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Carta de Valores
A Inova BH no caminho de se tornar uma 
empresa mais próspera, ética e humana
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Carta de Valores Inova BH 

Acontece

A Inova BH, procu-
rando implementar 
uma cultura cada vez 
mais ética, humana 

e próspera, realizou no último 
mês a criação de sua Carta de 
Valores. A Carta de Valores é 
um conjunto de palavras que 
nortearão as ações da Inova 
BH. É o nosso alicerce e ditará 
nossa conduta em todas as es-
feras. 

Acreditando que essa base 
deve ser construída de forma 
colaborativa, a Inova BH convi-
dou seus integrantes para par-
ticipar da elaboração da Carta 
de Valores. Vem com a gente 
ver como realizamos esse per-
curso até chegar em nossa 
Carta de Valores!

1. Convite à equipe

Os integrantes foram divididos em equipes e convidados a entrar em 
consenso sobre cinco valores que acreditavam que a Inova BH deveria 
ter. Além de escolher cinco valores, cada equipe também deveria esco-
lher um representante para expor e argumentar sobre os valores esco-
lhidos. Ao todo, recebemos mais de 110 palavras diferentes.

2. Argumentos e muita conversa

Seguindo todas as medidas de 
segurança, os representantes foram 
convidados a irem até a sede da Ino-
va BH para decidir, em conjunto, as 
cinco palavras que iriam compor a 
Carta de Valores. Durante uma tar-
de, os representantes tiveram es-
paço para falar e expor argumentos 
e opiniões que defendia um ou outro 
valor como essencial para a Inova 
BH. Depois de muito diálogo e em 
consenso, reduzimos os 110 valores 
sugeridos inicialmente para apenas 
cinco!  Valores que representam to-
dos os funcionários da Inova BH.

Depois de muita conversa, os 
valores escolhidos foram: 

3. Decisão final

“Foi muito gratificante 
poder participar, ainda mais 

por estarmos afastados nesse 
momento tão difícil. Uma 

empresa não funciona 
sozinha. É preciso 

que os líderes, os 
funcionários, e 

o presidente 
estejam em 

sintonia para 
que o trabalho 

saia coorde-
nado”

Sônia das Graças
Auxiliar de Servi-
ços Gerais da Emei 
Minaslândia

“Foi interessante participar 
no desenvolvimento da Carta 
de Valores. Isso me fez enten-
der que a gestão da Inova BH 
se importa com a participação 
de seus colaboradores. 
Que todos possamos 
colocar em prática 
esses valores que 
nos fazem me-
lhores pro-
fissionais 
e melhores 
seres humanos”

“Poder participar, 
fazer parte de uma 
visão tão grandiosa e 
poder expressar o que 
a gente pensa me fez 
sentir valoriza-
da e impor-
tante.  Foi um 
trabalho mui-
to gratificante 
e honrado 
para os 
integran-
tes”

Bianca Rocha
Auxiliar de Ser-
viços Gerais da 
Emei Lajedo

Lucas Thales
Oficial de 
Manutenção 
da Inova BH
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Palavra do Presidente

Editorial

Olá a todos e a todas!
Apesar das restrições impostas 

pela situação atual, nós, da Inova BH, 
continuamos nos empenhando para 
sairmos dessa pandemia melhores, 
mais fortes e mais unidos. Aproveita-
mos o período, que é de muita reflexão, 
para construirmos uma Carta de Valo-
res para a Inova BH.

Os valores são aquelas palavras 
que nos servem de base e que nor-
teiam nossas ações. E para escolher os 
valores que seriam a base da Inova BH, 
chamamos toda a família Inova BH para 
participar.

Em um primeiro momento, cada uma 
das nossas equipes se reuniu virtual-
mente para conversar sobre os valores 
que consideravam importantes. Depois 
reunimos todos os representantes das 
nossas mais de 60 equipes e, com base 
nas conversas tidas nos grupos meno-
res, escolhemos 5 valores para com-
porem a nossa Carta de Valores.

Mas mais importante do que apenas 
definir 5 valores foi ter tido a oportu-
nidade  de conversarmos, nos conhe-
cermos melhor e juntos, de forma co-
laborativa, construirmos uma Carta 
de Valores em que cada integrante da 
família Inova BH se sentisse represen-
tado e atuante. 

E os valores que serão o alicerce 
da Inova BH são:  Amor, Agir com In-
tegridade e Transparência, Compro-
metimento, Respeito e Valorização do 
Ser Humano. São palavras que esta-
rão presentes em cada uma de nossas 
ações, em todas as nossas atividades, 
todos os dias, a todo momento. São va-
lores que nos auxiliarão no caminho de 
tornar a Inova BH um exemplo em todo 
o Brasil de como realizar projetos que 
impactem positivamente o nosso país.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Desafio do Bem: arrecadação de cestas 
básicas – segunda edição

Mais uma vez convocamos 
nossa equipe e nossos par-
ceiros para um novo Desa-
fio do Bem: arrecadação de 

cestas básicas – segunda edição. Dessa 
vez, além de ajudar as instituições so-
ciais apoiadas pelo Hub Social, também 
incluímos pessoas das comunidades 
onde atuamos. Os integrantes da Inova 
BH e a direção das escolas puderam in-
dicar pessoas e instituições que neces-
sitavam da doação e assim ampliamos 
ainda mais nossa rede de solidariedade.

