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Desfile de caminhões de coleta
No dia 07 de dezembro, a EPPO realizou o primeiro desfile de Natal de Itu e região com caminhões de
coleta iluminados. Voluntariamente, depois de já terem trabalhado por um dia inteiro, os coletores foram
os animados ajudantes do Papai Noel e esse, por sua vez, foi representado por nosso coletor Márcio
Brito. “Sempre sonhei em me vestir de Papai Noel e, hoje, estou realizando esse sonho! Estou
feliz!”, relata nosso colaborador no dia do desfile. Houve também um ensaio, no dia 28 de novembro,
que repercutiu nas redes sociais e gerou muitos compartilhamentos. A imprensa local esteve presente,
registrando essa calorosa relação da nossa equipe de coleta com a população e, principalmente, com as
crianças.
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PROJETOS SOCIAIS

Entrega de brindes de Natal
É de nossa tradição entregar brindes de Natal aos colaboradores, como forma de celebração e agradecimento
à todo trabalho desenvolvido no decorrer do ano. Junto à esses brindes que foram entregues no dia 13
de dezembro de 2018, compartilhamos uma mensagem de reflexão que recebemos de um colaborador
de Lorena, explicando que a mudança do mundo começa por nós mesmos. Com base nessa mensagem
impactante, desejamos que 2019 seja um ano diferenciado, marcado por repletas mudanças positivas na
vida de todos!

Unidade de Itu (Coleta diurna)

Unidade de Itu (Equipe Controle de Pragas)

Unidade de Itu (Engenharia)
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Unidade de Lorena

Exposição Criança Ecológica EPPO
Após recebermos dezenas de lindas árvores construídas com garrafas PET pelos filhos dos nossos
colaboradores, realizamos em cada unidade da EPPO uma exposição. Muitos se surpreenderam com o
resultado, ao perceberem o quanto as crianças se dedicaram nesse projeto. “Minha filha até chorou
quando viu que eu tinha esquecido de levar a árvore dela para a empresa! (risos). Ainda bem que
deu tempo! Ela gostou e se divertiu muito participando! ”, comentou nosso colaborador Natanael, da
unidade de Itu.

Unidade de Itu (Cidade Nova)

Unidade de Cabreúva

Unidade de Capivari

Unidade de Itu (CCO)

Unidade de Itu (Engenharia)

Unidade de Lorena
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Diálogo no Outubro Rosa

Unidade de Cabreúva

Durante o mês de outubro, foi realizado em todas as
unidades da EPPO o Diálogo Outubro Rosa. Nosso
Serviço Social, junto à ONG Mais Vida e Secretaria
de Saúde de Lorena, abordou o quanto é importante
que as mulheres realizem exames de prevenção
contra o câncer de mama, também praticando uma
alimentação saudável, realizando atividades físicas
regulamente e controlando o peso corporal.

Unidade de Itu (CCO)

Unidade de Itu (Cidade Nova)

Unidade de Itu (Engenharia)

Unidade de Lorena

~ E COMUNICAÇAO
~
AÇAO

Participações Turma da EPPO

Mês da Consciência Ambiental na Creche e Lar
André Luis, em Itu.
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Dia das Crianças no Instituto Horsoul, em Itu.

Comemoração dos aniversariantes do mês

Unidade de Itu (Aterro Sanitário)

Unidade de Itu (Engenharia)

Unidade de Itu (CCO)

TEATRO NA EPPO

Grupo SemeArt em ação!
Há 03 anos sob a direção dos professores Amauri e
Rogério, o grupo de teatro EPPO, formado pelos próprios
colaboradores, tem aumentando suas apresentações e
ganhado espaço também na sociedade (fora da empresa).
Junto à esse crescimento ganharam uma identidade, ou
seja, agora tem um nome e também um símbolo que os
representam. Caso você tenha vontade de participar desse
grupo, procure por nossa área de Serviço Social (Juliana ou
Vanessa), e se inscreva! Você será muito bem vindo!

