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Com muita criatividade e cuidado, 
escolas da parceria celebram o 
período junino!

P. 04P. 04 Destaque do Mês
Brigadistas Treinados

Por dentro da PPP
Serviços e Manutenções Preventivas
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Festa junina em foco: com segurança e proteção!

Acontece

Vai chegando o inverno e junto 
com ele aquela comemoração 
que marca os meses de junho e 
julho: a tão esperada festa juni-

na! Quem aí não sentiu saudade de dançar 
um forró com o seu xodó ou de estar em 
uma festa embaixo da luz do luar? Devido 
às restrições adotadas para a prevenção 
do Coronavírus, não foi possível comemo-
rar a festa junina como nos outros anos, 
mas as escolas da Parceria não deixaram o 
momento passar despercebido. Com mui-
ta criatividade e alegria, as equipes peda-
gógicas das escolas celebraram esse mo-
mento junto da comunidade escolar sem 
causar aglomerações e cumprindo todos 
os protocolos de prevenção ao Coronaví-
rus. Veja abaixo alguns registros das festas 
que aconteceram nas escolas da Parceria.

Na Emei Alto Vera Cruz, a equipe da Inova BH se 
vestiu a caráter para participar da comemoração

A Emei Elos ficou toda colorida com as 
bandeirinhas feitas pelas crianças

Na Emei Floramar cada turminha fez uma 
bandeira para decorar a escola

As crianças da Emei Jardim Vitória III se fantasiaram para aproveitar o Arraial    

A equipe da Emei Mantiquera também se 
caracterizou para celebrar a festa cultural

A Emei Maria Goretti fez várias brincadeiras 
típicas dessa época, como pesca, boliche, argola 

e acertar a boca do palhaço 
Na Emei Pacajá as crianças também se 

divertiram com várias brincadeiras

A Emei Barreiro comemorou a festa junina duas vezes: de forma presencial e online. 
Quanta diversão!
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Palavra do Presidente

Editorial

No último mês passei por provações que 
me fizeram ter mais certeza sobre a minha fé 
em Deus e em tudo que acredito. Saí de mo-
mentos de calmaria para situações de grande 
turbulência, onde me senti impossibilitado e de 
mãos atadas. Entreguei a situação nas mãos de 
Deus e precisei confiar que o socorro chegaria. 
E ele chegou. Agradeço as energias positivas e 
as orações que foram enviadas por toda a Fa-
mília Inova BH, das escolas ao escritório. 

Pensei muito sobre o que aconteceu e a 
vida me trouxe uma lição: dificilmente passa-
remos pela nossa trajetória sem cruzar com 
desafios. Muitas vezes, esses desafios podem 
nos levar à exaustão, mas são eles que trazem 
os aprendizados necessários para nossa jor-
nada. Compartilharei quatro reflexões que tirei 
desse momento tão desafiador.

1) O que precisa ser feito por você, só 
pode ser feito por você e mais ninguém: exis-
tem batalhas na vida que são sua responsabili-
dade. Assuma os riscos e mude a situação, seja 
ela qual for.

2) A minha missão será cumprida para 
honra e glória de Deus: saiba quem você é e 
qual a sua missão. Não se deixe abalar pelos 
desafios e provações que existem no caminho. 
Eles só te fortalecerão.

3) Tenha um propósito: ter consciência 
do que você quer alcançar com seu propósito 
deve ser o seu maior combustível para resol-
ver os problemas. Às vezes, sentimos medo de 
seguir, mas esse medo não pode nos paralisar.

4) A sabedoria irá se revelar ao longo do 
caminho: viva as suas próprias experiências. A 
vida é rara e dura um sopro. Aproveite cada um 
dos momentos como se fosse o último e tire 
aprendizados daquilo que viveu. Seja sempre a 
sua melhor versão.

