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O braço forte, e a mão amiga das empresas, shopping, hotéis, clubes, escolas, escritórios, comércios,
indústrias, igrejas, clínicas, hospitais, laboratórios, bares, restaurantes, supermercados, oficinas,
concessionarias, bancos, transportadoras, condomínios residenciais e comerciais, síndicos (as) na hora da
reforma predial é RENOVO Reformas.com

Tenha a certeza e a garantia de quem faz desde 1978, com profissionalismo e solidez - O braço forte, e a mão
amiga das empresas, condomínios, síndicos, hotéis, clubes e hospitais na hora da reforma predial
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A sua reforma predial ou limpeza de fachada com sucesso começa aqui!
O que nós podemos fazer por você?
Nós temos a solução.
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A RENOVO Reformas.com realiza com qualidade técnica ímpar a manutenção, limpeza de fachada e reforma
predial em Belo Horizonte

Metlife Seguro de Vida
Seguro individual dos funcionários;
Equipe uniformizada;
Equipamento de segurança conforme NR-10 e NR-18;
Garantia sobre o material (Conforme orientação dos fabricantes);
Garantia sobre a mão-de-obra;

CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO CPCD - Rua Paraisópolis, 80 A – Santa
Tereza – Belo Horizonte | Minas Gerais – SERVIÇOS: Execução de emassamento e pintura acrílica sobre tetos
e paredes com pinturas esmalte sintético em portas e janelas de todo o escritório

TUMA INDUSTRIAL – Rua José Cavaline, 279 – Bairro Cinco – Contagem Minas Gerais - SERVIÇOS: Execução de emassamento com massa corrida e pintura latex pva sobre forro de
gesso e paredes em gesso acartonado (drywall.

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO - Av João Cesar de Oliveira,
3228 – Eldorado – Contagem – SERVIÇOS: Execução de retoques de massa corrida onde for necessário, com
lixamento e pintura sobre tetos e paredes internas de toda a loja na cor branco neve SOBRE 02 LOJAS.

SANTA BRANCA ENGENHARIA – Rua Flor de Espatódia, 40 – Bairro Ouro Preto Belo Horizonte - Minas Gerais – Execução de emassamento e pintura sobre gesso em 12 apartamentos, hall de
escada, muros, garagens, pintura de faixas e gradil.

PREMO ENGENHARIA - Pça. Modestino Sales Barbosa, 11 – Point Barreiro – antiga
praça da FEBEM - Belo Horizonte – Minas Gerais. - Execução de pintura com tinta de piso sobre Arquibancada
em concreto na cor concreto

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – Rua Santa Fé,
100 – Sion – Belo Horizonte – MG. – Execução de recuperação de forro de gesso - Execução de emassamento
de forro de gesso com pintura acrílica, Execução de pintura acrílica sobre paredes.
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LYON ENGENHARIA – Av Barão Homem de Melo, 4.500 – 2º andar – Belo Horizonte – MG Execução de recuperação de forro de gesso com retoques e pintura acrílica sobre tetos e paredes de todos as
salas.

- TCI BPO TECNOLOGIA
CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A – Av. Gastão Camargos, 577 – Cinção – Contagem – MG Execução de reformas geral do galpão com pintura interna e externa, remoção de divisória, vistoria e
reparos no piso, alvenaria, pintura esmalte sintético sobre gradil lateral do galpão, tratamento de junta
de dilatação do piso com limpeza geral do galpão.

MINAS CENTRO - Execução de Pintura látex acrílico sobre paredes da entrada da Av
Augusto de Lima, Rua Guajajaras, Teatro Turmalina, Teatro Esmeralda, Teatro Quartzo, Teatro Ágata, Teatro
Topazio e Etc.

CORREIOS – ACF ÁGATA LTDA - Rua Padre Eustáquio, 1442 – Padre
Eustáquio – Belo Horizonte | Minas Gerias – SERVIÇOS: Execução de aplicação de selador sobre paredes de
gesso acartonado, drywall para emassamento com massa corrida pva e pintura látex acrílico na cor palha
(Suvinil).

