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NEWSEPPO
EPPO na TV Band Campinas
Indicada como empresa modelo em gestão de Engenharia Ambiental e Civil, a EPPO participou no dia 29 de 

abril do Programa Mundo Empresarial, exibido na TV Band Campinas.

Cuidando dos processos de resíduos (lixo), esgoto, água e construções sustentáveis, a EPPO vem ganhando 

espaço no mercado, e sendo reconhecida nas grandes mídias (TV, redes sociais, dentre outras).
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Projetos Sociais

A crise que estamos vivendo no país não pode afetar, completamente, o sentimento de esperança por um 

futuro melhor! Na época de Páscoa, os colaboradores da EPPO não apenas ganharam um ovo de chocolate, 

mas tiveram a oportunidade de refletir sobre essa mensagem: a oportunidade que temos diariamente de 

ressuscitar o que há de bom...

Reflexão de Páscoa
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Coração de mãe
Na semana do Dia das Mães, não poderia faltar a entrega de uma lembrança da EPPO para aquelas que são 

donas de um coração tão grande, capaz de abrigar o amor inexplicável: as colaboradoras mamães!

Unidade de Itu (Cidade Nova)

Unidade de Itapira

Unidade de Cabreúva Unidade de Itu (Administrativo)

Unidade de Itu (Coleta)

Unidade de Lorena



Objetivando proporcionar um momento que demonstrasse a diversidade de beleza que existe entre as

mulheres, algumas colaboradoras foram sorteadas para participar da demonstração de limpeza de 

pele e maquiagem da Mary Kay, que ocorreu em todas as unidades da EPPO. Reconhecemos em 

todas elas mulheres lindas, de fibra, que seguem vivendo honestamente em busca de seus sonhos.

A ITV, de Itu, esteve presente no CCO da cidade para entrevistar nossa colaboradora Gisele, ex 

motorista e atual líder da operação de coleta. Foi relatado sua trajetória de vida, assim como o 

preconceito que ainda existe para com as mulheres, não apenas no trânsito, mas também no mercado 

de trabalho. A matéria foi exibida no canal 24 NET, dia 08 de março, numa edição especial sobre o Dia 

da Mulher.

Mulheres Poderosas da EPPO!

Você ficou sabendo?
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Unidade de Cabreúva

Unidade de Itu (CCO) Unidade de ItapiraUnidade de Itu (Engenharia)

Unidade de LorenaUnidade de Itu (Cidade Nova)



bem vindo ao planeta!

Benjamin Cruz Ribeiro 
(Filho do colaborador Edson Aparecido Pedroso 

Ribeiro)

Francesco Spedicato Ventre 
(Filho do colaborador Bruno 

Cristiano Ventre)

Lucas Miguel de Souza da Silva
 (Filho da colaboradora Antonia 

Carvalho de Souza)

V

Maria Isabel Cirino
 (Filha dos colaboradores 
Claudinei Cirino e Ivanilda 

Silverio da Cruz)

Luiz Miguel Perim Walger 
(Filho do Colaborador José Fernando da Silva 

Walger)
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Treinamento das Instruções 
de Trabalho Operacional
Nos dias 04 e 05 de abril foi realizado, pela primeira vez, o treinamento de instrução de trabalho para 

representantes da equipe de coleta, varrição manual e roçada (encarregados, líderes e fiscais). A finalidade 

do projeto é orientar as equipes operacionais sobre a maneira correta de conduzir essas atividades, que 

são ricas em detalhes, e fazem toda a diferença no resultado final.
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desenvolvimento de pessoas

Encontro de Qualidade de Vida no SESI

Encontro de Qualidade de Vida no SESI

Pelo segundo ano consecutivo, o SESI de Itu realizou em fevereiro o evento “Encontro de Qualidade de 
Vida com as Indústrias”, e a EPPO esteve presente. Foram abordados diversos temas, como: cultura, 
meio ambiente, trabalho em equipe, atividade física e nutrição.
Nos preocupamos com a qualidade de vida dos nossos colaboradores, e por isso procuramos sempre 
capacitá-los e incentivá-los na inovação de seus conhecimentos.
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CabreúvaItu

Itapira Lorena

Manual de Veículos Pesados
No decorrer dos primeiros meses de 2018, as equipes da EPPO que utilizam veículos pesados (caminhões 

de coleta, caminhões com carroceria, etc) foram treinados e receberam um manual com orientações 

de como conduzir corretamente esses equipamentos. O P.C.M., reponsável por esse treinamento em 

todas as unidades contou com a parceria do fornecedor Maggi Veículos para levar informações mais 

específicas sobre o assunto.
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Homenagem ao Dia do Gari 

Dia Mundial da Água no 
Aterro Sanitário de Itu

No dia 17 de maio, a Rotary Club de Itu (Associação de Clubes de Serviços que promove, internacionalmente, 

valores éticos e a paz) realizou um jantar em homenagem ao Dia do Gari, comemorado em 16 maio. Nossos 

colaboradores Alcindo da Cruz e Rosilda de Jesus representaram neste jantar toda a equipe de varredores, 

que foram parabenizados por manter diariamente a cidade limpa.