Lar dos Velhinhos, em Capivari.

Confraternização de Natal do operacional,
em Itu.

Retrospectiva 2018, em Itu.
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bem vindo ao planeta!
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Luan Antônio Da Silva, filho do colaborador Luiz
Antônio da Silva.

Luan Nycollas Bento Feliciano, filho do colaborador
Cleberson Feliciano.

Stella Andrade de Almeida, filha da colaboradora
Niça Andrade.

Matheus Figueiredo Roque, filho do colaborador
Bruno de Oliveira Roque.

Maria Beatriz da Silva Campos, filha do colaborador
Adilson Moura Campos Junior.

Yasmin Vitoria Melo Ribeiro, filha da colaboradora
Sonia Aparecida Melo dos Santos.

ENGENHARIA AMBIENTAL

Consciência ambiental nos Ecopontos
Na edição passada do nosso EPPO News explicamos o que são os Ecopontos. Atualmente, descobrimos
que quase em 100% deles foram construídas hortas voluntárias. Funciona da seguinte maneira: além dos
nossos colaboradores da EPPO cuidarem do trabalho diário no Ecoponto, se doam para plantar, cuidar da
horta e, quando as verduras crescem, oferecem gratuitamente para qualquer cidadão que mora no entorno
do bairro. Essa atitude demonstra zelo para com o meio ambiente, e o quanto pode ser impactante na vida
daqueles que estão recebendo esse gesto, junto ao alimento.

7

curiosidades

Conhecendo o Mundo EPPO
No dia 09 de outubro de 2018, a EPPO abriu as portas para as empresas Beckhauser, JSL S.A e Vela Bikes,
que entraram em contato para conhecer as ações e programas de desenvolvimento que são realizadas com
nossos colaboradores (Líder de Si, teatro, etc). Recepcionados pela Turma da EPPO e após assistirem nossa
apresentação, relataram o quanto se sentiram inspirados por nossa visão de acreditar que o ser humano é,
de fato, o maior investimento que se possa ter.

Lorenenses que distribuem sorrisos
Já faz um certo tempo que os colaboradores da EPPO de Lorena vem realizando ações voluntárias com
crianças da cidade. Em outubro, por exemplo, alguns de nossos coletores (Jonatas, Mateus Isidoro, Paulo
Roberto e José Antonio) compraram um presente de Dia das Crianças para o garotinho João, de 8 anos, que
é fã da equipe. Dessa história formou-se uma amizade tão bonita que, em dezembro, essa mesma equipe
personalizou um uniforme igual ao deles para entregar ao menino João! Além do uniforme, ele e sua irmã
também ganharam presentes de Natal! Essas crianças vivem com a avó, que ficou extremamente feliz com
a atitude dos coletores.
“Quando fizemos essa entrega, filmamos e divulgamos em nosso Facebook. Até a imprensa da
cidade fez um post especial, onde recebemos muito carinho da população. Quase 24 mil pessoas
visualizaram esse post! ”, comenta Vinicius Munhoz, que também participou da ação, junto à sua equipe.
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Inauguração EPPOteca
Agora o CCO da EPPO de Itu conta com a EPPOteca: uma espécie de mini biblioteca organizada dentro de
uma antiga geladeira! A ideia deste projeto é mostrar o quanto podemos reciclar coisas (utensílios, móveis,
etc) agregando cultura que, neste caso, é o incentivo à leitura.

Você conhece a área de Tecnologia
da Informação?
Mais conhecida como TI, essa área mantém funcionando na EPPO tudo o que envolve tecnologia (sistemas,
impressoras, notebook, internet, etc). Para melhor entendermos, podemos comparar os computadores com
pessoas, e os colaboradores da equipe do TI são médicos que cuidam da saúde delas. “Buscamos ser

referência em desenvolvimento tecnológico e, como meta principal, sermos grandes apoiadores
para o alcance da visão da EPPO, onde no futuro todas as cidades serão inteligentes”, relatam
Rafael, Bruno e Felipe.
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CANTINHO DO CARINHO

Colaboradores de Itu (operação da engenharia) lendo o jornal EPPO News, 15ª Edição.
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Igor, netinho do colaborador Mauro Antunes, que adora o
caminhão de coleta da EPPO.

