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Nos mais de 8 anos prestando serviços 
de excelência, recebemos comitivas de 
diversos municípios interessados em 
replicar o modelo

P. 04P. 03 Destaque do mês 
Projeto Leitura em todos os cantos

Confraternização dos Aniversariantes
Momento de reunir e celebrar

A
line VilelaInova BH é exemplo de 

PPP no Brasil 
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Acontece

Desde a construção da primeira es-
cola da Parceria Público Privada 
(PPP) entre a Inova BH e a Pre-
feitura de Belo Horizonte, lá em 

2012, a Inova BH já era exemplo para o país 
por integrar a primeira PPP em educação 
do Brasil, prestando serviços de apoio como 
limpeza, manutenção e jardinagem com alto 
grau de excelência e propiciando o ambien-
te adequado para o ensino e a aprendiza-
gem dos professores e alunos das unidades. 

São 10 anos da assinatura do contrato, 
trabalhando com o objetivo de levar infraes-
trutura e serviços não pedagógicos de quali-

Exemplos de excelência e qualidade

dade para mais de 25 mil alunos da rede mu-
nicipal de ensino da capital mineira. Assim, 
cada vez mais, reforçamos o nosso trabalho 
como um modelo a ser seguido em todo o 
Brasil. E isso tem repercutido de formar po-
sitiva, pois a Inova BH recebe mensalmente 
visitas de várias comitivas do país que têm 
o interesse de conhecer e replicar o projeto. 

Nos últimos meses, comitivas de Divinó-
polis, Maceió e Vitória da Conquista visitaram 
algumas de nossas unidades, como a Esco-
la Municipal de Ensino Fundamental (Emef) 
Jardim Vitória, a Emef Solar Rubi e a Escola 
Municipal de Educação Infantil (Emei) Jardim 

A comitiva de Vitória da Conquista, Bahia, veio conhecer as Escolas da Parceria e visitou a Emef Jardim Vitória e a Emei Jardim Vitória II
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Vitória II. Outra escola da Parceria que rece-
beu visitas foi a Emei Itaipu. A Diretora da uni-
dade, Márcia Vieira, conta que já recebeu duas 
comitivas municipais. Para ela, essa é uma 
oportunidade muito importante para mostrar 
a proposta de trabalho conjunto da Inova BH 
e da Prefeitura de Belo Horizonte para quem 
vem de fora. “Acaba sendo uma divulgação e 
uma valorização do nosso trabalho. É uma for-
ma de dar retorno para a comunidade sobre 
o que está sendo executado”, relata Márcia.

Quer conferir mais informações sobre as es-
colas da Parceria? Acesse o instagram da @ino-
vabh e fique por dentro do que acontece na PPP.
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Editorial

A cada ano que passa, os dias pare-
cem mais corridos e as semanas mais 
curtas. Vocês têm sentido isso também? 
Na última semana, fi quei pensando so-
bre as metas que defi ni para esse ano e 
sobre como é fácil se perder no caminho 
para conquistá-las. Foram quatro meses, 
desde que o ano se iniciou, e esse tempo 
passou como um piscar de olhos. Tenho 
a sensação de que poderia ter feito mais, 
mas ao mesmo tempo tenho certeza de 
que já caminhei muito para que nossos 
objetivos fossem concretizados. Às ve-
zes, a nossa vida tem umas questões 
complicadas como essas, não é mesmo?

Aqui na Inova BH, um dos nossos de-
safi os para esse ano é continuar cons-
truindo uma empresa mais humana, 
ética, e próspera, e percebo que toda a 
equipe está engajada nesse propósito 
de criar um ecossistema em que o diálo-
go, a troca e a criatividade alcancem seu 
potencial máximo. Algumas mudanças 
levam tempo, mas acredite, juntos, nos-
sos esforços serão capazes de mudar o 
que for necessário e reconstruir o que 
for preciso. Estou ciente de tudo que está 
acontecendo e participando ativamente 
dessa mudança. Estou disponível para 
ouvir as súplicas e criar espaços segu-
ros para que esse diálogo aconteça. Um 
desses momentos é o Café com o Ruz, 
que acontece quinzenalmente no nosso 
escritório. 

Gostaria de agradecer a todos que 
já participaram desse momento de con-
versa e de fazer o convite para os inte-
grantes que tenham interesse em tomar 
um café da manhã comigo, no escritório 
da Inova BH. Caso seja do seu interesse, 
contate o setor de Desenvolvimentos de 
Pessoas. Tenho certeza de que a equipe 
fará o necessário para que esse encontro 
aconteça o mais breve possível.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Todos os meses, no escritório da Ino-
va BH, celebramos a vida dos nossos 
integrantes. Sempre na penúltima 
quinta-feira do mês, temos a Confra-

ternização dos Aniversariantes. É um momento 
de celebrar o ano que passou e de festejar com 
aqueles que estão ao nosso lado diariamente. 