AGV LOGÍSTICA – UNILEVER - Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1651 – Galpão F
– Contagem– MG. SERVIÇOS: Execução de pintura epóxi sobre piso de estacionamento de empilhadeiras e
faixas de estacionamento das mesmas.

D S M SOLUTIONS - Av. Prudente de Morais, 44. Sala 1202. Cidade Jardim - Belo Horizonte |
Minas Gerais. SERVIÇOS: Execução de reforma geral da sala com pintura de tetos e paredes, esquadrias de
ferro, portas e janelas.

SOL CONSTRUTORA | Av Dos Engenheiros, 300 | Sala 05 | Castelo | Belo Horizonte | Minas
Gerais | OBRA: Rua Castelo de Beija, 13 | Apts 1002 e 1004 | Castelo | Belo Horizonte | MG |
SERVIÇOS: Execução de tratamento de trinca (fissuras) sobre paredes dos Apartamentos 1002 a 1004

PACER LOGÌSTICA | Rua Tupis, 1587 | Barro Preto | Belo Horizonte |
Minas Gerais. SERVIÇOS: Execução de recapeamento do piso em ponto localizados com argamassa AC III com
aditivo impermeabilizante | Execução de aplicação de tinta para piso com aditivo impermeabilizante na cor
concreto sobre piso do galpão | Execução de pintura de faixas sobre piso, conforme layout informado pelo
cliente
Tenha a certeza e a garantia de quem faz desde 1978, com profissionalismo e solidez - O braço forte, e a mão
amiga das empresas, condomínios, síndicos, hotéis, clubes e hospitais na hora da reforma predial

Rua João Ramalho, 73 | Glória | Cep 30880-310
Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil
Telefone 31 3473-2000 | 98687-2000
www.renovoreformas.com

ESCOLA SANTO TOMÁS DE AQUINO - Av Professora Cãndida Holanda, 165 | São Bento | Belo
Horizonte | MG | Execução de Reforma geral de toda a fachada bem como pintura de esquadria metálicas,
tratamento de junta de dilatação, impermeabilização de laje, reforma do telhado, revisão de todos os
banheiros, pintura de salas, instalação de tubulação para redes da escola Etc.

DARNEL EMBALAGENS BRASIL | Rua Diamante, 840 | São Joaquim | Contagem | MG
Execução de pintura de faixas sobre piso para padronizar o galpão

NOKIA | Belo Horioznte | MG | Execução de reforma do telhado do galpão,
pintura interna do escritório Etc

HOSPITAL SANTA HELENA | Rua Cassuarinas, 64 | Eldorado | Contagem | MG – Execução
de reforma geral do telhado, aplicação de forro de gesso Etc.

Manutenção na fachada.

SAMSUNG | Loja SAMSUNG | Shopping Del Rey | Belo Horizonte | MG |

PLAY PRODUÇÕES LTDA | Rua Chamantá, 598 | Mooca | São Paulo |
SP. | Execução de prestação de serviços de manuteções em BH.

ELETROBRAS FURNAS | Av Afonso Pena, 1964 | 9º Andar | Centro | Belo Horizonte |
MG| Execução de refoma geral de todo o 9º andar como troca de piso, eletrica, pintura, bombeiro hidraulico,
forro de gesso, troca de janela de aluminio e Etc.

TOYOTA CONCESSIONÁRIA | Av. Raja Gabáglia, 4343 | Cidade Jardim | Belo Horizonte | MG
| Execução de aplicação de reforma Geral de do a loja

GRUPO EMPREZA SOLUÇÕES | AV Doutor Julio Otaviano Ferreira, 421 | Salas 11
e 12 | Cidade Nova | Execução de Reforma e pintura geral em salas
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RODOBENS CONSÓCIO | Av. Raja Gabáglia, 2236 | Cidade Jardim | Belo
Horizonte | MG | Execução de reforma e pintura

VesporAutomotive
Endereço:Av. Severino Ballesteros Rodrigues, 1805 - Ressaca, Contagem - MG, Reformas e pintura externa
do galpão

SIN IMPLANTE
Av Vereador Abel Ferreira, 1.100 | Jardim Anália Franco
São Paulo | SP
Obra: Reforma, Av. do Contorno, 2646 | Santa Efigênia | Belo Horizonte | MG. Serviço de reforma geral de
salas

