
1 Inova BH Informa #82    Abr/2021

I nfo rmativo  Ja n e i ro / 201 8informa #82
I nfo rmativo  A b ri l/ 202 1

1 ° Desafio do Bem de 2021 - 
Arrecadação de ovos de páscoa
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A
rq

ui
vo

 In
ov

a 
BH

Meta alcançada e dobrada!
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Desafio do Bem - Arrecadação de ovos de páscoa

A Inova BH sempre estimula seus 
integrantes, parceiros e amigos 
a apoiarem ações sociais que 
tragam um impacto positivo 

para a sociedade. Uma forma de incen-
tivar essas ações é  lançando os nossos 
Desafios do Bem! Em 2021 não seria di-
ferente. Em parceria com o Hub Social e a 
Saúde BH, o primeiro desafio do ano foi a 
arrecadação de ovos de Páscoa para ale-
grar essa data tão especial para crianças 
que fazem parte de instituições sociais da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No ano de 2020, a equipe da Inova BH, 
junto com seus parceiros, arrecadou 34 
ovos de Páscoa. A meta deste ano era su-
perar  a arrecadação do ano passado. Pro-
vando mais uma vez que a solidariedade 
está no sangue de nossos integrantes, 
parceiros e amigos,  a meta foi ultrapassa-
da e mais que dobrada! 76 ovos foram do-
ados para as crianças de três instituições 
sociais, o Itaka BH, o Programa Ser Parte, 
e a Fortini!

 Os Desafios do Bem são momentos 
em que desafiamos nossos colaborado-

Acontece

res a praticar iniciativas que gerem alto 
impacto socioambiental por meio de pe-
quenos atos de gentileza, sustentabilida-
de e generosidade. Acreditamos que só é 
possível construir uma sociedade melhor 
com a ajuda de todos e por meio do amor. 
O primeiro Desafio do Bem foi proposto 
em junho de 2019 e, desde então, o enga-
jamento e o resultado foram crescendo, 
sendo possível ajudar cada vez mais pes-
soas. 

Esses números só são possíveis por-
que temos cada vez mais pessoas par-
ticipando das ações. A Auxiliar Adminis-
trativa da Escola Municipal de Educação 
Infantil (Emei) Alto Vera Cruz, Ana Caro-
lina Silva, conta que ficava com receio de 
participar dos desafios por achar que sua 
contribuição seria muito pequena, mas 
isso mudou quando ela entendeu que, se 
cada um doar a quantidade que pode, por 
menor que seja, no fim teremos a soma 
de vários pequenos gestos que se trans-
formam em uma grande ação: “aprendi 
que para chegar no resultado, sempre 
vamos começar do ponto zero”. Além dos 

“Nós queremos 

agradecer a Inova 

BH e a Saúde BH  

pela doação dos 

ovos de páscoa. 

Muito obrigado”

Centro Social Itaka BH

nossos integrantes, os Desafios do Bem 
também estão sendo abraçados por par-
ceiros, como foi o caso da Professora da 
Emei Planalto, Verá Lúcia Santos: “foi com 
muita alegria que participei deste Desafio 
do Bem. Poder levar um pouco de doçura 
para crianças neste período tão amargo 
em que estamos passando é muito gra-
tificante”.

Quem não conseguiu participar des-
te desafio não precisa ficar triste. Fique 
atento aos nossos canais de comunica-
ção, pois ao longo do ano traremos mais 
desafios, além de ações isoladas, como a 
campanha de Arrecadação de Cestas Bá-
sicas junto ao Hub Social. O CEO do Hub 
Social, Daniel Gonzalez, reafirma a impor-
tância dessa mobilização e explica que vai 
ao encontro de um dos maiores desafios 
que estamos enfrentando atualmente: a 
fome. “Pela primeira vez em 17 anos, mais 
da metade da população não tem garantia 
de comida na mesa. A Inova BH, ao apoiar 
a causa, mostra mais uma vez a sua gran-
deza e senso de amor ao próximo, levan-
do alimento aqueles que mais precisam”. 

