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Por dentro da PPP

Integrar para transformar

Durante o ano de 2019, a Inova 
BH ofereceu aos seus fun-
cionários diversas oportuni-
dades de aperfeiçoamento. 

“Os treinamentos oferecidos pela Ino-
va BH são muito recompensadores. A 
bagagem que adquirimos é enorme e 
todo o conteúdo é proveitoso”, conta a 
Auxiliar Administrativa da Emei Lucas 
Monteiro, Cléia de Souza. Uma dessas 
oportunidades foi o evento “Integrar 
para transformar”, que reuniu todos os 
funcionários da Inova BH, além de par-
ceiros da empresa.

 Na ocasião, os participantes tiveram 
a oportunidade de contar um pouco de 
sua trajetória e ainda lembrar as prin-
cipais conquistas alcançadas pela Ino-
va BH em 2019. A Auxiliar de Serviços 

Gerais da Emei Guarani, Elizena Martins, 
disse que ficou muito feliz em ter parti-
cipado e que foi muito gratificante: “saí 
do treinamento pensando no quanto o 
amor ao próximo é algo positivo”.

Houve também uma conversa sobre 
saúde mental, oferecida pela exclusive 
seguros. A psicóloga Vitória Luna falou 
sobre a depressão e como identificá-
-la e tratá-la. Outro momento foi a pa-
lestra motivacional oferecida pelo Fi-
siculturista Fábio Caverna. Ele contou 
um pouco sobre sua trajetória e sobre 
a importância de sonhar e de se movi-
mentar para que os sonhos sejam rea-
lizados: “sempre haverá barreiras e tri-
bulações para te testar. O importante é 
se dedicar 100% naquilo que você quer 
e nunca esquecer quais são os seus 
objetivos”. Atualmente, Fábio Caverna 
é reconhecido internacionalmente por 
suas conquistas no campo do fisicultu-
rismo. Apesar da juventude difícil, hoje 
ele tem sua própria academia e ajuda na 
formação de diversos outros atletas do 
esporte.

Um desses atletas é Rafael Silva. 
Rafael perdeu a mobilidade das pernas 
ainda jovem em decorrência de uma 
leucemia. Ele soube passar por cima 
desse desafio, começou a treinar na 
academia do Caverna e acabou entran-
do no mundo do fisiculturismo, se tor-
nando bicampeão brasileiro e campeão 
sul-americano. Rafael acredita que só 
temos uma chance de mostrar que es-
tamos acima da média: “devemos fazer 
a diferença em todos os aspectos de 
nossa vida ou seremos somente mais 
um”. 

Para que Rafael possa ter mais 
excelência em seus treinamentos, o 
Diretor-Presidente da Inova BH, Ruz 
Gonzalez, doou para ele uma cadeira de 
rodas nova específica para treino. “Ele 
já fazia coisas incríveis na cadeira de 
rodas antiga, agora ele vai ter a opor-
tunidade de ser ainda melhor. E eu fico 
muito feliz de poder contribuir para que 
o Rafael continue realizando os seus 
sonhos”, afirma Ruz.
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Ruz Gonzalez, 
Diretor-Presidente da Inova BH

Rafael Silva foi 
presenteado pelo Diretor-Presidente da 

Inova BH com uma nova cadeira de rodas

A 
diretora da Emei Engenho 

Nogueira ,Renata Ribeiro, e a Auxiliar 
Administrativa da unidade, Nelma 

Lúcia, estiveram presentes na manhã do 
treinamento 

Fábio Caverna e 
Rafael Silva contaram um pouco de suas 
histórias de superação para os presentesA
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Acontece

Mostra Cultural

O fim de ano vai chegando e o 
sentimento de dever cumpri-
do vem junto. E para fechar 
mais este ciclo, as Escolas 

Municipais de EducaçãoInfantil (Emeis) 
da Parceria realizam suas Mostras Cul-
turais. Na Emei Santa Rosa, com o tema 
“Eu, você e o mundo”, a Mostra Cultural 
teve como objetivo expor as desco-
bertas feitas pelas crianças. A equi-
pe pedagógica da escola explicou que 
cada turminha pôde escolher um sub-
tema para estudar. Por meio da arte, as 
crianças foram estimuladas a aprender 
mais sobre o mundo e o seu papel den-
tro dele. 

