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NEWSEPPO
Família EPPO completa seus 22 anos
São 22 anos de uma longa jornada! Foi assim que a Eppo comemorou seu aniversário: com muita alegria, 

junto aos seus colaboradores. Parabéns a cada um que varrendo, roçando, coletando, construindo, dirigindo, 

concertando ou administrando, colabora para essa história de sucesso!
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Projetos Sociais

Natal EPPOlino!

Calor humano na Horsoul

Dia 15 de dezembro foi de muita expectativa para nossos colaboradores. Em clima de Natal, receberam Kits 
Fiesta da Seara e brinquedos para a criançada (filhos até 12 anos). Pela primeira vez, a entrega aconteceu no 
mesmo dia em todas as unidades, levando uma mensagem de igualdade e gratidão para cada trabalhador.

Alguns de nossos colaboradores não retiraram, por opção, seus Kits Fiesta de Natal. Então, no mesmo dia, 
esses kits foram doados para uma equipe muito especial: a Horsoul. Para você, leitor, que ainda não os 
conhece, essa é uma Instituição de Itu que envolve o cavalo como facilitador no tratamento de saúde mental 
e física. Atendem mais de 70 pessoas e famílias sem condições financeiras, como pacientes da APAE, Escola 
de Cegos, Programa de Autismo, dentre outros.

Para conhecer mais sobre esse trabalho sério e tão nobre, acesse institutohorsoul.org
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Diariamente fazemos nossas atividades de trabalho, gerando uma rotina. Porém, para duas equipes da 
nossa coleta diurna de Itu, 2017 foi um ano diferente. Perceberam, em alguns pontos carentes da cidade, 
que a criançada fica apenas aguardando o caminhão de coleta passar para fazer a festa! Pensando em 
retribuir o carinho dessas crianças, que vivem numa situação de vida tão difícil, nossos colaboradores 
distribuíram presentes e doces à eles na semana do Natal. Receberam em troca sorrisos sinceros, e 
muitos abraços apertados!

Na mesma semana de comemoração dos 22 anos da EPPO, aconteceram as festas dos Aniversariantes do Mês 
em todas as unidades. Em Cabreúva e Itu até os prefeitos estiveram presentes, parabenizando o trabalho bem 
feito que cada colaborador tem desempenhado, contribuindo sempre para a limpeza da cidade.

Na unidade de Cabreúva, o Grupo de Teatro EPPO participou da festa, levando surpreendentemente a 
arte e tirando lágrimas de emoção do público. A apresentação abordou contos e histórias de vida dos 
próprios colaboradores.

Coleta Solidária

É Pic!
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Unidade de Itu (CCO) com prefeito Guilherme Gazzola

Grupo de teatro em Cabreúva Unidade de Cabreúva com prefeito Henrique Martin

Itu (CCO)



Desenvolvimento de Pessoas

Bate Papo com Propósito
Nossos líderes fiscais participaram do encontro Bate Papo com Propósito, realizado no dia 29 de novembro, 
em Itu. Ministrado por Milene Mizuta, junto ao D.H.O., teve como objetivo orientar esses líderes sobre 
situações que acontecem diariamente, de forma que os valores da EPPO sejam praticados junto à todas 
equipes de trabalho.

Bem-vindo ao planeta

Aleph Davi Oliveira 
(Filho da Colaboradora Bethânia Carla de Paula)

Mel Gabriele C. Silva 
(Filha do colaborador Sérgio Luis da Silva Alvarenga)

Ana Clara Martins da Silva
(Filha do Colaborador Gerson Martins de Oliveira)

Sofia Eloa Benedita Marcelino
(Filha do Colaborador Hamilton Mendonça Ribeiro)

Gabriela Leme Stivanelli Salvador
(Filha do Colaborador Rafael Salvador)

Sofia Ramos de Arruda Stucchi
(Filha do Colaborador Bruno Ramos)
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Desde agosto de 2017 está sendo realizada a Engenharia das Relações - programa de desenvolvimento 
da liderança EPPO. Consiste em melhor preparar nossos líderes para que o relacionamento com suas 
equipes sempre corresponda a nossos valores (desenvolvimento humano e tecnológico, entusiasmo, 
comprometimento socioambiental, zelo pela integridade das relações) e se adeque ao perfil da cultura EPPO. 