As instituições sociais Fortini, Ser Parte e Itaka BH buscaram os ovos para alegrar a Páscoa das crianças 
apoiadas pelos projetos
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Palavra do Presidente

Editorial

Olá a todos e todas!
Não é novidade para ninguém as dificul-

dades que o atual momento de pandemia tem 
imposto a todos nós. Seja em casa ou no tra-
balho, muita coisa mudou. Por isso acredito 
que uma das palavras-chave para superarmos 
a circunstância que temos vivido é: adaptação. 
E é isso que toda a família Inova BH, incluindo 
seus amigos e parceiros, tem feito.

As equipes de limpeza, por exemplo, se 
adaptaram aos novos procedimentos de hi-
gienização dos ambientes da escola. Nossas 
Auxiliares Administrativas e de Serviços Ge-
rais receberam treinamentos e orientações 
para garantir uma limpeza ainda mais eficiente 
e cuidadosa em prevenção à transmissão do 
coronavírus. O mesmo foi feito com nossas 
equipes de portaria, que já estão treinadas 
nos novos procedimentos de entrada e saída 
das escolas, a serem seguidos por todos os 
frequentadores do prédio. Assim, estaremos 
prontos no possível retorno às aulas.

Os próprios treinamentos tiveram que ser 
adaptados, como você pode ler na matéria da 
página 4 do nosso informativo. Para evitar 
aglomerações, eles têm sido realizados onli-
ne, com orientações complementares sendo 
passadas individualmente nas escolas. Tudo 
pensado para garantir a máxima prevenção à 
transmissão do coronavírus.

Também vemos como as equipes peda-
gógicas têm buscado se adaptar ao momento 
em que vivemos. Diretores, coordenadores, 
professores e demais profissionais da edu-
cação têm se desdobrado para adaptar os jo-
gos, brincadeiras e contatos com as crianças e 
suas famílias para o ambiente online e virtual. 
Um exemplo é a atividade desenvolvida pela 
Emei Belmonte, que você também confere nas 
páginas deste informativo.

Com amor, união, solidariedade, força de 
vontade e abertura para mudanças, conse-
guiremos superar esse momento tão difícil e 
desafiador!

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Momento de oportunidades

No dia 24 de abril comemoramos 
o dia do Jovem Aprendiz.  O Progra-
ma reforça a importância de valo-
rizar e impulsionar a entrada de jo-
vens no mercado de trabalho. Nessa 
modalidade, o aprendiz concilia os 
estudos com o trabalho para que, no 
fim do contrato, esteja capacitado 
e com experiência na área em que 
atuou. A Inova BH proporciona essa 
oportunidade para vários jovens 
uma vez que praticamente todos 
os setores contam com pelo menos 
um aprendiz na equipe. No setor de 
Help Desk da Inova BH, por exemplo, 
os aprendizes dão apoio operacional 
no atendimento às solicitações que 
chegam das escolas da Parceria. O 
Auxiliar de Atendimento da Inova 
BH, João Paulo Macedo, explica que 
cada aprendiz tem suas atividades 
pré-definidas e que o senso de res-
ponsabilidade é formado desde o 
primeiro dia: “além de dar apoio nas 
tarefas do setor, os jovens estão 
aqui para crescer profissionalmente 
e obter experiência para o mercado 
de trabalho”. 

Além de apoiar o Programa Jo-
vem Aprendiz, a Inova BH também 
dá oportunidade para que, ao fim 

dos contratos, os jovens que se des-
tacaram durante o programa pos-
sam ser contratados para continuar 
contribuindo nos resultados da em-
presa. Esse é o caso do Assistente de 
Suprimentos da Inova BH, Juan Fer-
nandes, recentemente contratado 
para fazer parte da equipe. Ele conta 
que o Programa Jovem Aprendiz foi 
uma grande oportunidade de apren-
der coisas novas, adquirir responsa-
bilidade e crescer dentro da carreira 
profissional. E esse conhecimento 
o Jovem Aprendiz do setor da Co-
municação, Jhonatan Soares, vem 
absorvendo. Ele afirma que espera 
aprender, além das tarefas rotineiras 
do setor, como se comportar dentro 
de uma empresa de forma profis-
sional. Jhonatan também conta que 
suas expectativas para o Programa 
Jovem Aprendiz são de desenvolver 
mais habilidades nas áreas que já são 
do seu interesse.

