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Concurso Cultural, brindes e muito amor. 
Venha conferir as ações que fi zemos no Dia 
das Mães

P. 04P. 03 Destaque do mês 
Café com Prosa na Emei Santa Rosa

Maio Amarelo
Mês de Conscientização no Trânsito

A
rquivo PessoalDia das mães na Inova BH
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Acontece

Ser mãe é carregar consigo o dom 
da criação, é ter no colo o poder 
de acalmar e no sorriso o po-
der de confortar, é ser estabili-

dade e fortaleza, mesmo na incerteza ou 
no sofrimento. É ser tudo, é ser muito, é 
ser amor incondicional para seus filhos. 

Nesse mês de maio, presenteamos as 
mamães da Inova BH com um brinde que 
teve um significado superespecial: além de 
adoçar a vida delas, ainda contribuiu para a 
manutenção das atividades de uma institui-
ção social que gera um impacto positivo na 
vida de várias outras famílias de Belo Hori-
zonte. O brinde foi feito com muito carinho 
pelo projeto ComPaixão, que apoia pessoas 
vítimas de violência e exploração, seja na 

Dia das Mães e Dia da Família com solidariedade
situação de privação de liberdade ou em 
contexto de prostituição, e adolescentes do 
socioeducativo. A instituição fornece, en-
tre outras coisas, cursos profissionalizantes 
e inserção no mercado de trabalho, além 
de trabalhar autoestima, vínculos familia-
res, o cuidado e aproximação com os filhos. 

Em celebração também ao Dia das Mães, 
comemorado 08 de maio, e ao Dia da Fa-
mília, celebrado no dia 15 de maio, também 
lançamos um Concurso Cultural para nossos 
integrantes, amigos e parceiros. Convidamos 
todos para mandarem fotos junto com suas 
famílias e a foto mais criativa, votada pelo 
Instagram, levava uma cesta de café da ma-
nhã. A Líder de Serviços da Inova BH, Camila 
Boaventura, conseguiu mais de 60 votos e 

levou o prêmio para aproveitar com sua fa-
mília. Ela conta que participar do concurso foi 
uma experiência maravilhosa e que ela pôde 
traduzir o amor que sente dentro de uma única 
foto: “cada voto e cada comentário que meus 
colegas de trabalho me falavam me fez sentir 
querida e parte de uma família imensa. Gos-
to muito de engajar em todos os movimen-
tos que a empresa promove. Assim, me sinto 
parte de um grande propósito. Foi um prazer 
apresentar meu bem maior, que são meus fi-
lhos, a todos os colegas com quem trabalho”, 
relata Camila. Além da Camila, vários outros de 
nossos colaboradores participaram da ação. 

Confira abaixo algumas fotos das famílias 
dos nossos integrantes que participaram do 
concurso cultural.

Obrigada a todos os  integrantes que participaram e mandaram fotos com suas famílias

A
rquivo Pessoal
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Editorial

Olá, como você estão por aí? Gostaria 
de conversar com vocês sobre algo que 
vem ecoando há muito tempo na minha 
cabeça e que faz muito sentido com a 
obra que estamos construindo juntos na 
Inova BH. Quer saber o que é? Vem comi-
go que eu te mostro.

Nós, como a primeira Parceria Público 
Privada (PPP) em educação do Brasil, so-
mos pioneiros no que fazemos. Criamos 
um padrão de excelência e de qualidade 
nos serviços que prestamos e, assim, te-
mos sido referência para outros projetos 
de PPP no Brasil. E isso só é possível por-
que diariamente nos desafi amos. 

Somos nós que corremos atrás, tes-
tamos e descobrimos os limites. Acredi-
to que você já sabe que o nosso objetivo 
é ir além das expectativas em todas as 
esferas e que o nosso propósito é trans-
formar a vida e a consciência de pessoas. 
Por isso eu sempre digo que o meu papel 
como gestor é treinar pessoas para re-
solver equações impossíveis. O impos-
sível só existe porque ninguém chegou 
até lá ainda. Sejamos fortes na busca dos 
nossos sonhos. Nada é impossível para 
Deus e para aqueles que acreditam no 
Senhor. 

Vamos continuar juntos mudando a 
história do Brasil e construindo um país 
que queremos para todos aqueles que 
amamos. Reconheço todos os esforços 
que estamos fazendo para levar infraes-
trutura de qualidade para que professo-
res e alunos possam ensinar e estudar da 
melhor forma possível. Somente com a 
educação é que caminharemos para uma 
sociedade mais justa e igualitária. Esta-
mos caminhando juntos!