EATON CORPORATION
Rua Diácono Josias de Souza, 33 a 36 Condomínio Multivias Medeiros
Jundai | São Paulo
Obra: Reforma, Rua Juiz de Fora, 115 | Sala 1110 | Belo Horizonte | MG. Reforma de sala, pintura, hidraulica
e eletrica

GRUPO LGN | ATACAREJO
Av Afanso Vaz de Melo, 465 | Piso 02 | Bareiro
Belo Horizonte – Minas Gerais.
Obra: Pintura da Fachada | End. Av Portugal | Pampulha | Belo Horizonte | Mina Gerais – Pintura externa
geral

Triangulo Telhas
Rua Dom Pedro I, 680 | Pampulha
Belo Horizonte | Minas Gerais – Execução de aplicação de pintura tipo esmalte sintetico sobre telhas da fachada
frontal e lateral esquerda do galpão
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PARÓQUIA SANTA CLARA DE ASSIS
Rua Alessandra Salum Cadar, 650 | Buritis
Belo Horioznte | Minas Gerais – Emassamento e pintura com tinta acrilica de toda a igreja.
Lar de Idosos Padre Leopoldo Martens da Soc. São Vincente de Paulo
Rua Padre Leopoldo Mertens, 1231 | São Francisco
Belo Horizonte | Minas Gerais – Reforma e Pintura Geral - Execução de serviços de lavagem e limpeza técnica.
Execução de aplicação de pintura lisa 100% acrílico hidro repelente e impermeável e lavável, sobre muros
externo de divisa com pequenos reparos do substrato
Condomínio do Edificio Mauricio de Nassau
Rua Mauricio De Nassau, 234 | Apt 101 | Gloria
Belo Horizonte | Minas Gerais – Pintura dos Muros, Hall e Gradil - Execução de aplicação de pintura 100%
acrílico hidro repelente e impermeável e lavável sobre tetos e paredes internas da escadaria na cor existente
CONDOMÍNIO ED. PRENCIPE AURELIO
Rua Pintagueiras, 51 | Apt 201 | Santo Antônio
Belo Horizonte | Minas Gerais Reforma do telhado e retirada de vazamentos.
CONDOMÍNIO EDIFICIO HORIZONTE
Rua Dorosopolis, 372 | Apt 102 | Fernão Dias
Belo Horizonte | Minas Gerais – Restauração do muro frontal pilar.
CONDOMÍNIO RES. SERRA DO CIPO
Rua Joviano Camargos, 115 | BL 03 | Apt 303 | Centro
Contagem | Minas Gerais - Execução de remoção de junta de dilatação para aplicação de nova junta em
poliuretano PU 30 sobre fachada frontal, fundos e area de ventilação
CONDOMÍNIO ED. ESCUMILHA
Rua Escumilha, 53 | Apt 402 | Arvoredo
Contagem | Minas Gerais - Execução de remoção placas de concreto pré moldadas soltas e acertamento das
mesmas com (02) dois parafusos castelo em todas as placas para evitar futuras queda da peças sobre a frontal
Condomínio Ed. Araucaria
Rua Geraldo Magela de Almeida, 280 | Apt 103 | Castelo Manacas
Belo Horizonte | Minas Gerais - Substituição das telhas quebradas ou danificadas numa proporção de ate 3%.
Este trabalho será executado em etapas, de forma a permitir a abertura, correção e fechamento da área
trabalhada no mesmo período. Ref.: telha ondulada de fibrocimento e = 5 mm
Condomínio do Edifício Camaro
Rua Porto Alegre, 287 | Apt 102 | Carlos Prates
Belo Horizonte | Minas Gerais - Execução de retirada de vazamento do telhado em função das calhas não
estarem soldadas corretamente bem como infiltrações do telhado e recuperação das calhas com vazamentos
Condominio Pedras do Riacho
Av Marte, 948 | Bl 10 | Apt 303 | Riacho das Pedras
Contagem | Minas Gerais - Execução de tratamento de trincas e fissuras em paredes externas. Execução de
aplicação de pintura 100% acrílico hidro repelente e impermeável, que possui elasticidade do que as tintas
convencionais acompanhando asmovimentações da alvenaria, sendo o tratamento eficaz para paredes com
trincas e fissuras sobre paredes externas da fachada.
Condomínio Residencial La Prima Arte
Rua Montese, 112 | Itapoã | BH | MG - Execução de aplicação de PU sobre borda das janelas da varanda bem
como aplicação de manta em pontos localizados (quando necessário)
Codomínio Edifício João Marinoni
Rua Expedicionários, 1225 | Apt 302 | Santa Amélia
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Belo Horizonte | Minas Gerais - Execução de aplicação de pintura lisa 100% acrílico hidro repelente e
impermeável, que possui elasticidade do que as tintas convencionais acompanhando as movimentações da
alvenaria, sendo o tratamento eficaz para paredes com trincas e fissuras sobre toda a fachada e caixas d'água.
Execução de aplicação textura tipo rolada 100% acrílico hidro repelente e impermeável e lavável sobre muros
internos.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NICE NO COPACABANA | Rua Carlos Sá, 656 |
Copacabana. Execução de tratamento de trinacas e fissuras sobre toda a fachada; Bem como reforma geral do
condomínio pintura interna e externa, hall, ferragens, telhado e execução de aplicação de cerãmica na prte
frontal do condomínio.

