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A Inova BH agora faz parte do grupo Transpes, uma empresa 
mineira que acredita na educação como a chave para 
transformar o país em um lugar cada vez melhor para se viver. 
Leia o informativo e conheça nosso novo Diretor Presidente!
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Prezado leitor,

A Inova BH acaba de passar por um processo de aquisição e agora faz parte 
do Grupo Transpes, empresa mineira de logística e transporte que está há mais 
de 50 anos no mercado. Apesar da mudança na liderança da Inova BH, os servi-
ços prestados nas 51 escolas pertencentes à Parceria com a Prefeitura de Belo 
Horizonte serão mantidos e não haverá qualquer alteração no dia a dia dos inte-
grantes da Inova BH que prestam os serviços não pedagógicos nas escolas, nem 
no dos usuários que utilizam esses serviços. Continuaremos nos esforçando ao 
máximo para que as escolas que fazem parte da Parceria tenham uma estrutura 
de qualidade cada vez melhor, além de trabalhar para a expansão deste legado!

Se reinventar é um processo essencial para qualquer empresa, pois é nes-
se processo que alcançamos novos patamares de excelência em competiti-
vidade e competência. A Transpes é uma empresa familiar apaixonada pelo 
Brasil e com orgulho de ser brasileira. Sempre acreditamos que precisamos mo-
tivar a sociedade a amar o próximo como amamos a nós mesmos. Temos cer-
teza que parte do nosso trabalho é acreditar e ajudar nosso país, e temos con-
vicção que a Inova BH, novo braço da Transpes, será um dos veículos para isso.

A Educação é provavelmente a fonte de onde nascerão novos jovens cons-
cientes e que em breve liderarão nosso país a novos patamares, e é pen-
sando nisso que a Transpes aceita e busca esse desafio de, por meio da Ino-
va BH, prestar os serviços de apoio às 51 escolas que fazem parte da Parceria.

Sabemos que o real desafio não é adquirir uma nova empresa, mas atra-
vés dela criar uma mudança de “mindset”, ou seja, de mentalidade e de com-
portamento de se fazer projetos no Brasil, tendo uma visão voltada para per-
ceber o cidadão brasileiro como o nosso “próximo” e junto a isso criar a cultura 
do compartilhar e a do propósito. Essa empresa será nossa forma de devolver 
para o mundo um pouco do que conquistamos em tantos anos de atuação. 

Tem uma frase que gosto muito de mencionar: “assim como o ouro já teve 
mais valor que a água, hoje a água tem mais valor que o ouro, e o amor ao pró-
ximo não terá preço”. É com essa crença que a Família Gonzalez vai atuar 
no cenário econômico brasileiro e é com essa crença que daremos o nos-
so “giveback” para a sociedade, uma retribuição para a nossa comunidade.

Ruz Gonzalez,
Diretor Presidente da Inova BH
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Acontece
Semana das crianças e dos professores

Outubro é sempre um mês de 
festa, pois nele comemo-
ramos o Dia das Crianças e 
também o dos Professores. 
Para nós, da Inova BH, são 

mais do que datas especiais, são a nos-
sa motivação de trabalhar sempre mais e 
melhor. Nosso trabalho só faz sentido com 
vocês, crianças, que utilizam as escolas 
para aprender, crescer e se desenvolver, e 
vocês, professores, que cuidam da educa-
ção de milhares de estudantes! Parabéns!

É claro que as datas não iriam passar 
batido nas escolas. Diversas unidades 
realizaram atividades lúdicas e recreati-
vas com a criançada. Na Escola Municipal 
de Educação Infantil (Emei) Planalto teve 
banho de esguicho, para ajudar a refres-
car! Já na Emei Marfim, um dia foi dedica-
do ao bailinho, outro ao cinema e um aos 
brinquedos infláveis. Na Emei Floramar e 

na Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal (Emef) Doutor Júlio Soares as crianças 
também se divertiram bastante nos brin-
quedos infláveis. Na Emei Nova Iorque, 
além dos infláveis, a criançada curtiu uma 
apresentação de mágica e outra de teatro.

Falando em apresentação teatral, não 
podemos deixar de falar da que foi rea-
lizada pela Emei Elos e que contou com a 
participação dos funcionários da Inova BH, 
além das cantineiras, auxiliares de apoio, 
gestor financeiro e vice-direção da escola! 
Todo mundo virou ator e atriz! A criançada 
adorou ver na peça as pessoas que traba-
lham pelo bom funcionamento da escola.

As escolas também não deixa-
ram de homenagear os professores 
e professoras. Um exemplo foi o lin-
do painel elaborado pela Emei Manti-
queira, com o nome dos professores 
que fazem parte da história da unidade.