Yan, 5 anos, filho do colaborador Alessandro Costa
(unidade de Itu) feliz com seu caminhão da EPPO,
construído por seu próprio papai.

Carta de Natal enviada pelo colaborador Mário (unidade
de Cabreúva).

Carta de Natal enviada pelo colaborador Gustavo
(unidade de Itu).

Equipe de Serviços Gerais (Unidade de Itu), tomando café da
manhã na companhia de Cleber, colaborador da Segurança
do Trabalho.

Arrecadação de brinquedos de Natal para
enteados dos colaboradores de Itu.

Reunião de Retrospectiva do ano 2018.

Líder de Si com multiplicadores.

Colaborador José Brito, que consertou solidariamente
a cadeira de rodas do filho de seu colega de trabalho,
Sebastião Paie.
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´
HISToRIA
DE SUCESSO
Jonatas de Campo Martins, colaborador da unidade de Lorena, além de ser um excelente coletor é um
grande atleta! Desde seus 12 anos pratica a corrida e, ao longo do tempo, já ganhou 25 de medalhas e 10
troféus. Em entrevista, Jonatas relata que seu trabalho como coletor o ajuda muito a manter o preparo físico.
Já está até contagiando seus colegas da equipe a correr também! “O tempo não espera quem espera
pelo tempo”, comenta Jonatas, apaixonado pelo atletismo, incentivando a prática do esporte.

Atleta e coletor, Jonatas demonstrou em dezembro que também é um ótimo doador! Quando ficou sabendo
de uma família que mora num dos lugares que faz a coleta de lixo, em que o casal está desempregado e tem
quatro filhos, Jonatas doou a eles uma cesta básica que havia ganhado.
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RECEITA

Macarrão na panela de pressão
INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de frango em cubos
1 dente de alho amassado
1 colher (chá) de colorau (ou colorífico)
2 colheres (sopa) de óleo
300 gramas de macarrão penne
2 xícaras (chá) de água
1/2 xícara (chá) de pimentão (vermelho, amarelo e verde) em tiras finas
1 unidade de abobrinha em tiras
1 xícara (chá) de ervilha
1 caixa de creme de leite
sal, pimenta-do-reino, salsa (ou salsinha) picada a gosto
queijo parmesão a gosto

MODO DE PREPARO
1. Misture o frango com o alho, sal, pimenta e o colorífico. Reserve por 1 hora, tampado, na geladeira;
2. Aqueça o óleo em uma panela de pressão e doure o frango, mexendo, por 6 minutos;
3. Junte o macarrão, a água, os pimentões, a abobrinha e a ervilha, misturando bem. Tampe a panela e
quando ferver marque 3 minutos;
4. Ao sair a pressão, abra a panela e misture o creme de leite;
5. Transfira para uma travessa e polvilhe a salsa e o queijo. Sirva.
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ENTRETENIMENTO

Como fazer um catavento?
Quem nunca brincou ou já viu em algum lugar cataventos? Provavelmente, ao ler a palavra “catavento” você
pode ter se lembrado de sua infância! Acertamos?
Esse é um brinquedo muito simples de fazer, utilizando apenas um pedaço de papel e um palito (pode ser
espeto para churrasco), e que as crianças gostam muito! Construa seus próprios cataventos com o molde e
passo-a-passo abaixo:

Você pode finalizar apenas colando as pontas com cola simples, aplicando no meio um botão de roupas,
adesivo ou qualquer material desse tipo que estiver sobrando em sua casa. Solte sua criatividade!

Molde simples de catavento.

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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