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Escolas revitalizadas
Conheça os serviços executadosP. 02

Qualificação 
Equipes da Inova BH passam  
por treinamentos
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Volta às aulas de cara nova
Durante as férias escolares, equipes de manutenção, 
jardinagem e limpeza trabalham dobrado para deixar 
as unidades de ensino ainda mais bonitas
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Q uem passava pela rua e não via o movimen-
to de entrada e saída das crianças podia até 
achar que as escolas que fazem parte da 
Parceria Público-Privada (PPP) entre a Pre-

feitura de Belo Horizonte e a Inova BH ficaram vazias 
na segunda quinzena de julho. Mas a verdade é que, lá 
dentro, tinha muita gente trabalhando para deixar tudo 
limpo, arrumado e pronto para receber a volta às aulas. 

A equipe de limpeza, por exemplo, se dedicou a lava-
gem de cada cantinho, de cada detalhe: paredes, armá-
rios, estantes, mesas, cadeiras e, principalmente, o piso, 
que nas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis), 
recebeu um tratamento especial. “Primeiramente, a equi-
pe passa um removedor, que retira toda a sujeira e impu-
reza, inclusive os restos do produto aplicado no último 
tratamento de piso. Depois de bem limpo é a vez de pas-
sar a cera. É um produto especial, que cria uma camada 
de proteção impermeabilizante em todo o piso. Por isso o 
chão fica brilhante, como se estivesse novo, e bem mais 
fácil de limpar”, explica a Encarregada de Serviços da Ino-
va BH, Keila Pinto Pereira.

Acontece

Unidades de Ensino renovadas
A realização do tratamento do piso, além de deixa-lo novo e brilhando, 

torna a superfície mais lisa e fácil de limpar, agilizando o trabalho das 
Auxiliares de Serviços Gerais
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A troca das lâmpadas dos ginásios por refletores de LED vai ajudar na 
economia de energia das escolas Com a pintura revitalizada, escolas ficam ainda mais bonitas!

Não podemos esquecer das áre-
as externas das escolas, que também 
ganharam um cuidado especial. Várias 
unidades tiveram a grama replantada. 
O replantio vem sendo feito com um 
tipo diferente de gramado, mais resis-
tente ao pisoteio, e com uma técnica 
nova, já com um sistema integrado de 
irrigação. De acordo com o Encarrega-
do de Manutenção Predial da Inova BH, 
Wagner Nogueira, os resultados al-
cançados com a nova técnica têm sido 
muito positivos:  “a grama tem ficado 
verde por mais tempo e resistido bem 
melhor ao uso diário do parquinho pe-
las crianças”.

Outros serviços de rotina também 
foram executados, tudo para que no 
dia 1º de agosto as crianças, mães, pais, 
professores e demais funcionários das 
escolas encontrassem um ambiente 
gostoso e confortável para a aprendiza-
gem e o ensino! 

Quem também aproveitou para executar serviços que são 
mais fáceis de serem realizados quando as crianças não estão 
na escola foi a equipe de manutenção. Nas Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental (Emefs), a equipe de elétrica realizou a troca 
das lâmpadas do ginásio por lâmpadas de LED. “As lâmpadas de 
LED têm uma durabilidade bem maior. Elas queimam e estragam 
menos, então as escolas vão ficar mais tempo sem precisar de 
manutenção nas lâmpadas. Além disso, o consumo de energia das 
lâmpadas de LED chega a ser até 60% menor”, explica o Respon-
sável pela Manutenção, Marlon Couto. Enquanto isso, a equipe de 
pintura realizava a revitalização em diversas unidades.

Junto ao replantio da grama está sendo instalado um sistema de irrigação, que facilita o trabalho de 
rega e ajuda a manter a grama verde por mais tempo
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O  período era de férias escola-
res, mas para os integrantes 
da Inova BH foi um momento 
de muito ensino e aprendiza-

do. Com o objetivo de aprimorar cada 
dia mais nossos serviços, durante o 
recesso das escolas foram realizados 
diversos treinamentos com as nossas 
diferentes equipes.

As 51 Auxiliares Administrativas e as 
5 Auxiliares de Reprografia estiveram 
no escritório da Inova BH para passar 
por uma reciclagem. Foram abordados 
temas ligados às áreas de Manutenção, 

Férias escolares, aprendizado dobrado

Limpeza, Lavanderia, Recursos Humanos 
e Segurança do Trabalho. Elas puderam 
tirar dúvidas, trocar experiências e com-
partilhar os bons resultados alcançados 
nas diferentes unidades de ensino.

Os artífices das Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (Emefs) também 
passaram por uma qualificação e agora 
eles estão aptos a realizar trabalhos de 
pintura nas escolas. “O artífice poderá, 
ele mesmo, realizar os retoques neces-
sários na pintura da escola, agilizando 
bastante o trabalho”, afirma o Respon-
sável pela Manutenção, Marlon Couto. 

E nossos integrantes que ainda não ti-
nham realizado o treinamento de Brigada 
Contra Incêndio o fizeram durante o re-
cesso. O curso prepara brigadistas para 
agir em situações emergenciais, operan-
do equipamentos de combate a incêndios, 
auxiliando a identificar situações de riscos 
e prestando os primeiros socorros. “Isso 
melhora a segurança nas escolas, pois 
com o treinamento aumentamos o núme-
ro de pessoas com habilidades de atuar 
nos casos de emergência”, explica o Téc-
nico de Segurança do Trabalho da Inova 
BH, Vinícius Brandão Ramos.

Conhecendo
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Durante o treinamento, as Auxiliares Administrativas e de Reprografia 
tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e trocar experiências 

Os artífices das Emefs receberam treinamento para poderem executar 
serviços de pintura nas escolas

Integrantes da Inova BH estão aptos para agir em casos de emergência
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