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Dia Mundial do Meio Ambiente
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Por dentro da PPP
O serviço de Controle de Pragas
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Junho é tempo de relembrar e reforçar a importância do 
cuidado que todos devem ter com os recursos naturais!

Destaque do Mês
Projeto Gibi na Umei Santa BrancaP. 04
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Acontece

Em 05 de junho é comemorado 
o Dia Mundial do Meio Ambien-
te. A data foi criada com o ob-
jetivo de chamar a atenção de 

todos os setores da sociedade para os 
problemas ambientais e para a importân-
cia da preservação dos recursos naturais. 
Mas a gente sabe que o cuidado com o 
meio ambiente deve existir o ano inteiro. 

É por isso que as escolas da Parceria já 
foram construídas com aquecedores so-
lares e lâmpadas fl uorescentes, além de 
um projeto que privilegia a iluminação e 
a ventilação natural, que evitam o uso de 
lâmpadas e de aparelhos como o ar-con-
dicionado. Esses fatores reduzem em cerca 
de 29% os gastos com energia da unidade.

Também no quesito “Utilização de Água”, 
as escolas foram equipadas com torneiras 
aeradas, válvulas de descarga, chuveiros e 
mictórios com regulagem de vazão, itens 
que diminuem a quantidade de água utiliza-
da no prédio. Com esses equipamentos, a 
redução de consumo chega a cerca de 35%.

Por causa de toda essa economia, as 
Unidades Municipais de Educação Infan-
til (Umeis) da Parceria receberam o Selo 

BH Sustentável na categoria ouro. A cer-
tifi cação, criada pela Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, 
é destinada aos empreendimentos pú-
blicos e privados, residenciais, comer-
ciais ou industriais, que adotam medi-
das que contribuem para a redução do 
consumo de água, energia, emissões 
atmosféricas e geração de resíduos só-
lidos, além de apresentarem alternativas 
de reciclagem e de reaproveitamento.

Mas a preocupação com a boa uti-
lização dos recursos naturais não fi cou 
restrito à estrutura física das escolas. O 
trabalho de manutenção realizado nas 
unidades escolares também é orien-
tado para a sustentabilidade. Todos os 
materiais utilizados na manutenção e 
limpeza das 51 escolas seguem uma ri-
gorosa política de sustentabilidade. 

As caixas de papelão e as embala-
gens plásticas que armazenam os pro-
dutos utilizados pela equipe são acondi-
cionados no escritório e posteriormente 
enviados para a reciclagem. Também os 
resíduos de metal e de madeira, como 
peças de mesas ou de armários estra-

Meio ambiente em foco!

gados que precisam ser substituídos, 
são guardados no escritório da Inova BH 
para depois serem reciclados. Além dis-
so, as lâmpadas queimadas nas escolas 
são corretamente destinadas, de acordo 
com o exigido pela legislação ambiental. 

O criterioso controle realizado no 
descarte dos materiais utilizados duran-
te a prestação de serviços nas escolas 
que fazem parte da Parceria foi, inclusi-
ve, um dos motivos que levou a Inova BH 
a conquistar o ISO 14001, que atesta a 
existência de diretrizes para o desenvol-
vimento de um sistema de gestão am-
biental e demonstra o comprometimento 
da empresa com as práticas sustentáveis.

Além de tudo, as escolas da Parce-
ria ainda contam com o trabalho de edu-
cação ambiental desenvolvido, pelas 
equipes pedagógicas, com as crianças e 
seus familiares. Algumas unidades im-
plantaram hortas e jardins, outras cria-
ram projetos de incentivo à reciclagem 
e ao plantio de mudas. Há também as 
unidades que desenvolvem trabalhos de 
consciência ambiental. Todas são formas 
válidas de cuidarmos do Meio Ambiente.

Além de torneiras aeradas e outros equipamentos que reduzem o consumo 
de água, o projeto arquitetônico das unidades de ensino privilegia a 
iluminação e a ventilação natural, reduzindo o consumo de energia

A importância de reciclar 
Quando não são reciclados e são descartados diretamente 

no meio ambiente, diversos materiais demoram meses, anos, 
décadas e até séculos para se decomporem!

