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NEWSEPPO
O que você tem feito com o lixo que produz? 
Em outubro de 2016 iniciamos o programa EPPO Sustentável. Acreditando que nossas ações do dia  a 

dia podem mudar o mundo, substituímos copos descartáveis por canecas, instalamos lixeiras para lixo 

reciclável e orgânico (casca de frutas, resto de alimentos, etc) em todas as salas do administrativo e 

começamos a utilizar papel sulfite feito com bagaço de cana-de-açúcar. Porém, no início desse ano (2018) 

percebemos a necessidade de reforçar essa conscientização. Foi quando nossa área de Desenvolvimento 

Sustentável realizou em Itu, no mês de julho, o treinamento “O que fazer com meu lixo?”, capacitando 

os colaboradores a fazerem o descarte correto do lixo produzido e reformando a instalação de todas as 

lixeiras. Esse treinamento de Educação Ambiental será expandido em todas as unidades, e conta com sua 

cooperação para que seja bem-sucedido.

Como símbolo desse novo ciclo na EPPO, foi realizado o plantio de uma muda de pitangueira no CCO de 

Itu, para sempre lembrarmos o quanto nossas atitudes podem impactar positivamente o meio ambiente.
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Saiba mais sobre outras ações de 
Educação Ambiental, realizadas 
entre os meses de Julho a Setembro:

Ensinando crianças das creches de Cabreúva 

sobre o meio ambiente, usando brinquedos feitos 

com materiais recicláveis.

Brincadeiras 
Ecológicas: 

Realização da limpeza e recuperação do Lago do 

Colina, localizado no bairro Colina da Serra, em 

Cabreúva, com a participação da EMEB Anízio da 

Silveira.

Mutirão de 
Limpeza:

Palestra sobre resíduos, ministrada na SIPAT da 

empresa Maggi Caminhões de Itu.

SIPAT Maggi 
Caminhões:

Minicurso realizado pela EPPO, sobre como 

montar um Minhocário, na Feira de Ciências 2018 

da Diretoria de Ensino da Região de Itu. 

Conhecendo 
um Minhocário: 

sustentabilidade

Como continuidade do treinamento “O que fazer com meu lixo”, onde os colaboradores da EPPO vem 

desenvolvendo a conscientização ecológica, nos dias 12 e 13 de setembro foram realizadas visitas técnicas 

no Ecoponto São Judas Tadeu e Aterro Sanitário de Itu. Nesse tour, os colaboradores que se inscreveram 

para participar do projeto conheceram onde o lixo que produzimos é destinado. 

Projeto EPPOTOUR 
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Você conhece a área Desenvolvimento 
Sustentável? 
A área de Desenvolvimento Sustentável é formada pelos departamentos de Educação Ambiental, Pesquisa 

e Desenvolvimento. A Educação Ambiental coloca em prática projetos em prol do meio ambiente dentro da 

EPPO, no relacionamento com fornecedores, em escolas, faculdades, na comunidade e junto aos nossos 

clientes (prefeituras | empresas), com temas sobre a água, coleta seletiva, reciclagem, destinação correta 

do lixo, preservação de florestas, etc. Quanto ao departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, exploram 

diversos assuntos sobre sustentabilidade, analisando se há possibilidade ou não de projetos serem colocados 

em prática. Exemplo: buscas de novas tecnologias (quais benefícios trarão para o meio ambiente, economia 

e pessoas). A Área de Desenvolvimento Sustentável da EPPO se coloca à disposição e conta com vocês, 

colaboradores e cidadãos, a pra ticarem ações conscientes em benefício ao meio ambiente.



Na segunda semana de agosto, todos os colaboradores papais da EPPO receberam uma singela lembrança 

em homenagem ao Dia dos Pais, simbolizando essa data tão significativa para o mundo.     

O talento de ser pai! 

PROJETOS SOCIAIS

confira NOSSa galeria de fotos!
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bem vindo ao planeta!

Gabriel Henrique Bueno
(Filho do Colaborador Marcos Roberto Bueno)

Enzo Miguel Oliveira Lamim
(Filho do Colaborador Eliel Lamim)

Pedro Machado
(Filho da Colaboradora Sabrina Daniela Machado)

Ana Luiza Benedita Marcelino 
Mendonça 

(Filha do Colaborador Hamilton 
Mendonça Ribeiro)

´

Ana Julhia Guilger Pires
(Filha do Colaborador Antonio 

Marcos Pires)

´

v

Breno Henrique Rufino
Domingues

(Filho do Colaborador Sandro 
da Silva Domingues)

Christian Martins Fleck Guntzel 
(Filho do Colaborador Nelson 

Martins Moraes)

Fernanda Susukin Lopes Bueno 
de Miranda 

 (Filha da Colaboradora Paula 
Larissa Susukin da Silva Lopes)

Isaac Bueno Germano 
(Filho do Colaborador Rodrigo 

Bueno Germano)

Pietra E. A. Moura 
(Filha do Colaborador Lucas Henrique Ursulino de 

Moura)

Yuri Henrique de Matos 
(Filho do Colaborador Matheus Eduardo da Silva 

Matos)
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Abertura dos jogos regionais de basquete feminino, 

com jogo entre Itu x Catanduva. 

