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Festas Julinas nas Escolas da Parceria -
 e também na Inova BH!
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Destaque do mês
Pet Day na Inova BH

Palavra do Presidente 
Trabalho em equipe é a chave do sucesso

A
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Acontece

O inverno chegou e trouxe junto 
com ele as celebrações que es-
távamos aguardando ansiosa-
mente: as festas juninas e julinas! 

Todos nós já estávamos com saudade de 
dançar um forró agarradinho e de comer to-
das as comidas típicas que esta época traz. 

Como sempre, as escolas da Parceria 
deram um show de criatividade nas come-
morações. Mesmo com as medidas adota-
das para a prevenção da Covid-19, as esco-
las não deixaram a data passar em branco. 

Com muito afeto e amor, as equipes peda-
gógicas das escolas celebraram esse momento 
junto com a comunidade escolar, sem causar 
aglomerações e cumprindo os protocolos de 
prevenção. Veja abaixo alguns registros das fes-
tas que aconteceram nas escolas da Parceria.

Hora do Arraial!

Na Emef Jardim Vitória, a festa contou com a participação de toda a comunidade. O 
evento teve até uma apresentação de Quadrilha Profissional.

A equipe de limpeza da Emei Belmonte se divertiu 
bastante durante a festa!

O que não faltou foi alegria na 
comemoração da Emei Camargos

Na Emei Parque Real, todos 
os protocolos de segurança fo-

ram seguidos para que as famí-
lias, os alunos e os professores 

ficassem em segurança.

No “Arraial da Alegria” 
da Emei São Marcos, até as 

professoras entraram na 
pista de dança e se apresen-

taram

Olha como a Emei Serra 
Verde ficou linda para receber 

os pais e os alunos para o 
Arraial!

No Arraiá da Emei Xodó, 
as crianças mostraram para o 

que vieram com seus figuri-
nos a caráter

As crianças da Emei Sarandi deram um show nas coreografias 
e figurinos

O tema da festa da Emei Maria Goretti foi 
“Arraiá Encantado das Cores”. Olha como a 

fachada da escola ficou linda!

A equipe pedagógica da Emei Lindéia deco-
rou a escola todinha para receber os alunos e as 

famílias

A
rquivo Em

ef Jardim
  Vitória

A
rquivo Em

ei Cam
argos

A
rquivo Em

ei Belm
onte

A
rquivo Em

ei M
aria G

oretti

A
rquivo Em

ei Parque Real

A
rquivo Em

ei São M
arcos

A
rquivo Em

ei Serra Verde

A
rquivo Em

ei Lindéia

A
rquivo Em

ei Sarandi

A
rquivo Em

ei Xodó 



3Inova BH Informa #96 Julho/2022

Editorial

Olá, como vão as coisas por aí? Espe-
ro que tudo esteja acontecendo conforme 
planejado.

Gostaria de usar esse espaço para tro-
car uma ideia com vocês sobre um assunto 
de extrema importância, que considero pri-
mordial: o trabalho em equipe. Várias vezes 
conversamos sobre o que constitui a Inova 
BH e espero que estejamos alinhados de 
que a empresa é feita por pessoas e que, 
essas pessoas, somos nós.

Nós é quem estamos no caminho para 
construirmos juntos uma empresa mais 
ética, humana e próspera. Quando nossos 
propósitos estão alinhados, tudo passa a 
fazer mais sentido. E é aí que entra o traba-
lho em equipe. Nós fazemos parte de uma 
engrenagem que precisa funcionar diaria-
mente. Todos os detalhes da nossa opera-
ção importam. Com isso, quero dizer que, 
cada um de vocês tem a sua importância 
nessa nossa história como a 1ª Parceria Pú-
blico Privada na área da educação do Brasil.

O intuito é que possamos continuar 
contando com o apoio uns dos outros para 
alcançar o nosso desafi o de sermos uma 
empresa que é exemplo para todo o país. Só 
assim conseguiremos impactar as vidas de 
tantos cidadãos de Belo Horizonte. Conto 
com vocês!

Quero aproveitar a oportunidade tam-
bém para agradecer a participação de to-
dos os colaboradores que fi zeram parte da 
organização do 1º Arraial Colaborativo da 
Inova BH e da Saúde BH. Esse foi um dos 
exemplos de que juntos sempre consegui-
mos fazer muito mais. Com a proatividade 
e o trabalho em equipe, fi zemos uma cele-
bração cheia de amor e signifi cado para os 
integrantes do escritório. Vocês são espe-
taculares!