EDIFICIO SAINT PAUL | Rua São Paulo, 1950 | Restauração da fachada
em pontos localizados com infiltrações.

CONDOMÍNIO MIRANTE DO ESTORIL | Rua Lauro Ferreira, 133| Buritis Execução de
Verificação e correção de possíveis pontos falhos na aderência dos elementos de revestimento, testando todas
as pastilhas verde e removendo as que apresentarem som cavo da fachada frontal; Reassentamento das
pastilha verde removidas e recuperadas que serão fornecidas pelo condomínio

CONDOMÍNIO ED. GUSTAVO CIRELE AREAL | Rua Contria 784 | Barroca Execução de
aplicação de pintura texturizada 100% acrílico hidro repelente sobre teto e parades da garagem; Execução de
pintura esmalte sintetico sobre caixas, gradil do fundo da garagem; Tratamento de junta de dilatação no piso e
no muro lateral; Tracor a tampa do padrão da copasa; Execução de serviços de lavagem e limpeza técnica do
revestimento em marmore e impermeabilização

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU DE VERSALLES | Rua João
Ferreira Aguiar, 43 | Fonte Grande | Contagem | Minas Gerais | Execução de pintura texturizada 100%
acrílica hidro repelente e impermeável | Execução de restauração de reboco | Execução de recuperação das
peças danificadas com teste som cavo para limpeza e aplicação de rejuntes nas partes faltantes de toda a
fachada frontal e lateral em cerâmica e granito

CONDÔMINO DO EDIFÍCIO ESPIRITO SANTO | Rua Espírito Santo,
2006 | Lourdes | Belo Horizonte – Minas Gerais | Execução de remoção de granito solto e acertamento dos
mesmo com parafuso castelo e rejunte sobre toda a fachada frontal | Execução de instalação de parafuso
castelo sobre todas as pedras em granito da fachada: Bem como lavagem e impermeabilização.
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS | Rua Laerte Lopes da Rocha,
273 | Diamante | Belo Horizonte | Minas Gerais | Execução de rejuntamento em partes faltantes para lavagem
com hidro jatiamento a frio e aplicação de impermeabilizante sobre todas as fachadas laterais e fundos e fontal
das duas torre em cerâmica e granito

CONDOMINIO ED. PREMIER - Rua Acacias, 101 – Eldorado – Contagem MG – Execução de limpeza da fachada com impermeabilização, tratamento de junta de ditalação e vedação das
janelas com silicone

- CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE MARLIÉRIA – Rua
Marliéria, 109 – Santa Inês – BH – MG – Execução de pintura com tinta 100% acrílica sobre toda a fachada
externa, pintura de muros de divisa, limpeza de cerâmica frontal com impermeabilização da mesma e pintura
esmalte sintético sobre gradil

- VIA BRASIL - Av. Pedro I, 402 - Bairro Jardim Atlântico
– BH – M/G - Execução de aplicação de impermeabilizante, selador e pintura emborrachada, Bem como
tratamento de trincas e fissuras que provoca-vão infiltrações nas lojas Americana.