Aniversariantes de Capivari (Mês de julho) Aniversariantes de Itu (Mês de setembro)

Aniversariantes de Itapira (Mês de julho)

Jogo de basquete feminino, entre Itu x SESI 

Araraquara.

Comemoração dos aniversariantes do mês 

AÇaO E COMUNICAÇaO 
˜ ˜

Participações Turma da EPPO 

Aniversário do Parque do Varvito, em Itu. IV Feira de Negócios de Santana de Parnaíba. 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Programa Doe seu talento! 

Desde outubro de 2017 a EPPO vem desenvolvendo o programa Jovem Aprendiz, com o objetivo de prepará-

los para oportunidades dentro da empresa, ou no mercado de trabalho afora. 

Com o direcionamento do DHO e envolvimento dos próprios aprendizes, em junho mudaram o nome do 

programa para GERMINAR, simbolizando o processo de amadurecimento profissional de um aprendiz. A 

EPPO deseja o crescimento desses jovens        e apoia iniciativas como essa!

Programa Germinar

Acreditando que conhecimento deve ser multiplicado e que temos muitos colaboradores talentosos, no dia 07 

de agosto iniciamos o primeiro tema do programa Doe seu talento! Os voluntários Jaqueline Stecca, Viviane

Braga, Daniel Cruz e Moacir Júnior ministraram aulas de excel básico para iniciantes nesta ferramenta,

o que impactou no dia a dia de trabalho dos colaboradores que se inscreveram para adquirir esse

aprendizado. O curso foi dividido em 8 aulas e realizado no CCO de Itu. Porém, a intenção é que o projeto

seja estendido para todas as unidades, até mesmo com outros temas, como música, arte, artesanato, etc.
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CURIOSIDADES

Espaço de convivência EPPO 
A EPPO acredita que seu “maior investimento é o ser humano”, sendo essa a visão de Dr. José Carlos, 

nosso presidente. Em cada projeto elaborado, cada ação a ser executada, pensamos no bem-estar dos 

colaboradores. Justamente direcionados à essa visão, no dia 11 de setembro inauguramos no CCO de Itu um 

espaço de convivência em meio ao jardim, com mesas e cadeiras, puffs e até mesmo cadeiras de sol. Temos 

como objetivo implantar um espaço como esse em todas as unidades da EPPO, proporcionando aos nossos 

colaboradores mais momentos de tranquilidade.

SOLIDARIEDADE

ENGENHARIA AMBIENTAL 

Apresentação EPPO no Hospital do Pirapitingui 
e CEDEME 

Consciência, cadê você?

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a comissão do GRSS (Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde dos Hospitais HFRA-CEDEME) realizou em julho seu primeiro evento com o tema 

“Motivando para Reciclar”. Convidada por Isabel Cristina, coordenadora da comissão, a EPPO esteve 

presente realizando palestras sobre “Quem somos”, “Educação Ambiental” e apresentação do nosso grupo 

de teatro. “Gostaria de parabenizar todos os dirigentes desta empresa que, com sua dedicação e empenho, 
contribuíram para motivar e conscientizar os participantes de nosso evento! Vida longa e sucesso cada vez 
maior para a empresa EPPO, é o que desejo.”, agradeceu Isabel. Localizado em Itu, o hospital Dr. Francisco 

Ribeiro Arantes, mais conhecido como Hospital do Pirapitingui e CEDEME, desenvolve dezenas de pacientes 

portadores de deficiência mental, mantidos pelo governo do estado de São Paulo.

Você já ouviu falar de Ecoponto? Esse é um local público construído para receber gratuitamente entulhos, 

móveis, podas de árvores, pedaços de madeiras, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e até mesmo materiais 

recicláveis. Cada pessoa pode descartar até 1m³ desses materiais, equivalente ao volume de um porta malas 

de carro de passeio, por exemplo. Atualmente, a EPPO gerencia oito Ecopontos em Itu, e dois em Cabreúva, 

acreditando que atitudes simples como essa, de jogar o lixo que produzimos no local correto, fazem toda a 

diferença.
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O plantio é nosso!

O espaço convivência foi inaugurado com muitos colaboradores colocando a “mão na massa”! O jardim, 

por exemplo, foi construído por colaboradores que se voluntariaram a fazer parte dessa história, plantando 

diversidades de flores e árvores.

Colaboradores de Capivari lendo o jornal EPPO 

News, 14ª Edição. 

Dia de churrasco após o expediente de trabalho, 

realizado entre os colaboradores de Itapira.

Colaboradores de Itu (Cidade Nova) participando 

do café da manhã oferecido pela prefeitura, ao 

lado do prefeito. 

Colaboradores de Itapira participando de 

palestra sobre a Semana da Saúde EPPO.

Poema de Danilo Bastazini, nosso talentoso escritor.