Para alguns, é uma ocasião para reencon-
trar amigos e, para outros, é momento de co-
nhecer gente nova. Além do escritório da Inova 
BH, temos equipes espalhadas por 51 escolas 
em Belo Horizonte e isso faz com que nem 
sempre a equipe se conheça por completo. A 
Jovem Aprendiz do Setor Administrativo, Vitó-
ria Camilly, conta que nunca tinha participado 
de nenhuma confraternização desse tipo e que 
gostou muito de estar presente na última fes-
ta. “A Confraternização dos Aniversariantes foi 
uma forma de conhecer algumas pessoas que 
trabalham aqui no escritório e de conversar 
com outras que eu já conhecia. Foi muito diver-
tido”, relata Vitória. Para ela, a melhor parte foi 

quando aconteceu a dinâmica dos bilhetes.
Nessa dinâmica, o setor de Comu-

nicação da Inova BH convida os líderes e 
colegas de setor a escreverem um tex-
to sobre o integrante que está fazendo o 
aniversário. No dia da Confraternização, 
os recados são lidos e os presentes ten-
tam adivinhar quem é a pessoa retratada. 
Quem também gostou muito dessa brin-
cadeira foi a Auxiliar de Serviços Gerais 
da Emei Jardim Vitória III, Elaine Silva. Para 
ela, é uma forma de conhecer os inte-
grantes pelo olhar dos outros. “A festa foi 
uma delícia. Fui recebida com muito ca-
rinho e saí de lá renovada”, conta Elaine.

A Confraternização dos Aniversa-
riantes acontece no escritório da Ino-
va BH, sempre na penúltima quinta-feira 
do mês, ou na última, se houver feria-
do, às 17h. Se você é nosso integrante e 
faz aniversário neste mês, é nosso con-
vidado de honra. Esperamos por você!

Hoje vai ter uma festa! Palavra do Presidente
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Na comemoração dos Aniversariantes do 
mês de março recebemos os aniversariantes 

de janeiro, fevereiro e março

A Jovem Aprendiz Vitória Camilly 
aproveitou o momento para confraterni-

zar com outros aprendizes

A Auxiliar Administrativa da Emei 
Jardim Vitória III veio para comemorar o 

aniversário e fi cou até o fi nal da festa
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Por dentro da PPP

Na Inova BH estamos sempre pro-
curando formas de promover 
diálogo de qualidade com as nos-
sas equipes. O DSSGI, que signi-

fi ca Diálogo Semanal de Sistema de Gestão 
Integrada, acontece toda segunda-feira, 
no escritório da Inova BH, justamente com 
esse objetivo. 

Nos encontros do DSSGI, conversamos 
sobre assuntos que vão desde a Segurança 
e Medicina do Trabalho até a Cultura da em-
presa. O Técnico em Segurança do Trabalho, 
Mateus Adriel, explica que é nesse momen-
to em que são compartilhadas informações 
importantes para a equipe de manutenção 
e de outros setores da Inova BH: “o DSSGI 
é um lugar para ter abertura, para falar, para 

DSSGI – Diálogo e informação

Destaque do mês

O destaque do mês de abril vai para a Emei Universitário e 
seu projeto “Leitura em todos os cantos”. A Diretora da 
unidade, Simone Rodrigues, explica que a ideia tomou forma 
quando a articuladora de leitura da escola espalhou canti-

nhos aconchegantes de leitura por toda a Emei, como no parquinho, no 
jardim, no hall de entrada, entre outros espaços, deixando os livros à 
disposição de todos. O objetivo do projeto é incentivar a leitura entre 
os membros que fazem parte da comunidade escolar, incluindo famí-
lias, alunos e educadores. Simone conta que já é possível colher fru-
tos do projeto: “foi uma experiência enriquecedora. A todo momento 
é possível se deparar com crianças e adultos encantados com livros 
em diferentes espaços da escola”. Confi ra ao lado algumas fotos desse 
projeto tão especial!

expressar dúvidas ou expor situações”. Mes-
mo tendo foco nos contextos em que a equipe 
de manutenção passa diariamente, o DSSGI é 
um espaço aberto para todos os colaborado-
res que queiram participar. 

A Supervisora de Qualidade da Inova BH, 
Daniela Fonseca, conta que o DSSGI é um mo-
mento muito importante na interação com 
os colaboradores de todos os setores e tem 
como objetivo principal o alinhamento de in-
formações. “O setor da Qualidade foi inserido 
neste diálogo com a proposta de contribuir 
com o conhecimento em Sistema de Gestão 
Integrada - SGI e dissipar a ‘Cultura da Quali-
dade’ em toda a empresa” explica Daniela. Os 
encontros acontecem toda segunda-feira, às 
08h, no escritório da Inova BH. Nos vemos lá!
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O DSSGI é um momento de diálogo e 
acontece toda segunda-feira no escritório 

da Inova BH
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