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NEWSEPPO
Bem que a Gente Poderia Fazer com que 
fosse Natal Todo Dia!
Foram inúmeras as comemo-

rações de Natal na EPPO. Equi-

pes se confraternizaram, todos 

os colaboradores da empresa 

ganharam um vale presente 

e brinquedos para seus filhos, 

nossa equipe de teatro fez sua 

primeira apresentação pública, 

e aconteceu até uma campanha 

de doação para a Instituição Vila 

Vicentina, em Itu. Confira nossa 

galeria de fotos, e conheça um 

pouco mais dessas ações.

Entregas de brinquedo e cartao vale presente eppo~

Apresentaçoes do nosso Grupo de Teatro~

Natal solidário na Casa de Idosos Vila Vicentina
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Natal Sustentável em Cabreúva

Árvore de Natal Sustentável no CCO de Itu

EPPO Sustentável?
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No segundo semestre de 2016, a EPPO participou de um projeto Socioambiental em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, intitulado “Natal Sustentável”. Alunos das escolas públicas da cidade arrecadaram 
milhares de garrafas PET, que foram utilizadas numa árvore de Natal confeccionada somente com materiais 
recicláveis por adolescentes que participam de um projeto social no CREAS (Centro de Referência Especializada 
de Ação Social). A árvore ficou exposta na praça principal da cidade durante todo o mês de dezembro.

Em parceria com a COMAREI (Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu), foi construída no CCO da EPPO Itu, 
pela primeira vez, uma árvore de Natal Sustentável, com aproximadamente 2000 garrafas PET. A inauguração 
da árvore foi realizada no dia 30 de novembro, e contou com a presença dos representantes da COMAREI, 
autoridades locais da cidade, e toda equipe EPPO envolvida neste projeto.

Para levarmos o título de “somos sustentáveis”, é preciso que seja desenvolvido um trabalho muito honesto. 
Sabemos que falar sem ter atitude, ou seja, falar mas não agir, é uma ação em vão. A Equipe EPPO leva muito 
a sério a preservação do meio ambiente. Devido à essa conscientização, foi desenvolvido o Projeto EPPO 
Sustentável, que ganhou vida em outubro de 2016. Todas as salas do administrativo receberam lixeiras 
recicláveis, para que haja a separação correta desses materiais, e a empresa adotou a utilização de canecas, 
que substituíram os copos descartáveis. Ações como essa também podem ser aplicadas em sua casa. Faça 
sua parte, e ajude a cuidar do planeta!

Sustentabilidade
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Eventos

Turma da EPPO em Capivari

No decorrer do ano de 2016, foi desenvolvido o projeto “Turma da EPPO – Vamos ajudar a salvar o planeta!”. Trata-
se da história de um garoto muito sabido, o Pedro Futuro, que junto à sua turminha, fala sobre a importância de 
cuidarmos do Meio Ambiente através da separação e reciclagem do lixo. No dia 28 de novembro, Pedro Futuro 
e sua turma marcaram presença no Evento “Arte e Cultura na Praça”, realizado pela Prefeitura de Capivari.  Os 
participantes puderem conhecer de perto nossa turma, além de prestigiar diversas apresentações artísticas locais.

Evento GRHIIS na EPPO
No dia 11 de novembro aconteceu no CCO da EPPO, em Itu,  o evento do GRHIIS (Grupo de Recursos Humanos 
de Itu, Indaiatuba e Salto, que objetiva gerar conhecimento e desenvolvimento dos profissionais da área). Os 
convidados foram recepcionados pela Turma da EPPO, e assistiram a uma palestra  sobre a mudança da 
empresa Schincariol para Brasil Kirin, ministrada por Américo Garbuio, da A. Garbuio Consultoria. Os participantes 
elogiaram nossa estrutura empresarial, tal como os projetos realizados sobre valorização humana, que foram 
apresentados por nosso colaborador Carlos Ferreira da Silva, da equipe de hiigienização de contêineres.
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Novo benefício EPPO Apoio Pass
Desde o mês de outubro, a EPPO oferece aos seus colaboradores e familiares um novo benefício gratuito: o 
Apoio Pass. Através de uma parceria com a Sodexo, são oferecidos serviços de orientação de profissionais 
especializados em diversas áreas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida.

O atendimento é feito 24 horas por dia, e sem custo algum. Conte com nosso apoio, e desfrute de mais esse 
benefício. Para utilizá-lo, basta ligar: 0800 282 6666.

Psicológica
Estresse, depressão 

ou ansiedade.

Jurídica
Problemas conjugais

ou familiares.

Financeira
Problemas financeiros 

ou legais.

Social
Alcoolismo ou uso 

de drogas.

Conheça as áreas disponíveis:

Eventos

EPPO no Just So Brasil – Um Festival para 
a Família
O Just So é um festival anual de artes e acampamento, dedicado às crianças e suas famílias. Pela primeira 
vez no Brasil, aconteceu na Fazenda Vassoural, em Itu, nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2016. Com muita 
satisfação a EPPO fez toda a limpeza local do evento, e ainda pôde sortear alguns ingressos para as famílias dos 
colaboradores participarem de um dia especial. Houve atividades de teatro, música e literatura, unidas à uma 
paisagem natural muito bela. O Festival foi encerrado com diversão na certa, e muito amor em família!