Papel
cerca de 3 meses

Chiclete
aproximadamente 10 anos

Lata de metal
Cerca de 50 anos

Lata de alumínio
entre 80 e 200 anos

Tampa de garrafa
cerca de 50 anos

Garrafas plásticas
mais de 100 anos As hortas mantidas pelas escolas são mais um exemplo de cuidado 

com o meio ambiente. Na EMEI Elos estão todos atentos para proteger 
e cuidar da horta.

O que vai em cada lixeira? 

Garrafas pet, embala-
gens de plástico e sacos.

NÃO SE RECICLA:  ca-
bos de panela, tomadas, 
adesivos e acrílico.

Latas de alumínio e de 
metal(tipo conserva), tam-
pas de garrafa, materiais de 
aço em geral, clipes e grampo.

NÃO SE RECICLA:  es-
ponja de aço.

Copos, garrafas, potes, 
frasco de medicamento, perfu-
mes,  e materiais de vidro.

NÃO SE RECICLA:  espelhos, 
tubos de TV, louças e óculos.
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Jornais, revistas, caixas, 
embalagens de papelão, 
papel de fax, sulfi te, folha 
de caderno e envelopes.

NÃO SE RECICLA:  papel 
carbono/metalizado/ sani-
tário/celofane e pasltifi cado, 
fi ta crepe, livros, pastas sus-
pensas, etiqueta adesiva, bi-
tuca de cigarro e fotografi as.
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 Em junho, o destaque vai 
para o projeto de leitura 
desenvolvido na Umei 
Santa Branca. Com a 

ajuda da doação vinda dos familiares 
das crianças, a unidade criou um 
espaço dedicado aos gibis. São 
muitas histórias em quadrinhos 
para as crianças (e os adultos, por 
que não?!) se deliciarem! Segundo a 
Coordenadora Pedagógica da Umei 
Santa Branca, Soraya Celi, “os gibis 
possibilitam que as crianças ampliem 
suas possibilidades de inserção e de 
participação nas diversas práticas 
sociais”. Parabéns por essa parceria 
entre a família e a escola.

Destaque do mês

Controle de Pragas

Nesse mês vamos falar de mais 
um serviço muito importan-
te para o bom funcionamen-
to das 51 escolas que fazem 

parte da Parceria: o Controle de Pra-
gas. Cada escola é dedetizada trimes-
tralmente com o objetivo de combater 
e controlar as pragas que residem no 
meio ambiente urbano. O serviço é pre-
viamente agendado e informado à dire-
ção da escola para que toda preparação 
necessária seja realizada. Todos os pro-
dutos utilizados no processo são cer-
tifi cados pela ANVISA, o que dá maior 
segurança e efi ciência na execução dos 
serviços.

As dedetizações podem ocorrer em 
qualquer dia da semana, de maneira 
geral, após a saída dos alunos e funcio-
nários. No dia seguinte à dedetização 

executada, a escola já pode ser utiliza-
da normalmente, pois as especifi cações 
da maior parte dos produtos indicam 
que as pessoas podem retornar ao local 
após 4 horas da aplicação. Apesar dis-
so, para maior segurança dos usuários, 
a sugestão é que a presença de pesso-
as seja evitada por 6 horas, e no caso de 
pessoas pertencentes a grupos de risco 
(idosos, pessoas com doenças respira-
tórias e outras doenças mais graves), 
por 12 horas. De qualquer forma, as aulas 
podem ocorrer sem restrições no dia se-
guinte ao serviço de dedetização.

No caso de aparecimento de alguma 
praga no intervalo do período da próxima 
dedetização, comunique nossa Auxiliar 
Administrativa para que o local seja ava-
liado e, se necessário, um reforço ou uma 
nova dedetização seja realizada.
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 Dedetização na Umei Califórnia II