A Inova BH também 
participa da festa

A festa é voltada para as 
crianças, mas os funcio-
nários da Inova BH que 
trabalham nas escolas da 

Parceria também se alegram de po-
der participar desse momento tão 
especial! “É uma semana bem agita-
da, de muito trabalho, pois são mui-
tas atividades diferentes desenvol-
vidas e nós precisamos estar atentas 
para deixar tudo bem limpo e orga-
nizado entre uma atividade e outra. 
Mas é muito gostoso e é o motivo 
de estarmos aqui: cuidar da escola”, 
afirma a Auxiliar Administrativa da 
Emei Marfim, Lídia Santos Dávila. E 
claro, a equipe Inova BH também se 
diverte com as atividades. Na Emei 
Jaqueline, por exemplo, as Auxilia-
res de Serviço Gerais e a Auxiliar 
Administrativa curtiram muito os 
super-heróis que visitaram a escola!
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Outubro: tempo de homenagear crianças e professores!
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Por dentro da PPP

Renovação ISO 9001 e 14001

Parece que foi ontem, mas já 
faz quase um ano que a Inova 
BH conquistou duas certifica-
ções de reconhecimento in-

ternacional, o ISO 9001 e o ISO 14001. 
Ambos os certificados fazem parte da 
International Organization for Stan-
dardization (ISO), que em português 
significa Organização Internacional de 
Normatização. Mundialmente conhe-
cida, a organização estabelece nor-
mas para padronizar os processos de 
produção e controle nas instituições, 
sempre respeitando o meio ambiente.

Como os certificados prezam pela 
melhoria constante dos processos de-
senvolvidos dentro das organizações, 
de tempos em tempos uma auditoria 
externa verifica se a empresa que pos-
sui o certificado continua executando 
as ações conforme as diretrizes inter-

nacionais e se vem tentando aperfei-
çoar aquilo que já havia sido implemen-
tado. Foi o que aconteceu esse mês 
com a Inova BH. Entre os dias 03 e 05 
de outubro o auditor esteve no escri-
tório e em algumas unidades de ensino 
em que a Inova BH atua para verificar 
se todos os procedimentos continu-
am seguindo as diretrizes relativas à 
eficiência da gestão de qualidade (ISO 
9001) e à eficácia da gestão ambien-
tal (ISO 14001). O auditor observa, por 
exemplo, se todos os funcionários es-
tão cumprindo os procedimentos esta-
belecidos, se eles possuem os devidos 
treinamentos, se eles estão descar-
tando os resíduos de forma correta, se 
os produtos utilizados são certificados, 
e se a Inova BH vem cumprindo todos 
os regulamentos e as legislações em 
vigor. 

Expediente
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Endereço: Rua Estoril, 1240 – São Francisco 
E-mail: comunicacao@pppescolas.com.br | Site: www.inovabh.com.br | Tiragem: 2000 unidades

 facebook.com/InovaBH |  twitter.com/inova_bh |      instagram/inovabh

Que tal juntar Festa da Família com a chegada da 
Primavera? Foi o que fez a  Emei Guarani. Aproveitando 
que a mudança de estação representa o início de um 
novo ciclo, a equipe pedagógica realizou uma grande 

festa para renovar as energias de toda a comunidade escolar. 
“Temos a Família como uma árvore onde somos representados 
pelos diversos galhos entrelaçados, unidos por um tronco forte e 
sustentados pela raiz. E para que essa árvore cresça, floresça e dê 
bons frutos, precisa ser nutrida, cultivada e cuidada diariamente 
com muito amor e dedicação. E assim, “primaveramos” nessa 
linda manhã de sábado”, conta a professora da escola, Flávia 
Hermínia. As famílias participaram de diversas atividades, como 
aulas de dança e ginástica funcional. Também não podia faltar a 
apresentação das crianças, que cantaram a música “Primavera” 
de Tim Maia. Por fim, foi plantada a “Árvore da Emei Guarani”, 
um Ipê Branco, simbolizando a vida e a esperança de que dias 
melhores sempre virão.

Destaque do mês

Com o empenho e a dedicação de 
todos os integrantes, a Inova BH con-
seguiu passar por mais essa etapa e 
recebeu a chamada manutenção dos 
certificados, e o melhor: sem nenhuma 
pendência! O auditor não encontrou 
nenhuma não conformidade e con-
cedeu a renovação dos certificados 
com 100% de êxito. “Anualmente são 
realizadas novas auditorias, para que 
seja verificado se a Inova BH perma-
nece desempenhando boas práticas 
de gestão. É por isso que todos preci-
sam continuar atentos à qualidade e ao 
cuidado com o meio ambiente na hora 
de executar suas atividades”, afirma o 
Técnico em Segurança do Trabalho, Vi-
nícius Brandão Ramos. Assim, além de 
continuar renovando os certificados 
ISO, teremos a certeza de que nossos 
serviços estarão sempre melhorando.

 A
rq

ui
vo

  E
m

ei
 G

ua
ra

ni