Mais uma vez agradeço todos aqueles que 
estiveram junto a mim nesse momento tão 
desafiador. Sigo em frente, mais forte do que 
nunca, e pronto para cumprir as promessas de 
Deus na minha vida.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Com a chegada do inverno, 
as temperaturas caem e 
muitas famílias, que já es-
tavam em vulnerabilidade 

social por conta da pandemia, preci-
sam de apoio para passar por esse 
momento tão difícil. Pensando nisso, 
a Inova BH, em parceria com a Saúde 
BH, propôs mais um Desafio do Bem 
para seus integrantes e parceiros: a 
arrecadação de cobertores, agasa-
lhos e roupas de frio para aquecer o 
inverno daqueles que mais precisam. 

A meta era arrecadar cinco caixas 
cheias de doações e, mais uma vez, 
os integrantes e parceiros da Inova BH 
mostraram que a solidariedade está no 
nosso DNA e a meta foi atingida. Com 
isso, foi possível ajudar cinco institui-
ções sociais apoiadas pelo Hub So-
cial: Valemos pelo que Somos, Projeto 
Rumo Certo, Ong Abraçar – Filhas de 
Maria, Escola Nave e Casa do Caminho 
de Ibirité. A Presidente da Associação 
Casa do Caminho, Sirlene Alves, conta 
que o apoio e o incentivo aos projetos 
são essenciais para aqueles que são 
atendidos: “esse vínculo tem propor-
cionado aos acolhidos mais conforto 
e bem-estar. Juntos podemos muito”. 

Somente com a participação de 
cada um dos integrantes e parceiros 
é possível alcançar números expres-
sivos nos nossos Desafios do Bem. 
A Jovem Aprendiz do Setor de Saúde 
do Trabalho da Inova BH, Ana Clara 
de Oliveira, participou pela primeira 

Por dentro da PPP

Doar: um ato de solidariedade

vez do Desafio do Bem e contou que 
se sentiu muito bem em poder ajudar 
o próximo: “sempre fui muito ligada 
em projetos sociais e, quando tenho 
a oportunidade, não deixo de partici-
par. Se está difícil para mim, imagina 
para quem não tem como se aquecer”. 

Várias escolas da Parceria também 
viraram pontos de doação, convidan-
do as famílias e as equipes pedagó-
gicas para participar, como foi o caso 
das Escolas Municipais de Educação 
Infantil (Emeis) Mantiqueira, Pom-
peia, Alto Vera Cruz, e muitas outras! 
A Auxiliar Administrativa da Emei Alto 
Vera Cruz, Ana Carolina Silva, expli-
ca que chamou a equipe pedagógi-
ca da escola para participar por meio 
dos grupos de Whatsapp. Cada uma 
das doações que chegaram fizeram 
uma grande diferença no resulta-
do. É na soma de pequenas ações 
que grandes resultados aparecem. 

Agradecemos a todos que partici-
param dessa campanha. O escritório 
da Inova BH e as escolas da Parceria 
continuam sendo pontos permanen-
tes para doações de roupas, calça-
dos, livros e itens em bom estado de 
conservação. Se tiver doações, traga 
para gente! Sempre que recebemos 
novos itens, encaminhamos paras as 
instituições sociais que utilizam as 
doações para apoiar os assistidos e 
realizar bazares beneficentes. Siga 
nossas redes sociais para saber mais 
sobre os próximos Desafios do Bem.