Projetos Sociais
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Projetos Sociais

Novembro Azul
Cidade Nova

Novembro Azul
Unidade Itu

Novembro Azul
EPPO Águas

Novembro Azul
Unidade Itu

Novembro Azul
Unidade São Roque

Novembro Azul
Unidade Lorena

Outubro Rosa e Novembro Azul
Os meses de outubro e novembro de 2016 foram marcantes para os colaboradores da EPPO, devido às orientações 
sobre a conscientização da prevenção do câncer de mama e próstata, movimentos que vem ganhando força a cada 
ano. A frota da EPPO, tal como todas as salas administrativas, foram sinalizadas com o símbolo desses movimentos, 
além de serem disponilizadas palestras e folhetos informativos aos colaboradores do operacional. Tanto o câncer de 
mama, quanto o câncer de próstata, estão no ranking das principais mortes por câncer no mundo. Prevenir é ter 
consciência sobre o valor da vida. Por isso, cuide-se, e cuide de quem você ama!

Outubro Rosa
Bairro Brasil

Outubro Rosa
 
CCO Itu

Outubro Rosa
EPPO Águas

Outubro Rosa
Unidade Capivari

Outubro Rosa
Unidade Itapira



6

Bem-vindo ao planeta

Larissa Manuely Cassimiro Ferreira
(fi lha do colaborador Antônio Bezerra Ferreira)

Ester Vitória de C. Marcelino
(fi lha da colaboradora Cintia Pereira de Castro)

Enzo Henrique da Silva Baldo
(filho do colaborador Moabe Henrique Baldo)

Lucas Gabriel Prieto da Silva
(fi lho do colaborador Paulo Henrique Sandy da Silva)

Erick Luis de Oliveira Egydio
(fi lho do colaborador Luis Gustavo Pereira Egydio)

Isabelly Vitória M. dos Santos
(fi lha do colaborador José Aparecido dos Santos)

Davi Lucca de A. de Moura
(fi lho do colaborador Lucas H. Ursilino de Moura)

Mês das Crianças na EPPO: 
Mostre que Você é Fera.
No decorrer do mês do Dia das Crianças, aconteceu o projeto “Mostre 

Que Você É Fera”. Com a ajuda das mamães e papais colaboradores, 

recebemos mais de 100 vídeos de crianças muito inteligentes e 

encantadoras. A proposta do projeto foi de enviar para a EPPO um vídeo 

curto, revelando o talento dos fi lhos. Fomos surpreendidos com tanta criatividade e a mensagem que deixamos, é que 

não existe classifi cação de melhores ou piores. Cada uma dessas crianças é especial e campeã.

Projetos Sociais
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Treinamento e Desenvolvimento

O Que Há de Mais Valioso para a EPPO? 
Seus Colaboradores.
Em 2016 a EPPO iniciou um Programa de Treinamentos, com o objetivo de capacitar e aperfeiçoar seus 
colaboradores. Como parte desse Programa, em julho foi realizado em Itu o Treinamento de Operação 
Roçadeira Costal, ministrado pela empresa STIHL (que fabrica as roçadeiras usadas por nós), contando com 
a participação dos operadores de roçadeira costal de todas as unidades (aproximadamente 60 participantes).

Já entre os meses de setembro e novembro, foi a vez dos 71 motoristas de caminhões da EPPO participarem do 
Treinamento Condução Segura e Econômica, também realizado em Itu, e ministrado pelo SEST SENAT (Serviço 
Social de Transporte | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Foram dois dias intensos de muito aprendizado.

Em todos esses treinamentos oferecidos pela EPPO, são entregues diplomas aos participantes, tal como a estrutura 
necessária (espaço confortável, alimentação, treinadores qualificados, etc). Que em 2017 surjam muitas outras 
oportunidades de capacitação, assim como essas!
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Teatro

Grupo de Teatro EPPO Participa do Festival 
Internacional Paidéia.

No dia 27 de setembro, o grupo 
de Teatro da EPPO participou do X 
Festival Internacional Paidéia de Teatro, 
que aconteceu em São Paulo. Neste 
dia de evento cultural, foi apresentada 
a peça teatral “Alibabá e os 40 
Ladrões”, apresentada pela Trupe de 
Truões de Uberlândia/MG. Além de 
conhecer a companhia, o grupo de 
teatro da EPPO teve a oportunidade 
de fazer parte do tema central das 
discussões: “Qual é o lugar do teatro 
para as crianças de hoje?” A Paidéia 
é associação cultural que se dedica a 
jovens e crianças, com o ambicioso 
desafio de formar cidadãos.

Você ainda não participa do grupo de teatro da EPPO? Então corra, as inscrições estão abertas! Procure 
por Gustavo, Bruno ou Vanessa. Telefone: (11) 4022-4576. Participe!