Grupo Juntos pela Conscientização agradecendo a 

equipe de varrição de Cabreúva. 

Neto do colaborador de Cabreúva que ganhou 

roupa igual ao uniforme dos coletores. 

CANTINHO DO CARINHO
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HISToRIA DE SUCESSO

RECEITA

´

Valdeir Martins dos Santos, mais conhecido como Vandão, iniciou sua carreira na EPPO há 16 anos. Trabalhou 

por 8 anos no Aterro Sanitário, como ajudante geral, e logo após foi promovido para a equipe de varrição. 

Reconhecido por seus esforços, atualmente Vandão é auxiliar de fiscal da varrição de Itu. Para realizar suas 

atividades, usa como meio de transporte uma bicicleta, percorrendo entre 10 a 15km por dia! Muito querido 

por alguns comerciantes da região central da cidade, Vandão sempre ganha diversos mimos (frutas, verduras, 

bala, chocolate, etc). Mas, como é dono de um coração enorme, divide tudo o que ganha com sua equipe, 

e até mesmo com o administrativo. 

“Eu amo trabalhar na EPPO, amo o que faço. Quero ver a EPPO crescer cada vez mais em todas as cidades, 
e meu sonho é que um dia a EPPO faça os trabalhos de limpeza na minha cidade, que fica no Estado da 
Bahia!”, relata Vandão com um largo sorriso no rosto.

INGREDIENTES 

• 1 lata de leite condensado 

• 3 vezes a mesma medida dessa lata, porém com leite

• 4 colheres de sopa de maizena 

• 200 g de chocolate branco (equivalente à 01 barra) 

• 2 pacotes de bolacha tipo Maizena 

• 1 lata de creme de leite sem soro 

• 10 colheres de leite em pó 

MODO DE PREPARO 

1. Dissolva a maizena e o leite em pó em 2 latas de leite, acrescente ao leite condensado e leve ao fogo 

mexendo sempre até engrossar. Assim que engrossar desligue, deixe esfriar, junte o creme de leite e reserve; 

2. Rale as 200 g de chocolate branco no ralo grosso ou quebre em pequenos pedaços. Reserve; 

3. Umedeça as bolachas na outra medida de lata de leite que sobrou, forre um recipiente com as bolachas, 

jogue metade do creme, e polvilhe metade do chocolate branco reservado. Coloque mais uma camada de 

bolachas umedecidas, cubra com o restante do creme e finalize com chocolate branco; 

4. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas, e sirva.

Pavê de leite em pó

Regras do jogo: 

1. As cores das varetas e tampinhas podem valer pontos diferentes. 

Ex.: varetas amarelas valem 10 pontos, varetas verdes 5 pontos; 

2. As tampinhas podem ter pontos 

negativos. As varetas retiradas e tampinhas derrubadas geram um resultado 

final que pode definir um vencedor, ajudando a criança a desenvolver um 

raciocínio matemático e a fazer escolhas. O objetivo do jogo é deixar cair o 

menor número de tampinhas possível; 

3. No Cai-não-cai, cada jogador vai retirando uma vareta, alternando os 

jogadores, até que não reste mais nenhuma. Ganha aquele que deixar cair 

menos tampinhas; 

4. O jogo mistura atenção e coordenação motora, além de educar em 

relação ao aproveitamento de materiais reciclados como as garrafas pet.

ENTRETENIMENTO

ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS: 
Aprenda a fazer um brinquedo educativo usando garrafa PET.

Passo a passo: 

1. Numa das garrafas PET, corte o bocal, e 

utilizando outra garrafa corte apenas o fundo, que 

servirá como uma espécie de tampa para o 

brinquedo. Faça diversos furos na garrafa PET utilizando o pirógrafo ou 

o objeto que pode ter a ponta aquecida. De preferência, fure em modo 

horizontal. (Crianças, não façam isso sem a ajuda de um adulto, pois 

correm o risco de se machucar) 

2. Use a tinta guache para pintar os palitos de churrasco, e deixe que eles 

sequem bem antes de serem utilizados. Sugerimos cortar as pontas dos 

palitos para evitar que as crianças se machuquem. Você também pode 

substituir os palitos por varetas, pois dará o mesmo efeito no brinquedo; 

3. Nos furinhos feitos anteriormente no brinquedo com garrafa PET, insira 

os palitos em diversas direções, até preencher todos os furinhos. Depois, 

por cima da caminha feita pelas varetas, despeje algumas tampinhas e, 

em seguida, feche o brinquedo com a tampa que foi feita com a parte de 

baixo da garrafa PET.

Materiais Necessários: 

• 02 garrafas PET de 2 litros; 

• Palitos de churrasco (ou varetas, se você preferir); 

• Tintas guache; 

• Várias tampinhas de garrafa PET; 

• Um pirógrafo ou outro objeto com ponta que 

possa ser aquecido; 

• Tesoura e Estilete. 
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LABIRINTO EPPO
Ajude a garrafa a encontrar o caminho correto para o lixo reciclável!


