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Destaque do Mês
Celebração ao Dia das 
Crianças e dos Professores

2º Desafio do Bem da Inova BH
Milhares de doações, bazar realizado e 
instituição Orcca ajudada!
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Acontece

2º Desafio do Bem da Inova BH

Periodicamente, desafiamos 
nossa equipe a realizar ações 
sociais que tragam um re-
torno positivo à sociedade. 

No mês de agosto, pedimos para que 
nossos integrantes escolhessem a 
instituição que seria apoiada pelo De-
safio do Bem da Inova BH. Por meio de 
uma votação, a instituição escolhida 
foi a Orcca – Organização Regional de 
Combate ao Câncer. Com sede em Be-
tim, desde 2005 a Orcca apoia pacien-
tes com câncer e seus familiares por 
meio de projetos assistenciais. 

Com a instituição escolhida, de-
safiamos os integrantes da Inova BH, 
juntamente aos nossos parceiros, a 
arrecadar 20 tambores de 100 litros de 
doações de roupas, sapatos, calçados, 
livros, brinquedos e demais itens em 
boas condições de uso. Se a meta fosse 
alcançada, a Inova BH organizaria um 
bazar beneficente no Dia das Crianças 
e toda a renda arrecadada seria doada 
para a Orcca. 

Já no dia seguinte à divulgação do 
Desafio, as doações começaram a che-
gar no nosso escritório central. Mais 
uma vez, nossa equipe mostrou que 

fazer o bem está no DNA da Inova BH. 
Todos os itens que chegaram passaram 
por uma triagem e tudo que não poderia 
ser colocado à venda foi doado para ins-
tituições sociais.

A Auxiliar Administrativa da Escola 
Municipal de Educação Infantil (Emei) 
Cinquentenário, Luana Aparecida de 
Souza, participou ativamente da arre-
cadação de itens para o bazar. Para ela, 
foi uma honra participar do Desafio. “A 
Inova BH despertou dentro de nós uma 
faísca sobre ajudar o próximo. Dar o pri-
meiro passo foi essencial para entender 
que é possível fazer muito com pouco”, 
conta Luana. A Emei Cinquentenário, 
como um todo, abraçou o Desafio: “ver a 
cara de felicidade das crianças trazendo 
as doações foi muito recompensador. 
Acredito que a nossa missão no mundo 
é fazer o bem”, completa.

A nossa equipe, em conjunto com os 
nossos parceiros, conseguiu arrecadar 
33 tambores de 100 litros de doações. 
A Emei Sarandi merece parabéns es-
pecial, por ter sido a equipe que mais 
arrecadou itens, mas todos estão de 
parabéns, pois as doações chegaram de 
todos os times! 

O bazar beneficente

Com a meta alcançada, foi a hora 
de organizar o Bazar benefi-
cente. Em parceria com o Hub 
Social, organizamos o bazar no 

Dia das Crianças, 12 de outubro, de 10h 
às 15h. E foi um sucesso! Antes mesmo 
do horário de abertura dos portões, já 
havia pessoas do lado de fora esperan-
do para ir às compras. Sueli Xavier Silva 
Fialho, Auxiliar Administrativa da Emei 
Elos, foi uma delas. Para Sueli, o bazar 
foi duplamente bom: além de arrecadar 
renda para a Instituição, foi uma exce-
lente oportunidade para poder comprar 
peças novas com preços muito baixos. 
“Todas as campanhas e iniciativas que a 

Inova BH tem feito junto aos seus fun-
cionários estão me encantando cada 
vez mais. Está despertando dentro de 
mim um lado de preocupação com o 
social”, afirma Sueli. Ela também conta 
que encontrou no bazar itens que havia 
doado: “saber que um item que estava 
guardado na minha casa sem uso po-
derá fazer outra pessoa feliz, não tem 
preço.”

Para aproveitar o Dia das Crianças, 
foram oferecidos gratuitamente pipoca, 
algodão doce, cama elástica e pula-pula. 
E se engana quem pensa que só a crian-
çada se divertiu. Como os brinquedos 
contavam com monitores, os responsá-

Durante todo o mês de setembro, as 
doações foram chegando no escritório 

central da Inova BH

A Orcca foi a instituição escolhida pelos 
nossos integrantes para ser apoiada no 2º 

Desafio do Bem da Inova BH

veis puderam ir às compras tranquilos, 
sem se preocuparem com a segurança 
das crianças. 

O bazar foi aberto para todos e mui-
tas pessoas puderam conferir de perto 
e comprar os itens que foram doados. 
Foi o caso de Nilton José da Silva, pai 
de uma das funcionárias da Inova BH: 
“fui muito bem recepcionado por to-
dos, desde a entrada até a hora do pa-
gamento. Consegui encontrar muitos 
itens em ótimo estado, até mesmo al-
gumas peças com etiquetas. Aproveitei 
que era Dia das Crianças e comprei pre-
sente para todos”, conta Nilton, que saiu 
do bazar com várias sacolas.
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O resultado

Mais uma vez, o Desafio do 
Bem da Inova BH criou 
uma corrente de solida-
riedade! Ao todo, foram 

arrecadados R$ 2012 reais com as 
vendas do bazar. Todo o valor será do-
ado para que a Orcca possa continuar 
apoiando os pacientes na luta con-
tra o câncer. Segundo a Supervisora 
Assistencial da Instituição, Fernanda 
Martins da Cunha, ações como a rea-
lizada pela Inova BH são muito impor-
tantes porque ajudam na manuten-
ção dos serviços de apoio oferecidos 
pela Orcca. “Nós também realizamos 
ações para a arrecadação de verbas, 
mas nem sempre elas são suficientes 
para bancar todos os serviços que 
prestamos”, explica Fernanda. 