A EPPO iniciou um programa voltado especialmente ao jovem aprendiz. 
Por meio de encontros mensais, estão sendo desenvolvidas suas 
habilidades, relações interpessoais e autonomia diante das atividades 
propostas, preparando-os para oportunidades internas ou externas.

Engenharia das Relações

Programa Jovem Aprendiz
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Açao e comunicaçao˜ ˜

Pira Fest Kids de Natal com a Turma da EPPO

Outras participações Turma da EPPO

Aconteceu em Itu, no dia 17 de dezembro, a versão Pira Fest de Natal, evento infantil realizado pelo Funssol 
(Fundo Social de Solidariedade de Itu) juntamente com a APAI (Associação de Pais e Alunos de Itu), visando 
proporcionar às famílias carentes locais um dia de festa. A Turma da EPPO encantou as crianças e adultos 
presentes, interagindo com contação de história (Educação Ambiental), dança e muitas fotos!

Dia das Crianças, no parque Cidade das Crianças (Itu) Evento das Crianças, na Cidade Nova (Itu)

SIPAT da Heineken Evento Social com crianças, no Parque do Varvito (Itu)
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Consciência Negra
Em novembro, todas as unidades da EPPO receberam o evento Consciência Negra. Numa roda de conversa 
informal, os colaboradores foram conscientizados sobre a inserção do negro na sociedade e informados 
sobre o alto índice de preconceito que ainda existe. Para a EPPO não importa a cor, raça ou religião. Somos 
a favor do respeito e humildade entre todos.

Cabreúva

Itapira

Itu (Cidade Nova)

Capivari

Itu (CCO)

Lorena

1,2,3... Gravando!
Todas as funções operacionais da EPPO foram filmadas no decorrer de novembro, para desenvolvermos 
um vídeo institucional, que será divulgado em nosso site e no Facebook. Caso ainda não tenha nos 
adicionado, corre lá, curta nossa página, e fique por dentro de nossas ações: 
facebook.com/eppocidadesinteligentes
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Criança Ecológica EPPO
Em celebração ao mês das crianças, a EPPO abriu um concurso de frases sobre o meio ambiente com 
participação exclusiva dos filhos dos nossos colaboradores. Recebemos 72 frases bem criativas e, através 
de um processo de votação realizada em todas as unidades da EPPO, as quatro mais votadas (sendo uma de 
cada faixa etária) ganharam um prêmio. Todas as crianças que participaram do concurso também receberam 
um brinde de agradecimento. Confira abaixo o resultado:

Faixa etária de 6 a 7 anos: Davi dos Santos Micchi (Filho de Fernando Micchi)
“Vamos respeitar o trabalho da EPPO mantendo a cidade limpa. Recicle, cuide das árvores para o futuro 
do nosso planeta, e assim teremos uma vida melhor.”

Faixa etária de 8 a 10 anos: Vitor Gabriel F. Silva (Filho de Dailson Garcia Silva)
“Faça como a EPPO. Recicle, preservando o meio ambiente, cuidando das árvores, com respeito à vida, 
pensando no futuro do planeta.”

Faixa etária de 11 a 12 anos: Matheus Henrique do Amaral Feitosa (Filho de Vivian de Fátima do Amaral)
“O futuro do nosso planeta está nas nossas vidas. Temos que respeitar a mãe natureza, ajudar a EPPO 
a reciclar e plantar árvores.”
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Qual é o seu super herói?
Homem de ferro? Capitão América ou Thor? Liga da Justiça? Nada disso! Longe de ser da Marvel ou 
Universo DC Comics, o super herói dos garotinhos Jonas e Murilo é nosso caminhão de coleta com a equipe 
de coletores! É isso mesmo que você leu! 
Também ficamos muito admirados por 
descobrir essas duas crianças incríveis! 
Jonas, de Itu, não pode escutar o barulho 
do caminhão de coleta que logo pede 
para os pais o levarem até a rua. É uma 
festa! E para sua surpresa, visitou a EPPO 
e andou juntinho com seu super herói.

