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Semana Ecoeficiente EPPO
Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, dos dias 03 a 07 de julho foi realizado o projeto Semana
Ecoeficiente EPPO. A programação contou com vídeos de conscientização sobre o uso racional da água,
descarte correto do lixo orgânico e reciclável, oficina “Conhecendo um minhocário” e ação de coleta de óleo
usado, que rendeu aproximadamente 99 litros que serão doados para a ONG João de Barro, em Itu. Para
finalizar o projeto, todos os colaboradores da EPPO receberam um lápis reciclável que contêm sementes,
com o objetivo de devolver para a natureza o que tiramos dela, ou seja, plantando árvores. Já nas redes
sociais da EPPO, foram realizadas ações de conscientização sobre cuidados gerais com o meio ambiente.
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projetos sociais

A dádiva da vida!
Reconhecer a dádiva da vida, ou seja, reconhecer que a vida é nosso maior presente, é desfrutar todos os
dias com otimismo! O mês pascoal é um dos mais importantes períodos do ano de quando fazemos uma
profunda reflexão sobre essa mensagem e, para comemorá-lo, todos os colaboradores da EPPO foram
abordados, além de ganharem uma lembrança que simboliza comercialmente a Páscoa.
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Semana das Mães
Aquelas que geram a vida, se doam, se desdobram e lutam para proporcionar o que há
de melhor para seus filhos, receberam uma simbólica lembrança da EPPO no decorrer
da semana do Dia das Mães, para que seja reforçada a importância do papel que
desempenham com tanto amor.
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Orgulho da nossa gente
No dia 05 de junho, nossos coletores da unidade de Itu receberam um convite muito especial da escola
infantil Pinguinho de Gente, onde foram demonstrar para aproximadamente 50 crianças, de 0 a 3 anos, como
é o funcionamento do caminhão de coleta de lixo. Os pequenos ficaram tão encantados com essa visita, que
pediram para os professores apresentarem aos coletores a exposição que fizeram, junto com seus papais,
sobre a importância da reciclagem e outros cuidados que devemos ter com o meio ambiente.
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bem vindo ao planeta!
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~ Gomes dos Santos
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Guilherme Miguel Ferreira

Filha da colaboradora Bruna Galvão

Filho da colaboradora Priscila Régis Ferreira

desenvolvimento de pessoas

O que é Programa Germinar?
Em outubro de 2017 nasceu o Programa de Desenvolvimento Jovem Aprendiz EPPO, onde nossos
jovens aprendizes começaram a ter encontros mensais para melhorar o senso crítico, autoconhecimento,
comportamento, criatividade, dentre outras características. O programa se firmou e envolveu os aprendizes
de tal maneira que tiveram a iniciativa de criar uma identidade para o grupo, que passou a ser chamado
Germinar. Atualmente, os jovens aprendizes continuam sendo desenvolvidos, e alguns já geraram frutos,
conquistando a efetivação de uma vaga de trabalho na EPPO.

~ e comunicaçao
~
açao

Aniversariantes do Mês
A comemoração dos Aniversariantes do Mês continua a todo o vapor, com direito a muitos comes e bebes,
diversão e união. Confira abaixo a galeria de fotos!

Unidade de Itu (Mês de Abril)

Unidade de Itu (Mês de Junho)

Unidade de Itu (Mês de Maio)
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Gravação de vídeo no Aterro de Inertes
Para sempre atender nossos clientes com qualidade e transparência, no mês de junho foi produzido o
vídeo comercial Aterro de Inertes, que promove seu funcionamento e destaques de mercado. Sob a gestão
da EPPO desde abril de 2014, tem recebido investimento em equipamentos de tecnologia avançada, por
exemplo, monitoramento por câmera em tempo real. Acompanhe as redes sociais da EPPO, e em breve você
poderá assistir e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho fantástico!

sustentabilidade

Oficina “Conhecendo um minhocário” no
hospital CEDEME
No dia 16 de junho, foi realizada a oficina “Conhecendo um minhocário” no hospital CEDEME, em Itu. Aberta
ao público interno e externo, a atividade contou com a presença dos colaboradores do próprio hospital,
munícipes e outros convidados especiais. Nossas educadoras ambientais explicaram o funcionamento de
um minhocário e ensinaram como construí-lo em casa. No final da apresentação, compartilharam o resultado
impactante de um trabalho realizado no hospital com os colaboradores do CEDEME e HFRA, em
novembro de 2018.
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O que fazer com o meu lixo?
Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, no dia 03 de junho foi realizada na Prefeitura
de Capivari a palestra “O que fazer com o meu lixo?”. Estiveram presentes 121 pessoas,
sendo 31 convidados e 90 alunos de todos os 6° ano da Escola Municipal Laura Quagliato.

