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Destaque do Mês
Entrega dos kits literários na 
Emei Engenho Nogueira

1º Desafio do Bem Inova BH: um sucesso 
de arrecadação de lacres de alumínio e um 
show de solidariedade que se transforma 
em 16 cadeiras de rodas para quem precisa
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Acontece

Desafio do Bem Inova BH

Imagina envolver centenas de pes-
soas, de diversas equipes, por uma 
única causa: ajudar a quem precisa. 
Foi assim no 1º Desafio do Bem da 

Inova BH. Em junho, desafiamos todos 
os integrantes da Inova BH a coletar 
lacres de latinhas de alumínio que, em 
parceria com o Hub Social, incubadora 
de projetos sociais, e do Lacre do Bem, 
projeto que há mais de 5 anos coleta e 
transforma lacres em cadeiras de ro-
das, seriam trocados por cadeiras de 
rodas.

A meta era arrecadar 70 garrafas 
cheias de lacres. Se ela fosse alcan-
çada, a presidência da empresa doaria 
mais 70, o suficiente para trocarmos 
por uma cadeira de rodas, que seria do-
ada para alguma pessoa ou instituição 
que necessitasse do aparelho.

Foi uma enorme surpresa perceber, 
ao longo do mês, que a meta propos-
ta, aparentemente desafiadora, com 
a força da união, acabou ficando fácil! 
Em poucos dias batemos a meta e em 

poucas semanas ela foi duplicada, tri-
plicada, quadruplicada... No fim, arre-
cadamos mais de 16 vezes mais o que 
havíamos proposto. 

Quando o mês de junho acabou, 
chegamos à incrível marca de 1.128 
garrafas arrecadadas por nossos in-
tegrantes. Diante de tamanho êxito, 
nosso Diretor Presidente, Ruz Gon-
zalez, também aumentou a meta com 
a qual tinha se comprometido e doou 
mais 1.112 garrafas, totalizando 2.240, 
o equivalente a 16 cadeiras de rodas. 
“Fiquei muito satisfeito com o suces-
so do Desafio. Foi muito bom ver como 
todos se engajaram nesse propósito de 
fazer o bem ao próximo. Esse é o pro-
pósito da Inova BH: realizar e incentivar 
ações que causem impactos positivos 
na nossa sociedade”, explica o Diretor 
Presidente da Inova BH, Ruz Gonzalez. 
“Espero que esse engajamento conti-
nue no nosso trabalho do dia a dia e nos 
próximos desafios que virão”, completa 
Ruz Gonzalez.

A força da mobilização

Foram 1.128 garrafas arrecadadas pela Equipe 
da Inova BH e 1.112 garrafas doadas pelo Di-
retor Presidente da Inova BH, Ruz Gonzalez, 

totalizando 2.240 garrafas, o equivalente para 
trocarmos por 16 cadeiras de rodas
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Vendo o tamanho do resultado al-
cançado, não podemos deixar de dizer 
que ele só foi possível porque contou 
com a participação de todos os nossos 
integrantes, que por sua vez mobiliza-
ram seus amigos, familiares e colegas! 
As equipes alocadas no escritório, por 
exemplo, se dedicaram ao máximo para 
divulgar a campanha e arrecadar mi-
lhares de lacres nos restaurantes que 
frequentam, nas festas de família e di-
versos outros eventos em que partici-
param ao longo do mês. Foi assim que a 
Equipe do Financeiro arrecadou 28 gar-
rafas cheias de lacres!

As equipes alocadas nas escolas, 
além de contarem com a ajuda dos ami-
gos e dos familiares, tiveram a ajuda dos 
professores, alunos, diretores, coorde-
nadores, e diversos outros profissionais 
que trabalham na escola. E isso fez toda 

a diferença! O Desafio do Bem da Inova 
BH ajudou a confirmar o que já sabía-
mos: que essa é realmente uma parceria 
que dá certo!

Na Escola Municipal de Educação In-
fantil (Emei) São Marcos, por exemplo, 
a diretora Simone Cézar Rodrigues or-
ganizou uma palestra com Jonatas Sca-
rano Moreira, que é cadeirante e pôde 
contar um pouco para as crianças e para 
os profissionais da unidade sobre o aci-
dente que o paralisou do tronco para 
baixo e também da importância de ter 
uma cadeira para poder se locomover 
melhor. Com certeza essa ação ajudou 
a mobilizar ainda mais a comunidade 
escolar a juntar todas as 44 garrafas 
cheias de lacres arrecadadas pela equi-
pe da escola.

Já na Emei Sarandi, a direção aprovei-
tou para atrelar o impacto social à causa 

ambiental, trabalhando com as crianças 
a importância também da reciclagem. 
Com o lema de #juntossomosmaisfor-
tes, a unidade conseguiu arrecadar 83 
garrafas. Poderíamos citar vários ou-
tros exemplos, mas o importante é sa-
ber que foi com a ajuda e o comprome-
timento de todos que chegamos nesse 
resultado grandioso.
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Cada lacre arrecadado fez toda a diferença para chegarmos às 1128 garrafas arrecadadas e por isso agradecemos 
a todos que participaram. Mas não poderíamos deixar de fazer uma homenagem especial às três equipes que mais 
arrecadaram lacres de alumínio durante o mês de junho. 