Você Conhece a ONG Alquimia? 
A Alquimia é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, comprometida em oferecer às crianças em 
situação de risco, do bairro Jardim Aeroporto em São Paulo, a possibilidade de ter uma vida digna e de construir o seu 
próprio futuro, a partir de uma educação de qualidade. Baseada nos princípios da pedagogia Waldorf, tem como objetivo 
fundamental o desenvolvimento integral das crianças assistidas (que recebem atendimento social), proporcionando 
atividades educacionais, artísticas, musicais e divertidas, adequadas para cada faixa etária. Foi fundada em 25 de 
fevereiro de 2002, com 40 crianças, pela iniciativa de pessoas físicas preocupadas com o aumento de comunidades 
faveladas da região. Até 2007, funcionava somente como local de encontro das crianças da comunidade ao redor, 
onde aconteciam atividades recreativas e recebiam um lanche. Até que a Dona Daisy Ventre decidiu abraçar essa 
causa, assumindo a ONG junto a uma nova diretoria, com a parceria da Associação Pedagógica da Escola Waldorf 
Rudolf Steiner (principal mantenedora). Atualmente, cerca de 120 crianças são atendidas em três salas de educação 
infantil (Jardim) com período integral, e três salas de educação fundamental (Contra Turno) durante o período que as 
crianças não estão frequentando as escolas estaduais ou municipais. Essa é uma longa história de trabalho e muito 
amor envolvido. Acesse o site e conheça mais sobre a Alquimia: www.alquimiaong.org.br

curiosidades
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Cantinho da Cultura em Capivari
Você sabia que a cidade de Capivari é conhecida como a terra dos poetas, por ser a terra natal dos poetas Amadeu 
Amaral, Rodrigues de Abreu e de Alexandre Rossi (Rudolph)? Foi onde também nasceu a pintora brasileira Tarsila do 
Amaral, conhecida mundialmente. Acreditamos mesmo que a cidade abriga muitos talentos, pois descobrimos que todos 
os nossos colaboradores da equipe de coleta, com a ajuda da líder Viviane Giraldi, transformaram textos compostos por 
eles mesmos em versos. O tema abordado foi “A importância do meu trabalho” em forma de poema, em homenagem 
a cidade, que completou 184 anos. Parabenizamos toda a nossa equipe de coleta de Capivari que, além de serem 
talentosos no dia a dia de trabalho deixando, sempre a cidade mais limpa, são excelentes poetas!

M
O
T
O
R
I
S
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A

C
O
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E
T
O
R

oro em Capivari,
rgulho-me da minha cidade.
rago nesse caminhão
s coletores para juntos
odar essa cidade.
nspiro-me na ideia que
urgiu uma oportunidade, de
razer para essa cidade
legria e felicidade.

oletamos sonhos e
peramos por amor.
utamos pelo sustento,
nfrentamos desafios.
ornando realidade
sonho de um colaborador
econhecido pelo seu trabalho.

curiosidades

Historia de sucesso´

Liberdade! Liberdade! 
O vício não me domina mais.

Para quem conheceu Maria de Fátima de Souza Rio 
há alguns anos, não reconhece mais a nova mulher 
que se tornou. Rio, nossa colaboradora da equipe de 
serviços gerais em Itu, era viciada em álcool e cigarro 
desde os 12 anos. Certo dia estava bebendo tanto 
que caiu na rua, e se sentiu muito envergonhada. 
Neste mesmo período, sua neta recém nascida teve 
hemorragia no pulmão, ficando em estado grave. Foi 
quando Rio percebeu, já aos seus 53 anos, que não 
era aquela vida que queria, e que também precisava 
lutar pela neta dela. Se apegou a essas situações e, 
com muita fé, venceu os vícios do álcool e cigarro. 

Liberta e renovada já há três anos, sempre reúne suas colegas de trabalho na hora do almoço para testificar, 
através de sua própria vida, que é possível vencer o gigante do vício. “Com fé e amor, é possível cultivar a paz. 
Sinto um amor infinito por Deus. Nunca é tarde demais para lutar!”, relata Rio.

V
í C I O

V A L E  A  P
E

N
A

NÃO
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culinaria´

1 xícara (chá) de leite
1 ovo
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de margarina
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
1/2 lata de molho de tomate

No liquidifi cador, bata o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, 
a farinha de trigo e o fermento em pó até que tudo esteja incorporado.
Despeje a massa em uma assadeira para pizza untada com margarina. 
Leve ao forno preaquecido por 20 minutos.
Retire do forno e despeje o molho de tomate.
Cubra a massa com mussarela ralada, tomate e orégano a gosto.
Leve novamente ao forno até derreter a mussarela.

Tempo de preparo

30 minutos
Rendimento

10 porções
Di� culdade

fácil

Ingredientes Modo de Preparo

1

2

3
4
5

Delícias da Vovó.
Aprenda a preparar 
uma deliciosa pizza 
de liquidificador.

entretenimento

Faça uma linda rosa junto com o Eppinho!

EPPO NEWS é uma publicação do Grupo Empresarial Eppo. Rodovia Marechal Rondon, 4500 - KM 114 - Jd. Oliveira - ITU/SP. 

CEP: 13312-000. Conselho editorial e redação: Gislaine Fogaça e Urbano Propaganda.


