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A palavra dos Sócios

Dona Daisy Ventre, Sócia 
do Grupo EPPO.

Completados 17 anos de muito trabalho, muitas obras concluídas e um enorme e gigan-
tesco passo na engenharia ambiental, reconhecido pelas inovações tecnológicas e equi- 
pe de alto padrão profissional consolidado através da parceria público privada, firmada 
com o Município de Itu, e  tendo sido destaque no Jornal Nacional – “JN no AR” da Rede 
Globo, em abril de 2012, como Cidade Modelo na Gestão Integrada de resíduos sólidos e 
limpeza pública, nesta primeira edição do Jornal EPPO, o presidente parabeniza os cola-
boradores pelo excelente trabalho realizado.

“Aliar este reconhecimento aos trabalhos contínuos de desenvolvimento 
de equipes de liderança, revitalização de processos, modelo de gestão 
corporativa e chegada de novos profissionais; posso afirmar que os in-
vestimentos na formação continuada de nossos colaboradores, é, sem 
sombra de dúvida, o melhor investimento nesta última década.

Nesta primeira edição, faço questão de parabenizar nossos colaborado-
res pelo excelente trabalho que vem sendo realizado e aos novos pro-
fissionais que recentemente integraram nosso quadro de pessoal, muita 
sorte e sejam bem vindos a família EPPO”. (Palavra do nosso Presidente 
Dr. José Carlos Ventri).

Dr. José Carlos Ventri, 
Presidente do Grupo 
Empresarial EPPO.

“A EPPO está vivendo um momento novo, e esse momento está acon-
tecendo para maior aproximação dos colaboradores.

O desafio é integrar e envolver todos, procurando conhecer de perto 
as necessidades de cada um, além de atender nossos clientes exter-
nos com excelência. Esse movimento traz um futuro muito positivo, 
com novas oportunidades”, explica a sócia do grupo, Dona Daisy 
Ventre.



Comemoração do Dia                                
das Mães

“Ser mãe é sentir todo o poder do 
universo dentro de si e como uma gran-
de arquiteta moldar, construir e edificar o 
bem mais precioso: a vida de um filho!”

Reconhecemos os esforços de to-
das as mamães guerreiras que fazem 
parte de nossa equipe, EPPO, e ficamos 
felizes em poder compartilhar um pouco 
de alegria com cada uma delas. Durante 
a semana do dia das mães, as homena-
geamos com a entrega de uma carinhosa 
lembrança. 

Essa data não poderia “passar em 
branco”, mesmo sabendo que todo dia é 
dia das mães.

Mães EPPO de Itu.

Mães EPPO de Jaguariúna.Mães EPPO de Cabreúva.

Mães EPPO de Itapira.Algumas de nossas mamães:

Gerente de RH,  
Maxileya França 
Alberti.

Equipe de Recursos Humanos.

1° Encontro da Equipe de RH EPPO
Em 20 de maio, aconteceu na EPPO (CCO) o 
primeiro encontro dos colaboradores que fazem 
parte da área de Recursos Humanos do Gru-
po EPPO de Itu, Itapira, Jaguariúna e Lorena; 
tendo como objetivo padronizar as atividades, 
fortalecer a importância do trabalho em equipe 
e promover a integração das unidades. “Tenho 
certeza que este trabalho de estruturação do RH 
trará benefícios para toda EPPO. Investir no for-
talecimento de um relacionamento de confiança 
com o colaborador será a base da minha  

gestão”, afirma Maxileya 
França Alberti, Gerente de 
RH da EPPO. 



O que você 
sabe sobre a 

dengue?

A origem da festa ju-
nina se deu na região da 
França, quando as come-
morações eram feitas para 
celebrar o início de uma boa 
colheita e a grande fertilida-
de da terra no dia mais lon-
go do ano. 

Como essa comemo-
ração é realizada num mês 
de frio, fogueiras são ace-
sas para aquecer as pes-
soas e seus corações. Por 
isso as pessoas jogam na 
fogueira qualquer tipo de 
lembrança ruim.

Para que cuidar das mãos?

Qual é a origem da festa junina?

Caro colaborador, você já tentou calcular o valor 
de suas mãos?

Você é o único que pode protegê-las, evitando 
acidentes!

•	 Use  E.p.i.s corretamente; 
•	 Fique sempre atento às suas atividades diá-

rias;  
•	 Evite as brincadeiras no trabalho. 

No Brasil, a data é ce-
lebrada desde 1583, quando 
os portugueses trouxeram 
para cá essa cultura. Aos 
poucos as festas juninas fo-
ram sendo espalhadas em 
todo o nosso território. 

Quanto às comidas tí-
picas, estão presentes por 
causa da boa colheita de 
milho que, além de delicio-
sas, animam a festa!

Após o período das 
chuvas o tempo fica mais 
seco, e o mosquito da den-
gue entra em atividade. Evi-
te água parada em vasos, 
latas, pneus, etc; mantenha 
as caixas d’água fechadas, 
calhas desentupidas e lim-
pas.

Caso sinta alguns des-
ses sintomas: febre alta, for-
te dor de cabeça, dor atrás 
dos olhos, náuseas e vômi-
tos, tonturas, procure um 
médico imediatamente. Fi-
que ligado!

Comidas típicas.

A figura que ilustra 
essa data festiva é João 
Batista, por isso chamada 
Joanina. Segundo a bíblia, 
gostava de batizar as pes-
soas, e foi quem batizou Je-
sus Cristo. 



O dia-a-dia de nossos colaboradores nas Obras 
está bastante agitado! Parabéns pelo esforço e 

dedicação! 

Sabia que temos 
atletas talentosos?
Nossa equipe de corredores partici-

pou na última semana do dia 20 de maio  
dos Jogos Industriários do SESI, em Pi-
racicaba, conquistando ótimas classifica-
ções! Parabéns para aos nossos Cam-
peões! Thiago Cipriano                                    

1° Lugar                                
(800 metros rasos)

Francisco Silva                                      
1° Lugar                      

(3000 metros rasos)

Agostinho C. de Sousa        
2° Lugar (3000 metros 

rasos)

Adivinha quem é o 
garotinho da foto 

antiga?  
Dica: trabalha na EPPO 
há muitos anos...Pense 
bem! A resposta sai na 

próxima edição.
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Nossos colaboradores de limpeza de 
Itu batem mais um recorde!

Aconteceu em Itu 
uma rápida operação de 
limpeza e recolhimento 
do material utilizado na 
feitura do tapete da pro-
cissão de Corpus Chris-
ti. E quem fez tudo isso? 
Sim, foram 40 de nossos 

colaboradores do serviço 
de limpeza pública! Em 
menos de 2 horas após o 
início do evento o serviço 
foi concluído, com o re-
colhimento de aproxima-
damente “20 toneladas” 
de material decorativo.

Parabéns aos nossos colaboradores da 
limpeza pública de Itu.

Bastidores da Construção 
Civil

Animados colaboradores da Obra Creche Vila Guiti, 
em Itu.