Em primeiro lugar ficou a Equipe da Emei Marfim, com 195 garrafas arrecadas. O segundo lugar ficou com a Equipe da 
Emei Maria Goretti, que arrecadou 156 garrafas. E em terceiro, com 127 garrafas arrecadadas, ficou a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (Emef) Solar Rubi. Para celebrar, faremos, nas próximas semanas, uma cerimônia de entrega 
das 16 cadeiras nessas três escolas. Eliane dos Reis e Gardenia de Oliveira, Auxiliares de Serviços Gerais da Emei Mar-
fim, já estão ansiosas pelo próximo desafio: “foi muito legal participar do desafio e já estamos doidas para saber qual 
vai ser o próximo”, afirmaram. Podem ficar tranquilas que em breve divulgaremos o novo Desafio do Bem da Inova BH!

As equipes campeãs

A participação de todos os nossos integrantes e parceiros garantiu o sucesso do 1º Desafio do Bem da Inova BH

A
rquivo Inova BH

Emei Marfim
Emei Maria Goretti

Emef Solar Rubi
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A entrega dos kits literários na Emei Engenho 
Nogueira foi uma festa! A Escola preparou a 
contação de uma linda história, a do aniversário 
da Joaninha Teca, interpretada pela diretora da 

unidade, Renata Ribeiro. Mas história começou mesmo no 
dia anterior. Com a ajuda dos funcionários da Inova BH, a 
Joaninha Teca entregou para todas as crianças o convite 
para a festa e avisou: não quero ganhar presentes de 
aniversário, mas sim flores para enfeitar o meu jardim! 
E assim foi feito. No dia da festa, as turminhas levaram 
flores e no fim da história a Joaninha Teca entregou uma 
lembrança a cada criança: os novos livros literários!

Destaque do mês 

Por dentro da PPP
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Pesquisa de Satisfação do Integrante 

Pelo terceiro semestre seguido rea-
lizamos com toda a equipe a Pesquisa de 
Satisfação do Integrante, que funciona 
como mais um canal de comunicação 
entre a Inova BH e os seus funcionários. 
Semestralmente, todos os trabalhado-
res da Inova BH têm a oportunidade de 
responder o questionário e avaliar sua 
satisfação em trabalhar para a empre-
sa. Em maio de 2019 eles puderam ava-
liar o primeiro semestre do ano.

Além das perguntas de múltipla es-
colha, em que o funcionário avalia, por 
exemplo, se é reconhecido pelo traba-
lho que executa ou se possui conheci-
mento dos meios de comunicação da 
Inova BH, há também um espaço para 
que o integrante escreva seus comen-
tários, dúvidas e sugestões.

Os formulários são disponibilizados 
para todos os integrantes, mas a parti-
cipação e a identificação são opcionais. 
Para garantir o sigilo, os formulários são 
dobrados, lacrados e depositados em 
uma urna trancada. Apenas uma peque-
na comissão tem acesso às respostas e 

fica responsável por realizar ações que 
possam sanar as dúvidas levantadas 
pelos integrantes. 

Prova da importância da pesquisa é 
o seu alto índice de participação. No pri-
meiro semestre de 2019, cerca de 200 
integrantes responderam e deixaram 
suas impressões sobre a Inova BH. Além 
disso, o grau de satisfação em trabalhar 
na empresa aumentou ainda mais do 
final de 2018 para o início de 2019. No 
segundo semestre de 2018, 92,6% dos 
funcionários que responderam à pes-
quisa consideraram que trabalhar na 
Inova BH é “ótimo” ou “bom”. Em 2019 
esse número subiu para 95,9%.

“É muito bom saber que o nosso in-
tegrante se sente satisfeito em traba-
lhar na Inova BH. Cuidamos para ofere-
cer sempre as melhores condições de 
trabalho para que essa satisfação per-
maneça e aumente”, afirma o Geren-
te Administrativo da Inova BH, Bruno 
Brettas. “Essa satisfação acaba sendo 
refletida no alto índice de excelência 
dos serviços que prestamos”, completa 

 
A Pesquisa de Satisfação do 

Integrante é mais um importante canal de 
comunicação entre a Inova BH e todos os seus 

funcionários
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Bruno Brettas.
No segundo semestre de 2019 a 

Pesquisa será novamente realizada e 
os funcionários terão mais uma opor-
tunidade de avaliar as condições de 
trabalho oferecidas. Esperamos que 
os integrantes continuem participando 
para que juntos consigamos construir 
um lugar cada vez mais agradável de se 
trabalhar.

A
rquivo Inova BH