Pela primeira vez divulgamos nas redes sociais, em formato de vídeo, um dos nossos Aterros Sanitários, 

considerado referência mundial! Tão especial quanto essa divulgação foi comemorar o Dia Mundial da Água 

(22 de março), informando sobre o sistema de proteção ao meio ambiente que utilizamos nesses aterros, por 

meio de materiais que impedem o contato direto do lixo com o solo, evitando a contaminação dele e das 

águas.

açao e comunicaçao ˜ ˜



FelizCidade
Em 18 de março, a EPPO promoveu pela primeira vez, em parceria com a prefeitura de Cabreúva, o evento 

FelizCidade. O objetivo desse projeto é promover gratuitamente a arte e cultura para a população por meio do 

teatro, música e atividades ambientais educativas. O evento foi realizado em Cabreúva no Parque do Tapiraí e, 

além de contar com atividades realizadas para públicos de diversas faixas etárias, teve a presença da Turma 

da EPPO.
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FALANDO EM REDES SOCIAIS...
VOCÊ JÁ CURTIU A PÁGINA DA EPPO?

AINDA NÃO?
Então nos procure, e siga-nos!

EPPO Cidades Inteligentes

@eppo_cidadesinteligentes
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SOLIDARIEDADE

Participações Turma da EPPO

Armário das doações
Você fez uma grande limpeza em seu guarda-roupa, e até pensou em 

descartar roupas, acessórios ou calçados que não está usando? Mas 

nada é desperdiçado! Aquilo que não te agrada mais pode ser de bom 

uso para o seu próximo. E pensando nisso que as equipes de varrição 

e serviços gerais de Itu tiveram a ideia de criar um armário, que fica 

no próprio CCO, onde depositam várias doações de roupas. Quando 

um colega de trabalho está precisando de algo, vai até esse armário e 

verifica se lá tem o que precisa. E assim, uns vão ajudando aos outros!

Intitulada como Troca solidária EPPO, dentro de 06 meses essa 

ação contou com 12 doadores (funcionários e familiares) e recebeu 

mais de 530 peças, dentre roupas, calçados, utensílios e até mesmo 

brinquedos.

Caso você queira participar desse projeto, entre em contato 

com nosso Serviço Social no telefone  (11) 4013-9779 ou 

e-mails:

juliana.souza@eppo.com.br  

vanessa.dias@eppo.com.br

Carnaval de Itu Semana da água no Ecoponto Jardim das Rosas (Itu)

Carnaval de Cabreúva



ENGENHARIA AMBIENTAL
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Aterro Sanitário EPPO é 
motivo de muito orgulho!

Novo CCO Capivari

Estamos em festa!!! Em janeiro de 2016, a EPPO assumiu a operação do Aterro Sanitário de Cabreúva, que se 

encontrava com graves problemas operacionais, correndo o risco de ser fechado. Tinha 7,4 como nota, sendo que 

a mínima para continuar em funcionamento é 7,1. Foram dois anos de muitos esforços e investimentos para 

que, no dia 15 de maio, esse mesmo Aterro fosse avaliado pela CETESB com nota 9,7! Para nós essa 

avaliação é motivo de muita alegria! A CETESB é uma Companhia Ambiental do Governo do Estado responsável 

por fiscalizar atividades que se referem à preservação e recuperação do meio ambiente. A EPPO agradece pela 

atenção de cada colaborador que se empenha para o bom andamento de nossos aterros, e parabeniza a todos 

por essa grande conquista!

Depois de muito empenho, negociações e renovação de contrato, nossa unidade de Capivari conta com um novo 
CCO! Com estrutura de garagem, sala comercial, banheiros e refeitório, a equipe está aumentando e batalhando 
cada vez mais para atingir os melhores resultados. Parabéns, colaboradores de Capivari, por esse resultado 
merecido!



sustentabilidade

Nossa equipe de Educação Ambiental está a todo vapor, desenvolvendo projetos e promovendo ações que 

beneficiam grandiosamente o Meio Ambiente. Confira os resultados desse primeiro semestre do ano:

Brincadeiras ecológicas realizadas em algumas creches de 
Cabreúva.

Palestra em Capivari para os alunos do 9º ano da Escola 
Municipal Augusto Castanho, sobre os impactos que o meio 
ambiente sofre quando o lixo é jogado em rios, lagos, etc.

Plantio de 750 mudas nativas realizado em Cabreúva, com 
a ajuda de crianças da escola Zaíra Federzoni e moradores lo-
cais, para recuperação da floresta à margem de ribeirão Piraí.

