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Por dentro da PPP
Oportunidades para a equipe Inova BHP. 03 Destaque do Mês 

08 de março, Dia Internacional da MulherP. 04
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informa #59

Março começou na folia! 
Venha conferir o Carnaval das escolas que 
fazem parte da Parceria!

I nfo rmativo  Ma rço/ 2019
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Acontece

Alegria de carnaval!  

Neste ano o carnaval veio um 
pouco depois do que esta-
mos acostumados, come-
çando apenas em março. E 

parece que isso serviu para que, quan-
do chegasse a hora, a festa fosse ain-
da mais bonita e animada. Para entrar 
no clima, as equipes pedagógicas das 
unidades prepararam uma decoração 
especial para as escolas, com carta-
zes, máscaras, fitas e outros orna-
mentos.

Também não faltaram canções 
carnavalescas nas escolas que fazem 

parte da Parceria. As crianças caíram 
na folia ao som de diversas marchi-
nhas. Com muita música, purpurina, 
confete e serpentina, elas cantaram, 
dançaram e se divertiram bastante. 

As fantasias deram um show à par-
te. Não faltaram mágicos, borboletas, 
palhaços, príncipes e princesas, baila-
rinas, heróis e heroínas! Para as crian-
ças que estavam sem fantasia, muitas 
escolas improvisaram com pintura fa-
cial e outros adereços. O importante 
era que todos libertassem a imagina-
ção e entrassem no clima de fantasia 

que o carnaval nos permite!
E não foram apenas as crianças 

que se fantasiaram para curtir esse 
momento de alegria. Professoras, 
Auxiliares de Apoio e demais fun-
cionários das escolas também ves-
tiram seus adereços para pular com 
a criançada! Claro, nossa equipe não 
poderia ficar de fora. Auxiliares de 
Serviços Gerais e Auxiliares Adminis-
trativas também colocaram másca-
ras, plumas e perucas divertidas para 
cuidar da escola com alegria e garan-
tir a brincadeira de todos.
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Por dentro da PPP

Uma das coisas de que nos 
orgulhamos na Inova BH é 
ter uma equipe formada por 
profissionais dedicados e 

empenhados em dar sempre o seu me-
lhor para o bom funcionamento das 51 
escolas que fazem parte da Parceria. 
É justamente por confiar na qualidade 
dos nossos profissionais que busca-
mos oferecer a eles oportunidades de 
crescimento dentro da própria institui-
ção.

Nossos funcionários são constan-
temente avaliados por seus líderes e 
aqueles que se destacam por sua for-
mação, perfil e excelência são inter-
namente encaminhados para as vagas 
surgidas na instituição. Em 2018, por 
exemplo, as oportunidades surgidas 
para a função de Auxiliar Administrati-
va nas escolas foram ocupadas por in-
tegrantes da Inova BH que já estavam 
em outras funções. 

Foi o caso da Brenda Larissa do 
Carmo Gomes, que era Auxiliar de Ser-
viços Gerais na Escola Municipal de En-
sino Fundamental (Emef) Vitória e hoje 
é a Auxiliar Administrativa da Escola 

Municipal de Educação Infantil (Emei) 
Vila Maria. “Fiquei muito feliz. A gente 
sempre tenta fazer diferente, se desta-
car, e vi que a Inova BH dá oportunidade. 
Não foi só para mim. Já aconteceu com 
outras e pode acontecer com qualquer 
um. Basta fazer por onde”, afirma Bren-
da. 

Cleudia Maria Barboza de Oliveira é 
outro exemplo. Ela entrou na Inova BH 
como Auxiliar de Serviços Gerais na 
Emei Diamante, depois teve a oportu-
nidade de ocupar a vaga de Auxiliar de 
Reprografia na Emef Solar Rubi e hoje 
é a Auxiliar Administrativa da Emei Mi-
naslândia. “Eu nunca faltei, nunca che-
guei atrasada, sempre mostrei com-
promisso e responsabilidade com meu 
trabalho, realizando minha função com 
qualidade e respeitando meus colegas. 
Acho que isso fez com que eu fosse 
percebida para essas novas vagas que 
surgiram dentro da Inova BH”, conta 
Cleudia.