A Turma do Mundinho, da profes-
sora Márcia Fortunato, falou sobre “A 
era digital no mundo” e a “Cultura Afro-
-Brasileira”. Ela disse que seu objetivo 
foi mostrar para as crianças o mundo 
tecnológico em que estão inseridas e 
trabalhar a diversidade, o respeito e a 
aceitação. A mãe de uma aluna da Tur-
ma do Mundinho, Karen Kelly da Silva, 
disse: “a Mostra Cultural é um momen-
to onde posso ver o desenvolvimento 
da minha filha. É uma oportunidade de 
encontro da comunidade escolar com a 
família”. 

Já a Emei Mantiqueira trouxe como 
tema da sua Mostra Cultural a “Diver-
sidade”. Tudo o que foi produzido ao 
longo do ano pelas crianças pôde ser 
conferido nos corredores e nas salas da 
Emei. Para a Auxiliar Administrativa da 

“A Mostra Cultural é um momento 

onde posso ver o desenvolvimento 

da minha filha. É uma oportunida-

de de encontro da comunidade es-

colar com a família”

Emei Mantiqueira, Edna Barbosa, o pon-
to alto foi o desfile feito pelas famílias, 
crianças e funcionários da unidade: “é 
um momento muito importante em que 
conseguimos interagir com a comunida-
de em geral”.

Na Emei Lucas Monteiro, o tema 
foi “Conexões e Literatura”. Durante 
a Mostra Literária, houve contação de 
histórias e a mostra dos trabalhos. Por 
meio da Literatura, as crianças apren-
deram sobre a Diversidade. Já na Emei 
Engenho Nogueira, o tema foi a “Natu-
reza”. A Auxiliar Administrativa da uni-
dade, Nelma Lúcia, conta que “a Mostra 
foi muito rica em conhecimento. Enten-
demos o nosso papel de interação com 
o meio ambiente e aprendemos muito 
com as crianças”. 

Por meio da literatura, a Emei Soli-
mões falou sobre sustentabilidade. Foi 
trabalhado com as crianças a impor-
tância da reciclagem e da alimentação 
saudável. A Auxiliar de Serviços Gerais 
da unidade, Rosana Maria Xavier, dis-
se que a exposição que mais chamou a 
sua atenção foi a que contava a história 
do bairro Felicidade, no qual a Emei So-
limões se encontra. Diversas maque-
tes foram produzidas e todos puderam 
aprender mais sobre a fundação do bair-
ro e a história da comunidade. Deu para 
ver que o trabalho e a dedicação de to-
dos para que as Mostras Culturais acon-
tecessem foi enorme. Todos puderem 
aprender muito juntamente às crianças! 

Karen Kelly da Silva,
mãe de uma aluna da Emei Santa Rosa
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Arquivo Emei Santa Rosa

Alguns registros das Mostras Culturais 
que aconteceram nas escolas da 

Parceria
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No mês de novembro, as crianças 
e as famílias da Emei São João 
Batista puderam se divertir com 
uma oficina de bola de sabão. O 

Palhaço Treco-Treco foi a estrela da vez. 
Ele ensinou todo mundo a fazer a bola 
de sabão perfeita. No início, ele explicou 
sobre o material que seria utilizado e sobre 
o seu manuseio. Logo após a explicação, 
foi a hora da diversão começar. Todos se 
reuniram no pomar da escola para fazer 
as melhores bolas de sabão! A Auxiliar 
Administrativa da unidade, Juliana de 
Jesus, levou seus filhos para que pudessem 
se divertir. Por ter sido um evento aberto 
à comunidade em geral, ela aproveitou a 
oportunidade para ter um momento de 
descontração junto aos seus pequenos.

Destaque do mês 
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