E não é que nossos colegas de trabalho Adilson, Clidson, Juciano e Paulo César ganharam até os 
cumprimentos do prefeito local, Guilherme Gazzola, pelo carinho e dedicação com que trabalham?
A mensagem que essas crianças nos trouxeram, de maneira tão pura, é que somos realmente todos 
iguais, e que cada profissão tem o seu valor. Viva a fraternidade, viva a igualdade!

Já o Murilo, também de Itu, é um garotinho de apenas 1 ano e 6 meses que surpreendeu o Brasil inteiro com 
seu amor não só pelo caminhão de coleta, mas também pela amizade com nossos coletores e motorista. 
Sua mãe, Michele Moreira, postou um vídeo no Facebook onde Murilo presenteia nossa equipe de coleta. 

Em menos de 24 horas, esse vídeo 
ultrapassou 4 milhões de visualizações, 
150 mil compartilhamentos, 90 mil 
curtidas e reações. Atualmente, já 
são quase 32 milhões de curtidas. 
Para retribuir o carinho do pequeno 
Murilo, nossa equipe de coleta se 
vestiu de Turma da EPPO e entregou 
pessoalmente um pacote de presentes.

Solidariedade
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ENGENHARIA AMBIENTAL

Inauguração de Ecoponto e Van Ambiental

Jardim dos Sentidos

Em outubro, o primeiro Ecoponto e Van Ambiental de Cabreúva foram inaugurados. O prefeito da cidade, 
Henrique Martin, e demais autoridades estiveram presentes. Como símbolo da Educação Ambiental, nossa 
Turminha da EPPO tomou conta da interação com as crianças de uma das escolas da cidade, também 
participantes da inauguração.

O projeto Jardim dos Sentidos foi desenvolvido para estimular a interação com o meio ambiente por meio 
dos 5 sentidos do corpo humano: visão, olfato, paladar, audição e tato. A realização aconteceu nos dias 7 e 8 
de dezembro, no jardim do CCO de Itu. Ao som da natureza, diversos tipos de plantas foram expostas para 
serem tocadas, sentidas e até mesmo degustadas, além de uma pequena trilha permitindo maior contato 
com o meio ambiente. No decorrer desse ano o projeto será expandido em todas as unidades da EPPO.
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Participação EPPO em Feira de Ciências

Centro de Experimentos Florestais

Representada por nossas colaboradas Stefany Pacheco, Vanessa Almeida e Beatriz Monteiro, a EPPO 
participou, em dezembro, da 2ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Essa é uma ação 
pedagógica que propõe despertar os estudantes para a formação científica, no âmbito Ciências da Natureza. 
Apresentamos na Feira um minicurso de construção de composteira doméstica e expusemos nossa Sala 
Móvel de Educação Ambiental distribuindo gibis da Turma da EPPO, também divulgando atividades
realizadas no município de Cabreúva, devido à parceria contratual.

No dia 24 de novembro, Itu celebrou 10 anos do Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – 
Heineken Brasil, e a EPPO esteve presente! Esse Centro mostra em suas atividades que é possível conservar 
os recursos naturais e restaurar os ecossistemas da Mata Atlântica.
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Curiosidade

Cantinho do Carinho

O que é o P.C.M. da EPPO?

José Arimatéia, colaborador da unidade de Cabreúva, revelou seu talento como artesão, criando em gesso e resina 
o mascote da EPPO. Foram 9 meses de muito trabalho para finalizar a obra de arte. O sucesso foi tão grande 
que no mesmo dia em que apresentou o trabalho ao seu gestor, a imagem do Eppinho circulou entre dezenas de 
colaboradores. Rodrigo Ventre, nosso diretor, gostou tanto do trabalho, que de imediato fez mais encomendas.