Muito obrigado por seguir comigo 
nessa caminhada e por acreditar no nos-
so propósito.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Maio representa o mês de pre-
venção aos acidentes de trân-
sito. Você provavelmente já 
esteve dentro ou fora de al-

gum veículo e passou por algum perrengue 
no trânsito, não é mesmo? Sabia que é pos-
sível evitar esse tipo de situação com cons-
cientização e com o envolvimento de todos?

O Maio Amarelo vem para nos lembrar de 
que um trânsito mais consciente só depen-
de de cada um de nós, sejamos pedestres ou 
motoristas. Juntos, conseguimos salvar mui-
tas vidas. Aqui na Inova BH, aproveitamos essa 
data para reforçar com toda a nossa equipe 
algumas regras básicas de segurança e de di-
reção defensiva. Mateus Ferreira, Técnico de 
Segurança do Trabalho da Inova BH, conta que 
a campanha é um passo importante na cons-

cientização dos nossos colaboradores na 
construção de um trânsito mais seguro. 
“Por meio de práticas diárias de gen-
tileza, você se mantém seguro e cuida 
dos outros a sua volta”, explica Mateus.

Para celebrar a campanha do Maio 
Amarelo, durante todo o mês de maio, a 
Inova BH fez com os colaboradores pa-
lestras de formação no Diálogo Semanal 
de Sistema de Gestão Integrado (DSSGI). 
Quer conferir uma outra ação que pro-
pomos junto com a equipe da Saúde BH? 
Acesse nossa página do Instagram e con-
fi ra um vídeo feito pelos fi lhos de alguns 
dos nossos integrantes com um recado 
superimportante. Não se esqueça de que 
a educação no trânsito acontece todos 
os dias do ano e não só em maio, viu! 

Maio Amarelo – Prevenção no trânsito Palavra do Presidente
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Por dentro da PPP

Para a Inova BH, a arte faz par-
te da vida. Toda manifestação 
artística, como música, dança, 
pintura, poesia ou canto, carrega 

sentimentos e histórias. No nosso escri-
tório, existe uma galeria de quadros feitos 
pelas crianças das escolas da Parceria. To-
dos os quadros foram gentilmente doados 
pela direção das escolas que fazem parte 
da Parceria e alegram os nossos corre-
dores com cores, texturas e narrativas. 
      Recentemente, nossa galeria ganhou 
mais uma ilustre obra de arte. A Diretora 
da Escola Municipal de Educação Infan-
til (Emei) São João Batista, Márcia Valé-
ria, nos presenteou com um quadro feito 
pelas crianças da escola. Ela explica que 
a confecção do quadro começou há mais 
de dois anos, antes da pandemia. Uma 
criança de cada turma foi chamada para 
fazer parte da construção da pintura e 
tudo foi feito no tempo delas. Assim que 

Arte como narrativa

O Destaque do Mês vai para a Escola Municipal de Educação 
Infantil (Emei) Santa Rosa com o seu evento “Café com 
Prosa”. A Diretora da unidade, Maria Clara Martins, explica que 
o evento teve como objetivo resgatar a presença da família na 

escola. O comparecimento dos responsáveis no ambiente escolar é parte 
fundamental para o sucesso na educação das crianças, conta Maria Cla-
ra. Após tempos desafi adores, em que contamos com o distanciamento 
social como medida de prevenção, demonstrar afeto, acolhimento e par-
ceria são de extrema relevância para o bom funcionamento escolar. Ma-
ria Clara também relata que o evento superou as expectativas: “foi uma 
manhã agradável de bate papo entre as famílias e as professoras, além 
de um delicioso café manhã”. Confi ra nas fotos ao lado como foi esse dia.

terminaram de montar o esboço, veio a 
pandemia e o quadro foi paralisado. Com 
a volta das aulas, a pintura pôde ser fi -
nalizada e entregue para nossa equipe. 
“Cada pedacinho desse quadro tem muito 
amor e carinho envolvidos”, relata Márcia. 
      Ruz Gonzalez, CEO da Inova BH, conta 
que foi uma honra receber o quadro fei-
to pelas próprias crianças atendidas na 
unidade: “saber que o trabalho realizado 
pela equipe da Inova BH contribui, todos 
os dias, para criar um ambiente saudá-
vel para o ensino e a aprendizagem não 
tem preço, imagina então receber uma 
amostra de todo esse potencial por meio 
de um trabalho realizado pelas crianças? 
Esse quadro é um símbolo de tudo o que, 
juntos, podemos alcançar”. A sua escola 
também quer fazer parte da nossa ga-
leria? Procure o nosso setor de comuni-
cação!  Vamos adorar ter por aqui repre-
sentantes de todas as escolas da PPP. 

Ruz Gonzalez, CEO da Inova BH, foi na Emei SJB re-
ceber o quadro que foi feito pelas crianças da unidade

Os quadros doados pelas escolas da Parceria dei-
xam o nosso escritório com mais vida e alegria
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