Ruz Gonzalez

@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Palavra do Presidente

Eaqui na Inova BH também não foi 
diferente. As equipes que traba-
lham no escritório foram convida-
das a participar da organização de 

um Arraial Colaborativo, em conjunto com 
a equipe de escritório da Saúde BH. Vem 
que a gente te conta mais sobre como foi!

A ideia do Arraial Colaborativo era criar um 
momento em que todos pudessem participar 
da construção da celebração, seja organizando 
ou criando algo. Tivemos a inscrição de vários 
voluntários e, durante o mês de junho e julho, 
aconteceram reuniões para defi nir todos os de-
talhes. Com o plano em mãos, foi hora da ação! 

Parte da decoração da nossa festa foi ge-
nerosamente cedida pela Escola Municipal de 
Educação Infantil (Emei) Sarandi. Eles empres-

taram os adereços usados na Festa Junina 
da escola para enfeitar o nosso Arraial. A 
Emei Maldonado também emprestou alguns 
enfeites para embelezar nossa festa.      
     A Coordenadora do Financeiro da Inova 
BH, Junea Trindade, uma das voluntárias que 
participou ativamente da organização da 
nossa celebração, conta que a experiência 
na construção do Arraial foi enriquecedora 
e única. Ela relata que participar do projeto, 
junto com os outros voluntários, tornou a 
experiência especial para cada convidado: 
“cada detalhe foi cuidadosamente pensado”.

Na festa tivemos comidas típicas, 
brincadeiras, quadrilha maluca e mui-
ta música. Quer saber mais sobre como 
foi esse evento? Confi ra nas fotos abaixo.

1° Arraial Colaborativo da Inova BH

A 1ª Festa Julina Colaborativa da Inova BH contou com a participação de vários setores na 
organização. Durante um mês, todos os detalhes foram pensados com muito carinho e amor!

A
rquivo Inova BH

Por dentro da PPP
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Por dentro da PPP

AInova BH tem caminhado cons-
tantemente para ser uma empre-
sa mais ética, humana e próspe-
ra. Para fortalecer esse caminho 

criamos mais uma plataforma para diálogo: o 
Canal de Denúncias da Inova BH. Essa inicia-
tiva foi desenvolvida com base nas melho-
res práticas de mercado e embasada na lei 
nº 12846/2013 e no decreto nº 8420/2015.

O Canal de Denúncias está disponível 
24h por dia, em todos os dias da semana, 
e funciona como registro para denúncias, 
a partir do sistema Ouvidor Digital. Ele é 
seguro e independente, ou seja, o anoni-
mato é garantido. A Inova BH proíbe ex-
pressamente qualquer retaliação con-
tra o colaborador que denunciar ou que 
colaborar com futuras investigações.

Assim, integrantes, representantes, 
parceiros, fornecedores e demais partes 

Canal de Denúncias 

No mês de junho, a Inova BH, em parceria com 
a Saúde BH, trouxe uma novidade para os co-
laboradores: o Pet Day. Os integrantes das 
equipes do escritório foram convidados a 

trazer seus melhores amigos para um dia no trabalho. 
Vários estudos recentes falam sobre os benefícios de 
trazer os pets para o trabalho, é o que conta a Secretá-
ria Executiva da Inova BH, Patrícia Calef. Ela, junto com 
representantes dos setores Administrativo, Seguran-
ça do Trabalho e Desenvolvimento de Pessoas, pro-
pôs um dia teste e foi incrível. “O primeiro Pet Day foi 
um sucesso. Até quem tinha dúvidas se ação seria po-
sitiva pergunta quando vai acontecer de novo”, conta 
Patrícia. Quer saber como foi esse dia? Confi ra as fo-
tos ao lado e não deixe de seguir a gente nas nossas 
redes sociais, porque tudo sai lá em primeira mão!

interessadas, enfi m, toda a sociedade que 
direta ou indiretamente se relaciona com a 
Inova BH, podem registrar ocorrências de 
descumprimento à legislação ou existência 
de condutas inapropriadas e antiéticas que 
possam afetar a imagem, o resultado fi nan-
ceiro e o ambiente de trabalho da empresa.

Mesmo com o Canal de Denúncias 
disponível, incentivamos os nossos co-
laboradores a conversar com seus ges-
tores imediatos, sempre que possível. O 
CEO da Inova BH, Ruz Gonzalez, chama 
atenção para o comprometimento com 
a conduta ética: “os princípios e valo-
res éticos no dia a dia da empresa de-
vem ser atribuição e dever de todos nós”.

Quer acessar o Canal de Denúncias 
da Inova BH?  Basta entrar no site (www.
inovabh.com.br) e clicar em Canal de De-
núncias. Ele já está disponível para todos.

Destaque do mês