Como resultado, a Inova BH e seus 
parceiros conseguiram arrecadar mais 
de 340 cestas básicas e 19 instituições 
sociais puderam ser apoiadas. Uma 
delas foi a Valemos pelo que Somos, 
projeto Social desenvolvido a partir da 
atividade esportiva de crianças e ado-
lescentes do Vale do Jequitinhonha. O 
gestor do Projeto, André Tixa Orsine, 
conta que as cestas básicas foram fun-

Por dentro da PPP

damentais para as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social, entida-
des carentes e hospitais em diversas 
cidades no Vale do Jequitinhonha. 
As cestas também chegaram até os 
profissionais autônomos que traba-
lhavam com o esporte como árbitros, 
auxiliares, catadores de latinha, se-
guranças, carregadores e agentes de 
limpeza que perderam suas rendas 
com a paralisação dos jogos e eventos 
esportivos. 

André afirma que as cestas signifi-
caram esperança e alento para essas 
famílias: “para nós foi a comprovação 
de que o bem não pode parar e que 
nós somos capazes de ajudar mesmo 
quando não se trata da nossa ativida-
de principal. A solidariedade é o cami-
nho”.

Acompanhe nossas redes sociais 
para saber mais sobre como participar 
dos Desafios do Bem da Inova BH.

André Tixa
Gestor do Projeto Vale-
mos pelo que Somos

A
rquivo Inova BH

“Para nós foi a comprovação de que 
o bem não pode parar e que nós somos 
capazes de ajudar mesmo quando não 
se trata da nossa atividade principal. A 
solidariedade é o caminho”
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jardim Leblon 
acaba de lançar o Projeto Profissões. Feito para os alunos do 5º ano, 
semanalmente são postados no site e nas redes sociais da escola, 
vídeos com pessoas contando sobre como é exercer determinadas 

profissões. A Vice Diretora da Emef, Isaura Capila Melo, conta que o projeto sur-
giu como uma proposta do livro didático Projetos Integradores, e que aborda a 
competência número 6  da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a valori-
zação da diversidade de saberes e vivências culturais e apropriação de conhe-
cimentos e experiências que possibilitam aos alunos entender as relações pró-
prias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e respon-
sabilidade. 

Isaura afirma que o objetivo pedagógico é estimular os estudantes a refle-
tirem sobre a aplicação, na vida real, daquilo que aprendem na escola e no mun-
do: “o intuito é promover o protagonismo desses estudantes em suas apren-
dizagens, bem como no planejamento e realização dos seus projetos de vida”. 
Para acessar os vídeos e as atividades relacionadas a este projeto, acesse o site 
www.emjl.com.br.

Destaque do mês 
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Em setembro comemoramos uma 
data muito importante para o 
calendário das escolas: o Dia In-
ternacional da Alfabetização. A 

data 08 de setembro foi escolhida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
em conjunto com a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO), e tem o objetivo de 
ressaltar a importância da alfabetização 
para o desenvolvimento social e econô-
mico mundial. 

A Diretora da Escola Municipal da En-
sino Fundamental (Emef) Cônego Rai-
mundo Trindade, Erika Ferreira, define al-
fabetização como um desenvolvimento: 
“é o processo pelo qual se desenvolve a 
habilidade de ler e escrever, inicialmente. 
Esse processo vai se associando a outros 
processos e estendendo por toda a vida 

Acontece
Dia da alfabetização

na medida que outras habilidades são ne-
cessárias. Como por exemplo, atualmen-
te, a alfabetização digital”.

A alfabetização é mais do que a apren-
dizagem da leitura e da escrita. Ela tam-
bém traz ao indivíduo a habilidade de 
interpretar textos de forma crítica. A Di-
retora da Escola Municipal de Educação 
Infantil (Emei) Jardim Vitória III, Valéria 
Schmidt, conta que toda criança, ao nas-
cer, é incluída num fluxo de linguagem. E 
é nesse fluxo que ela descobre o mundo 
e constrói seus pensamentos e signifi-
cados: “ao ser alfabetizada, a criança se 
torna capaz de ler o mundo com autono-
mia progressiva”. Valéria também afirma 
que a alfabetização é um direito que deve 
ser garantido às nossas crianças: “assim 
podemos facilitar o acesso a diversos es-
paços de conhecimento e promover uma 

sociedade progressivamente igualitária”.
Mas não são só as crianças que pas-

sam pelo processo de alfabetização. O 
programa de Educação para Jovens e 
Adultos (EJA), presente em algumas Eme-
fs da Parceria, engloba pessoas a partir 
dos 15 anos que não conseguiram com-
pletar a formação educacional quando 
mais novas. Sempre é tempo de aprender 
e adquirir novos conhecimentos.
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