- CONDOMINIO ROSA MARIA - Rua Coronel Fabriciano, 92 – St Ines – BH
- MG - Serviços de Reforma geral da fachada com aplicação de textura rola, limpeza cerâmicas frontal e lateral,
pintura de muros, hall de escadas e gradil –

- CONDOMINIO VALENCIA Rua Mulungu, 640 – Eldorado - Contagem Minas Gerais - Execução de reforma geral do telhodo, calhas, furos, pingadeiras e impermeabilização

- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PAUL - Rua São Paulo, 1.950 - Lurdes - B. Hte. MG.Serviços de rastreamento de cerâmicas soltas, limpeza e impermeabilização da Fachada

- CONDOMINIO AZALEIA - Rua Leopoldo Campos Nunes 827 - castelo - BH
– MG - Antes e depões Posso de ventilação Impermeabilização das paredes –
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- CONDOMINIO ED. PREMIER - Rua Acacias, 101 – Eldorado –
Contagem - MG - Reforma geral com aplicação de textura em do o prédio

- CONDOMINIO SAINT PAUL - Rua São Paulo, 1950 - Lurdes - BH – MG - Limpeza e
impermeabilização de fachada -

- CONDOMINIO SAN MARINO – Rua Eucalipto, 184 –
Arvoredo – Contagem – MG – Reforma geral da edificação com tratamento de trincas e fissuras Serviços
executados com Segurança, Qualidade e Garantia Total.

- CONDOMINIO EDIFICO BRASIL COLÔNIA – Av Prudente de Morais, 1.220 – Restauração
da fachada com aplicação de textura rolada e pintura de gradil frontal e grades de janelas, bem como reforma
no telhado com troca de telhas, rufos e calhas.

- - CONDOMINIO ED AGUARIUS – Rua Bragança, 220 – Eldorado – Contagem – Serviços de
pintura com aditivo impermeabilizante sobre a fachada, bem com pintura da garagem, esquadrias e muros

- Serviços executados com Segurança, Qualidade e Garantia Total tudo com preço Justo e
competitivo para sua obra.

pisos com mastigue ou pu poliuretano

Execução de tratamento de junta de dilatação em fachadas e

- Motivos dos vazamentos - Paredes do telhado com infiltrações e mofos Telhado com
remendos de cacos de telhas e telhas quebradas
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- Motivos dos vazamentos - Rufos e calhas fora da medias e sem fixação adequada.

- Textura tipo Eco Granito com junta de pu poliuretano sobre hall de entrada e fachada.

- Revestimento tipo eco granito sobre fachada

- Impermeabilização de fachada e pintura especial ou textura

Certificação: Na busca constante da melhoria dos seus processos, a Renovo conquistou novos
Clientes com seu sistema de gestão de Qualidade, Garantia e Segurança Total em Suas Obras.

Metlife Seguro de Vida
Seguro individual dos funcionários;
Equipe uniformizada;
Equipamento de segurança conforme NR-10 e NR-18;
Garantia sobre o material (Conforme orientação dos fabricantes);
Garantia sobre a mão-de-obra;
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O braço forte, e a mão amiga das empresas, shopping, hotéis, clubes, escolas, escritórios, comércios,
indústrias, igrejas, clínicas, hospitais, laboratórios, bares, restaurantes, supermercados, oficinas,
concessionarias, bancos, transportadoras, condomínios residenciais e comerciais, síndicos (as) na hora da
reforma predial é RENOVO Reformas.com
A RENOVO Reformas.com realiza com qualidade técnica ímpar a manutenção, limpeza de fachada e reforma
predial em Belo Horioznte
Gostou do que viu? Então indique os serviços da Renovo Reformas Prediais! Acesse os ícones abaixo e
compartilhe este conteúdo por e-mail ou através das principais redes sociais.
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