“Nossa gratidão por 
mais uma vez ser 
agraciado com a Caixa 
do Bem da Inova BH 
que traz, além de doa-
ções, muito carinho e 
acolhimento”
Projeto Valemos pelo que somos
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Destaque do mês
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Serviços preventivos e programados

Você sabia que as equipes que trabalham nas escolas da Parceria fazem parte da Brigada de In-
cêndio? As Auxiliares Administrativas e Auxiliares de Serviços Gerais da Inova BH e os Porteiros 
das escolas da Parceria passam por um treinamento para que estejam prontos para agir caso 
aconteça um pequeno foco de incêndio nas escolas. Além de aprenderem como controlar esses 

pequenos focos de incêndio, os Brigadistas também aprendem técnicas de primeiros socorros. 
O Supervisor de Sustentabilidade da Inova BH, Vinicius Brandão, explica que esse treinamento é uma for-

ma de ter a equipe mais preparada para agir quando for necessário. Ele conta que é uma segurança a mais para 
as escolas da Parceria, uma vez que as unidades contam com alarmes e extintores de incêndio: “todos os dispositivos de 
combate ao incêndio são verificados com frequência pela equipe de Manutenção e de Saúde e Segurança no Trabalho e 
Meio Ambiente”. Vinicius também explica que os Simulados de Evacuação, atualmente suspensos por conta da pandemia, 
são momentos para que os Brigadistas apliquem o que aprenderam. 

A Auxiliar de Serviços Gerais da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Vila Calafate, Paula Oliveira, participou da 
última turma de formação de Brigadistas e gostou muito da forma como o conteúdo teórico foi apresentado. Ela explica 
que foi um momento de aprendizado e que muito do que ela aprendeu será útil para sua vida. O curso é ministrado por uma 
empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros e, a cada 2 anos, toda equipe passa por uma reciclagem.

Ficou alguma dúvida? Acesse a página do Instagram da Inova BH (@inovabh) e veja mais informações sobre a Brigada 
de Incêndio da Inova BH. 

Será que você conhece todos os 
serviços que a Inova BH presta 
nas escolas da Parceria? Além 
daqueles que todos já sabem e 

veem no dia a dia, como portaria, limpeza, 
manutenção, jardinagem, higienização e 
conservação do enxoval, que ocorrem 
grande parte das vezes de acordo com 
a demanda das escolas, a Inova BH tam-
bém oferta preventivamente serviços 
que a direção da escola nem precisa se 
preocupar em solicitar ou acompanhar, 
pois são programados e realizados pela 
equipe da Inova BH de forma automá-
tica. Alguns exemplos são a dedetiza-
ção, limpeza de caixa d’agua e de caixa 
de gordura, troca dos filtros, checagem 
de sistema de incêndio e do sistema de 
aquecimento solar, que acontecem pe-
riodicamente sem que a escola perceba. 
E essa é uma das grandes vantagens da 
Parceria Público-Privada. Enquanto a 
equipe da Inova BH mantém o controle e 
o acompanhamento de serviços progra-
mados, a direção da escola pode focar 

nas questões pedagógicas.
O Coordenador de Serviços da Ino-

va BH, Nelson Ramos, explica que a pro-
gramação da dedetização, por exemplo, 
é uma exigência contratual e acontece 
sempre de forma trimestral, e adicional-
mente em caso de demandas específicas 
das unidades. “A Auxiliar Administrativa 
é a nossa ponte com a escola. É ela quem 
verifica e acompanha o processo da de-
detização”, conta Nelson Ramos. A Au-
xiliar Administrativa da Escola Municipal 
de Educação Infantil (Emei) Palmeiras, 
Analda Furtado, conta que é uma res-
ponsabilidade bem grande fazer a gestão 
desses serviços, mas que não vê dificul-
dades: “quando a equipe chega eu acom-
panho todo o processo e isso se torna um 
compromisso a menos para a direção se 
preocupar naquele momento. Tenho toda 
a documentação guardada e com fácil 
acesso. Para a direção da escola, ter a Au-
xiliar Administrativa para apoiá-la é muito 
bom”.

Além de facilitar alguns processos nas 
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Emeis e nas Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental (Emefs), essa programação 
preventiva evita que problemas maiores 
apareçam e diminui a necessidade de re-
paros emergenciais, que podem atrapa-
lhar a rotina da escola.

A dedetização nas escolas da Parceria 
acontece depois do horário de aula
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