Outras Auxiliares de Serviços Ge-
rais tiveram essa mesma oportunidade, 
como a Claudia Márcia de Souza Nunes, 
na Emei Floramar, e a Eliza Cristine Gon-

çalves, na Emei São Marcos. As nossas 
Encarregadas de Serviços, Célia Anto-
niazzi, Kenia Lima e Sandra Gonçalves, 
também passaram por uma promoção 
interna, pois anteriormente ocupavam 
o cargo de Auxiliares Administrativas.

Essa política também pode ser pre-
senciada em outras áreas da Inova BH. 
Na manutenção, por exemplo, temos o 
integrante Felipe Aleffe, que foi estagi-
ário e hoje é Supervisor de Manutenção. 
No setor de Recursos Humanos temos 
o exemplo da Nathalia Alves de Abreu, 
que foi Jovem Aprendiz, Estagiária e 
hoje ocupa a função de Auxiliar de RH. 
Tem ainda o caso do Vinícius Brandão 
Ramos, que também foi Aprendiz, Esta-
giário e hoje é o nosso Técnico em Se-
gurança do Trabalho.

São muitas oportunidades, em mui-
tos setores diferentes. Segundo o Ge-
rente de Operações da Inova BH, Fábio 
Lago, “esse é um processo importante, 
pois além de promover os funcionários 
que apresentam um trabalho de desta-
que, estimula os demais integrantes da 
equipe a se superarem, pois eles perce-
bem que novas chances podem surgir”.

Vinícius, Nathália e Felipe 
são alguns dos exemplos 
de integrantes que tive-
ram oportunidades de 
crescer e se desenvolver 
dentro da Inova BH.

Brenda foi uma das Auxiliares 
de Serviços Gerais que em 2018 
teve a oportunidade de assu-
mir a função de Auxiliar Admi-
nistrativa na Emei Vila Maria.

Cleudia passou pelas funções 
de Auxiliar de Serviços Gerais 
e Auxiliar de Reprografia antes 
da oportunidade de assumir a 
função de Auxiliar Administra-
tiva da Emei Minaslândia.

Antes de serem Encar-
regadas, Célia, Kenia e 
Sandra passaram pela 
experiência de serem Au-
xiliares Administrativas

Oportunidades!
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No dia 08 de março 
celebramos o Dia 
Internacional da Mulher, 
data símbolo para a 

promoção da igualdade, do 
respeito e do reconhecimento 
das mulheres. É por isso que em 
março o nosso destaque do mês 
vai para todas elas! Sem vocês 
a nossa Parceria não seria tão 
bem-sucedida como é. Que a 
cada dia o nosso mundo seja 
mais igualitário e que homens e 
mulheres possam ter as mesmas 
condições e oportunidades!

Destaque do mês 

Acontece
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Futebol entre amigos

Cotidianamente, as equipes de 
jardinagem, de manutenção, 
da lavanderia e também do 
escritório se concentram para 

que todos os serviços prestados nas 
51 escolas da Parceria estejam sempre 
em dia, mas na segunda à noite eles se 
reúnem para tratar de outro assunto: o 
futebol! 

Semanalmente, os integrantes se 
encontram para descontrair e demons-
trar suas habilidades futebolísticas na 
famosa pelada! “Eu não falho uma se-
mana! Eu acho importante esse mo-
mento porque a empresa tem pessoas 
que atuam em locais diferentes, e na 
correria do trabalho não dá para con-
versar com todo mundo. O futebol é um 

espaço para reunir todos, conversar, e 
isso faz com que a gente seja mais ami-
go também no trabalho”, afirma Douglas 
Rodrigues Cruz, ajudante da equipe de 
lavanderia da Inova BH e meia armador 
e artilheiro nas horas vagas.

O Jairo Dantas Santos, que é almo-
xarife da Inova BH e, dentro de quadra, 
gosta de jogar de fixo, afirma que mais 
do que o futebol em si, o importante e o 
mais gostoso é a confraternização que 
acontece depois do jogo: “a gente vai 
no futebol para encontrar quem a gente 
não vê todo dia e conversar. Tem gen-
te que nem joga, mas vai para assistir e 
para o bate papo que acontece depois”, 
conta. Que a equipe Inova BH continue 
assim: unida dentro e fora de campo!

 
Diversão e companheirismo é o que rola 

no futebol dos integrantes da Inova BH que 
acontece toda segunda-feira
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