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Pessoas que transformam o mundo
A EPPO acredita que, conforme dizia o educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire: “Educação
não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.” Dentro dessa
visão de futuro, incentivamos nossos colaboradores a investirem em um dos maiores bens que o ser
humano possa ter: conhecimento! E foi assim que vibramos com a decisão dos colaboradores José Carlos
Veloso (coletor em Itu) e Celso Adriano Domingos (ajudante geral em Itu) de voltarem a estudar. Eles nos
servem como exemplo do quanto é possível acreditar. Afinal, quem acredita sempre alcança. Parabéns!
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PROJETOS SOCIAIS

Doação de materiais escolares
Pais e mães sabem quanto o início de ano é difícil financeiramente. Além de haver impostos a se pagar ao
governo, é a fase em que crianças a adolescentes voltam às aulas, renovando os materiais escolares. Mais
difícil ainda se torna a situação perante a falta de condições financeiras para comprar esses materiais. Diante
deste cenário, pensando em colaborar com os estudos de crianças carentes que frequentam o CAVI (Centro
de Apoio e Valorização à Infância), em Itu, a EPPO doou materiais escolares como incentivo à educação.
Atualmente, o CAVI atende gratuitamente aproximadamente 50 crianças e vive de doações.
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bem vindo ao planeta!

Helena dos Reis Machado

Jefferson Gabriel Albiero Marigo

Filha do colaborador Pedro Henrique

Filho da colaboradora Adriana Albiero Marigo

Mirella Aparecida Paim de Souza

‘
Vitoria
Cristina Ferreira de Lima

Filha do colaborador Cristiano Lourenço de Souza

Filha do colaborador Anderson Ferreira de Lima
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~ E COMUNICAÇAO
~
AÇAO

Participações Turma da EPPO

Turma da EPPO no jogo de basquete feminino entre Ituano x Santo André, na LBF Caixa 2019.

Comemoração dos aniversariantes do mês

Unidade de Itu (CCO)
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ENGENHARIA AMBIENTAL

Ecopontos de Cabreúva
Torna-se cada vez mais necessária a conscientização de cada cidadão perante suas atitudes ambientais.
Neste contexto, não nos referimos apenas ao grande consumo de plástico, se jogamos ou não papel de
bala no chão. É importante aumentarmos nossos passos como bons cidadãos, pensando em tudo o que
podemos fazer para não prejudicar o meio ambiente. A EPPO, em parceria com a Prefeitura de Cabreúva,
conta atualmente com três ecopontos implantados pela cidade, facilitando para a população o descarte
correto em até 1m³ de entulho, podas de árvore, pedaços de madeira, entre outros, sempre direcionando
esses cidadãos cada vez mais a terem conscientização ambiental.

Ecoponto Pinhal

Ecoponto Vila Verde

Ecoponto Vilarejo
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Aterro Sanitário de Cabreúva em destaque
Cabreúva é a cidade líder no ranking ambiental no Programa Município Verde Azul, da Secretaria Estadual
de Meio Ambiente, englobando o projeto de sucesso do atual Aterro Sanitário que, antes de ficar sobre os
cuidados da EPPO, estava prestes a ser interditado. Atualmente, totalmente gerenciado pela EPPO, esse
aterro possui nota 9,7 no Índice Qualidade de Resíduos – IQR junto ao órgão ambiental do Estado de São
Paulo, CETESB. Parabenizamos à todos os colaboradores da EPPO que se empenharam e continuam se
empenhando para que seja esse exemplo de sucesso!
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CANTINHO DO CARINHO

Colaboradores da construção civil e gestão de pragas
jogando dominó no horário de almoço.

Colaboradores da coleta de Lorena tomando café
da manhã.

Horta de Capivari plantada pelos colaboradores.

Novos colaboradores no primeiro dia de integração.

Carta enviada por munícipe de Lorena
aos nossos coletores.
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´
HISToRIA
DE SUCESSO
Desempenhar uma atividade de trabalho com orgulho e amor faz toda a diferença, não é mesmo?! Um grande
exemplo disso é nosso colaborador Hamilton Mendonça Ribeiro da unidade de Lorena, que leva a alegria do
dia-a-dia de trabalho para sua casa, a ponto de contagiar seu filho Jorge Henrique Marcelino Mendonça, de
apenas 5 anos, e fazê-lo pedir como tema de aniversário a profissão de seu papai. Veja na foto abaixo como
o pequeno Jorge ficou lindo de mini coletor!
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RECEITA

Bolo de fubá cremoso
INGREDIENTES
4 ovos
4 xícaras de leite
3 xícaras de açúcar
2 colheres de farinha de trigo
1 xícara e meia de fubá
2 colheres de margarina
100grs de queijo ralado
1 colher de fermento em pó

MODO DE PREPARO
1 - Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 03 minutos;
2 - Despeje a massa em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo;
3 - Asse em forno quente a 180° de 30 a 40 minutos;
4 - Quando for tirar do forno, observe se ele está corado, pois ele fica um pouco mole;
5 - Sirva somente quando ele estiver bem frio.
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ENTRETENIMENTO

Caçando palavras

A) SOLIDIFICAÇÃO
B) EVAPORAÇÃO
C) CONDENSAÇÃO
D) FUSÃO
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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