Essa sigla significa Processo e Controle de Manutenção. É o departamento responsável pela manutenção 
da frota de veículos da EPPO, dentre eles caminhões, máquinas, kombis, etc. Atualmente, a equipe conta 
com onze colaboradores, focados em manter os veículos e máquinas em bom estado de conservação, 
flexibilizando o atendimento interno. “Nossa missão é apoiar as operações com as devidas manutenções, 
soluções inteligentes e inovadoras, para que toda a frota tenha uma adequada disponibilidade operacional”, 
comenta Ed Marcos, gestor do departamento. 
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Maria Damiana, colaboradora de Itu, passou por um momento difícil com sua família, quando um dos seus netos 
teve um grave problema de saúde. Na época, o bebê necessitava de um dreno para sair do hospital. Foi quando 
Damiana recebeu a doação em dinheiro de 50% do valor, vindo de seus colegas de trabalho. Mas, infelizmente seu 
neto chegou a falecer. Com o mesmo ato de amor que recebeu, Damiana doou o dreno para outra criança que 
está passando pela mesma situação, e agradece pelo gesto de carinho a quem contribuiu de alguma maneira.

Carta do colaborador Mário (unidade de Cabreúva), 
parabenizando a EPPO pelos 22 anos

Cartão da colaboradora Neuza (unidade de Itapira), 
desejando Feliz Natal e agradecendo a EPPO

Colaboradoras Gisele e Antonia Maria (unidade de Itu), realizando o sonho de conhecer Dr. José Carlos Ventri, presidente da EPPO, 
e Dona Daisy Ventre, sócia da EPPO.
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Receita

Entretenimento

Creme de Milho

1 lata de milho
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
1 colher (sopa) de manteiga
1 cebola média ralada
1 tablete de caldo de legumes
1 lata de creme de leite
2 colheres (sopa) de farinha de trigo

No liquidificador, bata o milho com o leite e reserve. 
Em uma panela, aqueça a manteiga, junte a cebola e refogue. 
Adicione a farinha de trigo e mexa rapidamente. 
Deixe dourar e misture o milho batido com o leite ao caldo. 
Mexa até dissolvê-lo completamente e cozinhe por cerca de 
10 minutos, até obter uma consistência cremosa. 
Acrescente o creme de leite, mexa e desligue o fogo.

Ingredientes Modo de Preparo

1
2
3
4
5
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Modo de Fazer

Materiais

Lave bem a caixa para retirar qualquer resíduo de leite e 
outras impurezas;
Para o organizador com o corte inclinado, basta marcar 10 
cm com a régua em uma das laterais da caixa e do lado 
oposto marcar 10 cm também;
Risque com régua e caneta, ligando as partes demarcadas 
anteriormente;
Faça um pequeno furo na altura do risco com a ponta da 
tesoura e, a partir daí, corte na linha destacando as partes 
da caixa;
Para que a marca e os desenhos não apareçam sob o 
tecido, cole um papel branco ou preto por cima da caixa 
de leite;
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Porta Treco de Caixa de Leite

Antes de passar o tecido ou papel adesivo, fixe as laterais da 
caixa com cola quente, e aperte bem um lado com o outro;
Coloque as partes da caixa já coladas sobre o tecido ou papel 
adesivo e vá colando aos poucos, retirando bolhas. O tecido 
adesivo é ainda mais fácil para aplicar, e o acabamento fica mais 
bonito;
Recorte os excessos de papel ou tecido e dê um pique com a 
tesoura em todas as áreas de dobras. Dessa forma ficará mais 
fácil na hora de dobrar as pontas para dentro do seu organizador;
Você também pode fazer um acabamento por dentro do 
organizador, com restos do adesivo utilizado. Use um pedaço 
de adesivo para esconder a emenda central da caixa, caso 
necessário.

Tempo de preparo

20 minutos
Rendimento

6 porções
Dificuldade

fácil

1 caixa de leite 
vazia e limpa

Papel branco 
ou preto

Tecido ou papel 
adesivo decorativoTesoura Caneta Régua Cola quente

Prontinho! Seu organizador feito com caixa de leite já pode ser utilizado para guardar canetas, maquiagens, 
pincéis, talheres e o que mais preferir.