Conscientização e divulgação porta a porta do Ecoponto 
Jardim das Rosas Itu.
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curiosidades

Nossa unidade de Itapira recebeu centenas de livros, de vários temas, que seriam inicialmente descartados. 

Como nossos colaboradores são conscientes, jamais desperdiçariam toda essa preciosidade! Foi quando tiveram 

a ideia de montar uma mini biblioteca, que fica disponível no CCO de Itapira, compartilhando o conhecimento com 

muitos.

Talvez você esteja pensando: “Eu nem sabia que existe 

esse tipo de departamento...”. Mas essa matéria foi 

desenvolvida justamente para te deixar por dentro das 

atividades que eles cuidam! O objetivo da EPPO foi ter 

uma equipe responsável pelo Planejamento de resíduos 

sólidos/lixo (padronização dos serviços operacionais, 

acompanhamento via internet dos caminhões, 

estudo de melhoria em relação aos trajetos da coleta 

e varrição), água e esgoto (estudo técnico de obras 

referente ao saneamento básico das cidades). Esse é 

apenas um resumo das atividades realizadas por esse 

departamento. Caso ainda tenha ficado alguma 

dúvida, você pode entrar em contato nos e-mails:

denise.gouvea@eppo.com.br

rayssa.assuncao@eppo.com.br

O departamento de planejamento estará sempre 

à disposição para atender você!

Mini biblioteca em Itapira

Você conhece a área de 
Planejamento da EPPO?
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cantinho do carinho

Oração de agradecimento de todas as manhãs, entre a equipe de Serviços Gerais de Itu.

Café da manhã oferecido por cidadãos de Itu, rotineiramente, à 
nossa Equipe de Coleta.

Presente de um cidadão de Itu, oferecido à nossa colaborado-
ra Janaina Cruz, operadora da Green Machine.



HISTORIA DE SUCESSO´

Edinaldo Santos, colaborador da unidade de Itu, completou recentemente 10 anos de empresa. Iniciou suas 

atividades na EPPO como ajudante geral e, depois de aproximadamente 3 anos, foi promovido para operador de 

roçadeira costal. Sempre zeloso com suas ferramentas de trabalho, depois de mais um tempo recebeu um novo 

convite: trabalhar na equipe de mecânica do CCO de Itu, seu atual departamento.

“A empresa é como uma mãe para mim. Adoro trabalhar aqui, amo meu trabalho. Sinto muita emoção quando 

falo da minha história, pois sou dedicado, e procuro ser sempre obediente! Meu sonho é me aposentar, mais aqui! 

(risos)”, comenta Edinaldo.

Conhecido por ser sorridente, seus colegas de trabalho nunca o vê triste, muito pelo contrário! Edinaldo é exemplo 

de alegria e determinação!
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Escondidinho de frango

ingredientes

Modo de preparo

2 peitos de frango desfiado 

2 cubinhos de caldo de galinha 

2 latas de molho de tomate pronto 

1 lata de milho verde 

1 cebola pequena bem picadinha 

1 dente de alho 

1 colher (sopa) bem cheia de margarina

1 kg de batata 

1 copo de requeijão

500grs de mussarela ralada

Sal e pimenta a gosto

1. Cozinhe os peito de frango junto com os cubinhos de caldo de galinha. Em seguida, desfie e reserve; 

2. Numa panela, refogue a margarina, cebola e alho. Depois de dourado, acrescente o frango e misture bem. 

3. Em seguida, junte ao frango o molho de tomate, milho, pimenta e sal. Mexa e reserve; 

4. Faça um purê com as batatas; 

5. Numa assadeira, intercale camadas de frango, requeijão, purê e finalize com a mussarela; 

6. Leve ao forno preaquecido em 180°, até gratinar o queijo. Está pronto!

Receita: Escondidinho de frango
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Materiais necessários:

Passo-a-passo:

Porta pulseiras de tubo de papelao˜
Aprenda a fazer um lindo porta pulseiras e colares, utilizando como principal material tubos de papelão!

Tubos de papelão (pode ser aqueles de papel de alumínio ou papel toalha), placa de papelão (para a base), estilete, 

tesoura, tinta PVA (ou tinta spray), e cola quente.

1- Usando um estilete, corte os tubos de papelão nos seus devidos tamanhos e apare as rebarbas com a tesoura; 

2- Com a cola quente, cole os tubos menores na placa de papelão. Em seguida, cole os tubos maiores; 

3- Pinte o porta pulseira com tinta spray, ou à mão com tinta PVA; 

4- Com a ponta de um pincel grande, ou caso você tenha um pinta bolinhas, faça bolinhas nos rolos e base, 

usando a tinta PVA preta. Outra opção seria forrar o porta pulseira inteiro com papel de presente ou papel contact, 

você escolhe!
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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 Nereu, Lucinete Vieira e Urbano Propaganda.
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entretenimento