E os ganhos são proporcionais 
em todos os lados, pois dentro do 
Programa Jovem Aprendiz, os jovens 
encontram uma oportunidade de 
conquistar habilidades e experiên-
cias e a empresa ganha talentos para 
compor o quadro de integrantes. 

Por meio do Programa jovem Aprendiz, os jovens têm a oportunidade de adquirir 
experiências e habilidades
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Destaque do mês
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Por dentro da PPP
Treinamentos e procedimentos

Se reinventando para superar os desafios de manter os vínculos com os 
alunos mesmo com as escolas fechadas, as equipes pedagógicas têm 
dado um show de criatividade. Um exemplo foi a adaptação feita pela 
Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Belmonte da brinca-

deira “Seu mestre mandou”. Quem aí já brincou de “Seu mestre mandou” e 
tem boas lembranças para contar? A atividade aconteceu da seguinte forma: 
um vídeo, criado pela Comissão de Mídias Sociais da escola, foi enviado para os 
alunos, convidando-os a recriarem a brincadeira com seus familiares, registra-
rem o movimento e depois enviarem para a escola. A Coordenadora do turno 
da manhã da Emei Belmonte, Gabriela Ferreira, conta que o retorno dos pais 
foi muito positivo: “percebemos o envolvimento de toda a família, por ser uma 
brincadeira que perpassa gerações”. Ela explica que nesse momento do brin-
car são estabelecidos muitos laços afetivos e que incentivar que as brincadei-
ras continuem acontecendo, em casa, é essencial. A experiência deu tão certo 
que deu origem a um artigo. Com o título de “Brincadeiras afetivas em tempos 
de pandemia”, o artigo é uma boa fonte de inspiração para novas brincadeiras 
que ajudem a criar e reforçar laços afetivos mesmo em tempos tão difíceis!

A missão da Inova BH é prestar 
serviços de qualidade para as 
51 unidades da Parceria, con-
tribuindo para que os serviços 

educacionais prestados pelas equipes 
pedagógicas alcancem seu potencial 
máximo. Isso só é possível com o cons-
tante aperfeiçoamento da equipe com 
treinamentos, palestras e formações. A 
Auxiliar Administrativa da Escola Muni-
cipal de Educação Infantil (Emei) Mana-
cás, Rosângela Ferreira, conta que a Ino-
va BH orienta seus colaboradores com 
treinamentos para que juntos e unidos, 
como uma só equipe, possam ofere-
cer o melhor para a comunidade esco-
lar.  Principalmente agora, diante de um 
novo cenário que vem se apresentando, 
as equipes da Inova BH vêm sendo trei-
nadas em novos procedimentos, tanto 
de limpeza quanto de portaria, para ga-
rantir a máxima prevenção à transmis-
são do coronavírus. Mesmo sem data 

definida, nossas equipes estão prepa-
radas para o possível retorno das aulas. 

A Líder de Serviços, Kenia Moreira, 
explica que os treinamentos constan-
tes são importantes para trazer novas 
informações e para manter a equipe 
sempre em alerta: “com o passar do 
tempo, no dia a dia das nossas funções, 
podemos adquirir alguns hábitos que 
escapam do padrão operacional. Com os 
treinamentos, ficamos sempre atentos 
aos procedimentos mais atualizados, 
podendo prestar um bom serviço”.

Em função da pandemia, os treina-
mentos dos novos procedimentos fo-
ram feitos de forma online e posterior-
mente as orientações foram repassadas 
in loco, respeitando todos os protocolos 
de segurança. A Inova BH está se adap-
tando à situação da pandemia e também 
está atenta para garantir o máximo de 
segurança a todos os frequentadores 
da escola.  

As equipes de Portaria já estão colocando em 
prática os procedimentos de prevenção
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