonte (PBH) e
com discursos que enfatizaram a importância das
PPPs, hoje, na viabilização da infraestrutura no Brasil.
Adenílson Gonçalves, pedreiro, representou todos os funcionários que trabalharam
na construção da Umei e foi homenageado.
Seu nome ficou gravado na placa inaugural
que será afixada no local.
Por se tratar da primeira Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil, o tom era festivo e
de muito otimismo. À comunidade foram de-

dicadas atividades simbólicas desse momento: recreadores faziam a alegria das crianças
enquanto as mães, curiosas, conheciam as
instalações onde seus filhos iriam estudar,
muito em breve.
Após pouco mais de oito meses de obras e
acabamentos, entramos na fase de operação
e deixamos a escola impecavelmente pronta para receber a nova geração de alunos da
rede municipal de ensino!
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Prefeito Márcio Lacerda
“O BDMG busca viabilizar investimentos de longo prazo na área social que gerem benefícios aos cidadãos
mineiros. A Inova BH é uma iniciativa vanguardista, de
extrema importância para o incremento da educação
infantil e básica em Belo Horizonte.”
Presidente do BDMG, Matheus de Carvalho
“Para nós da Vivante, a importância de sermos parceiros nesta primeira PPP em Educação no Brasil junto
com a Odebrecht, nos traz muita alegria e a certeza de
uma grande conquista para todos nós!”
Gerente de Operações da Vivante (antiga Dalkia),
Cláudio Batista de Oliveira
“(...) já podemos constatar a alegria dos pais, crianças e
educadores com a estrutura que foi montada e, principalmente, com o fato de que conseguimos estabelecer
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grande empatia entre eles e nossos colaboradores.
Esta sinergia, já conseguida nos primeiros dias, demonstra que o empreendimento e nosso trabalho têm
sucesso garantido”
Gerente da Verzani & Sandrini
Segurança Patrimonial, Altair Ferreira
“Entregar a primeira escola é um marco extremamente importante para nosso projeto. É, sem dúvida,
o primeiro passo para a conclusão com êxito de uma
parceria que só renderá frutos para a população”.
Bruno Tiere,
Diretor de Contrato da Odebrecht Infraestrutura
“Me sinto muito orgulhoso por deixar essa escola para
a população e para as crianças”
Trabalhador na obra de Belmonte homenageado,
Adenílson Gonçalves
“Aqui celebramos a alegria de estarmos juntos, a alegria de receber um prédio tão bonito (...) Esse é um presente muito especial e desejado para a comunidade.”
Diretora da Umei Belmonte, Rosália Magalhães
“Eu estava em casa cuidando dele, não podia trabalhar.
Agora vou poder, e isso ajuda muito!”
Avó de aluno contemplado com vaga na Umei
Belmonte, Arlete de Oliveira
“ Não pude estar presente, mas estou muito orgulhoso
e realizado pelo momento que vocês nos proporcionaram. Ainda faltam 36, mas a 1ª a gente nunca esquece!!
Parabéns a todos que contribuíram com essa etapa! “
Geraldo Villin Prado, Diretor Superintendente de
Parcerias Públicas da Odebrecht Properties
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Iniciamos as
operações em Belmonte
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N

a semana que antecedeu a inauguração da primeira Umei da Inova BH/
Odebrecht Properties, em parceria
com a Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH), iniciamos a operação juntamente com os
nossos parceiro em serviços – a antiga Dalkia, hoje
Vivante, e a Verzani & Sandrini Segurança. Concluindo o ciclo de entrega da primeira escola, a Inova BH iniciou os serviços de limpeza, manutenção,
vigilância e demais serviços-suporte ao exercício
pedagógico a ser desempenhado pelas secretarias
de Educação do Município.
A PPP assinada em meados de 2012 com a
PBH tem como finalidade a construção seguida
da prestação de serviços de apoio não-pedagógicos a 37 unidades de ensino de educação básica de Belo Horizonte. A parceria pioneira prevê a
construção e operação de 31 outras Umeis (além
de Belmonte), para crianças de 0 a 6 anos, e cinco escolas de Ensino Fundamental (EMEFs), para
alunos de 7 a 14 anos. As atividades pedagógicas,
o serviço de alimentação e a administração das
novas unidades continuam sendo executados
pela PBH.
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