O dinheiro arrecadado no 2º De-
safio do Bem da Inova BH vai ajudar 
a manter esses serviços. Um deles é 
a farmácia da instituição, que fornece 
suplemento alimentar, curativos, além 

de remédios que ajudam a controlar os 
efeitos colaterais do tratamento contra 
o câncer. A Orcca realiza cerca de 500 
atendimentos mensais e aproximada-
mente 190 pessoas são atendidas só na 
farmácia. Os pacientes acolhidos che-
gam a economizar até R$800 ao rece-
berem os medicamentos gratuitamente 
por meio da Orcca.

Quem quiser conhecer um pouco 
mais sobre a instituição e saber mais 
sobre outras formas de ajudar, pode 
acessar o site www.orcca.org.br. São 
sempre bem-vindas as doações de fral-
das, material de higiene pessoal, café, 
açúcar, biscoito, entre outros itens. A 
instituição também recebe doações fi-
nanceiras.

Muito obrigada a todos que, de algu-
ma forma, participaram da nossa ação! 
Você está pronto para continuar fazen-
do o bem? Se prepare, em breve tere-
mos o 3º Desafio do Bem da Inova BH. 
Afinal, juntos somos mais fortes!

Pipoca, algodão doce, pula - pula e cama 
elástica foram oferecidos gratuitamente 

para as crianças Várias pessoas puderam conferir os itens que foram doados

Auxiliar Administrativa da 
Emei Elos, Sueili Xavier levou 

vários itens para casa  à preços 
acessíveis O Bazar foi um sucesso de venda e de público

A equipe do Hub Social esteve 
presente durante todo o evento 

dando o suporte necessário

Mais uma vez a equipe da Inova BH, em 
conjunto com os nossos parceiros, deu um 
show de solidariedade e amor ao próximo
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Outubro é um mês agitado nas escolas. Dezenas de 
atividades acontecendo para homenagear o Dia das 
Crianças e também o Dia dos Professores. Durante a 
semana do dia 07 a 12 de outubro, as escolas da Parceria 

realizaram teatros, danças, piqueniques, apresentações musicais, 
lanches especiais e diversas outras ações para divertir, relaxar 
e descontrair. Não são apenas as crianças que se divertem com 
essas atividades diferentes da rotina cotidiana. Toda a equipe de 
funcionários das escolas, inclusive os integrantes da Inova BH, 
também aproveitam o clima alegre dessa semana tão especial. 
Muitas felicidades às crianças e parabéns a todos os professores 
e professoras, que se dedicam para garantir que nossas crianças 
tenham dias alegres e de muito aprendizado!

Destaque do mês 

Por dentro da PPP
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A Auxiliar Administrativa nas escolas da PPP

Toda a equipe da Inova BH se de-
dica para manter as 51 escolas da 
Parceria Público Privada (PPP) 
entre a Inova BH e a Prefeitura de 

Belo Horizonte sempre em ótimo esta-
do de conservação, garantindo a melhor 
estrutura para que alunos e professores 
possam aprender e lecionar. Mas, dentro 
de cada escola, existe um integrante da 
Inova BH responsável por fazer a gestão 
de todos esses serviços prestados. É a 
Auxiliar Administrativa. 

É ela quem recebe, recolhe, contabi-
liza e confere todo o enxoval da escola. 
Também é a Auxiliar Administrativa quem 
orienta, ajuda e garante a qualidade dos 
serviços de limpeza, assim como con-
trola todos os materiais de higiene e de 
limpeza disponibilizados pela Inova BH. 
Ela afere, semanalmente, cada cantinho 
da estrutura da escola e, quando percebe 
alguma necessidade de reparo, abre a Or-
dem de Serviço e acompanha o trabalho 
prestado pela equipe da manutenção. Ela 
também orienta os porteiros da unidade 
e acompanha todos os outros serviços 
de responsabilidade da Inova BH, como 
a dedetização, a limpeza da caixa d’água 

e da caixa de gordura, a jardinagem, entre 
outros.

Mais do que isso, a Auxiliar Administra-
tiva está sempre à disposição para escu-
tar as demandas da equipe pedagógica e 
dos demais funcionários da escola e ajudar 
onde for possível. Servindo de ponte entre 
a escola e o escritório central da Inova BH, 
a Auxiliar Administrativa é uma das fun-
ções essenciais para que a PPP cumpra um 
de seus maiores objetivos, que é fazer com 
que a direção da escola possa se dedicar 
ao pedagógico, sabendo que os serviços 
de apoio administrativo serão prestados 
com excelência. 

Coincidentemente, no dia 15 de outubro 
é celebrado o Dia dos Professores e o Dia 
dos Auxiliares Administrativos. Para nós, 
da Inova BH, faz todo sentido celebrar, no 
mesmo dia, duas profissões tão impor-
tantes para as escolas da Parceria Público 
Privada. Com os professores cuidando da 
atenção pedagógica e as Auxiliares Admi-
nistrativas dedicando-se à estrutura físi-
ca da escola, quem ganha são as crianças, 
que podem contar com uma escola nota 10 
para aprenderem, brincarem e crescerem 
felizes e saudáveis!

Nosso time de Auxiliares Administrativas
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