Plantio de mudas em Cabreúva
Em parceria com o Centro de Meditação Kadampa Brasil, junto aos alunos do Colégio Objetivo, CRAS
Vilarejo, dentre outros, a EPPO realizou em Cabreúva uma ação de plantio de mudas nativas no dia 05 de
junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa ação de plantio também foi realizada
dia 12 de junho, no sítio São Pedro de Cabreúva, com os alunos da EMEB Miguel Elpídio da Costa.
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Visita à Pedreira Pinhal
Em cooperação com os membros do COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente e professores
da rede pública) e área de Educação Ambiental da EPPO, em 26 de junho foi a realizada uma visita técnica
na Pedreira Pinhal, localizada na cidade de Cabreúva. O principal objetivo desta atividade foi conhecer o
local e adquirir conhecimento sobre a mineração, que tem total relação ao meio ambiente. No decorrer da
visita, foi apresentada a lavra de exploração de pedra britada, processo de extração mineral, máquinas,
equipamentos, produtos produzidos na pedreira e, por fim, quais são as medidas tomadas para minimizar ou
eliminar possíveis problemas que causam impactos ambientais.

Para onde vai seu lixo?
No dia 06 de junho, professores e funcionários públicos visitaram a Cooperativa de Materiais Recicláveis e o
Aterro Sanitário de Cabreúva, por meio do projeto “Para onde vai seu lixo”. Monitorado pela área de Educação
Ambiental, essa atividade consiste em explicar todo o processo da coleta seletiva, desde sua produção até a
destinação final, sensibilizando os cidadãos sobre a separação correta dos materiais recicláveis.
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curiosidades

DoAÇÃO do bem!
Em maio de 2019, para atender um projeto social da prefeitura de Itu e estreitar os laços de parceria, a
EPPO implantou o curso Mídias Digitais, que visa ensinar pequenos empreendedores a fazerem uso das
ferramentas gratuitas do Google, criação,
planejamento e monitoramento das redes sociais
(Facebook, Instagram e Whatsapp). Realizado numa
das dependências da prefeitura durante um mês e
meio, o curso foi ministrado pela colaboradora
Gislaine Nereu, da área de Marketing. “Foi muito
gratificante ter a oportunidade de compartilhar
conhecimento com os pequenos empreendores,
dentre uma diversidade de negócios. Na sala
de aula, tivemos alunos artesãos, massoterapeuta,
cabeleireiro, maquiador e, até mesmo, uma youtuber!
Na verdade, foi uma troca de ensinamento, porque
também aprendi muito com eles. Me sinto orgulhosa
de trabalhar numa empresa como a EPPO, que tem
esse olhar com o ser humano, e patrocinou esse
curso.”, comenta Gislaine.

Você conhece a área Jurídica da EPPO?
Atuando internamente há 5 anos, a área jurídica da EPPO é responsável por todos os processos judiciais
trabalhistas, cíveis (por exemplo, danos ocasionados por terceiros), algumas questões societárias (tudo o
que se diz respeito à sociedade, por exemplo, abertura ou fechamento de empresa), gestão de contratos, e
atendimentos às áreas internas. Tendo como missão diminuir riscos para a empresa, é uma área estratégica
que zela pelo bem-estar, relacionamento entre a marca e clientes internos, externos e sociedade. Composta
por quatro mulheres (gestora e advogada Milena E. Santo, Sarah Possato, Andressa Belo, Gabrielly Borges), o
Jurídico da EPPO é uma área fundamental para organizar as relações internas, sob o aspecto legal, observando
sempre a cultura que é ditada pelos próprios colaboradores e conciliando a atual legislação com os valores.
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Time de futebol REAL Coleta
A iniciativa de montar o time de futebol REAL Coleta veio de alguns coletores da EPPO, da unidade de Itu.
“No início foi difícil, pois alguns colegas já jogavam em outros times, aos finais de semana. Mas fomos
persistentes, e deu tudo certo!”, comenta Danilo Barbosa, capitão do time. Atualmente formado por 22
colaboradores que trabalham na EPPO (entre goleiros, jogadores e técnico), o time está participando de
amistosos em Itu. Porém, o objetivo é se preparem para competir em campeonatos regionais. Recentemente,
o REAL Coleta ganhou uma bola oficial de futebol, doada pelo colaborador Bruno Ventre. “Estamos muito
felizes com essa doação. Passamos pela dificuldade de não ter bola para jogar, e ter que procurar sempre
quem emprestasse. Agora que já temos, vamos conquistando os próximos passos.”, afirma Danilo, todo
animado.

´
HISToRIA
DE SUCESSO
Fernanda Serafim, colaboradora da EPPO há 2 anos e 9 meses, na unidade de Itu, é conhecida por seus
amigos de trabalho como uma grande guerreira! Filha de uma batalhadora mãe solteira, tem um difícil
contexto de vida. Quando tinha apenas 13 anos, sua mãe ficou desempregada e a família enfrentou diversas
dificuldades. Diante dessa situação, Fernanda conseguiu um emprego e passou a sustentar a casa durante
um determinado tempo. Conforme foi crescendo e a situação melhorando, cursou uma faculdade de ciências
contábeis, criou carreira na área, e casou-se. Porém, após alguns anos, quando Fernanda começou a trabalhar
na EPPO e tinha dois filhos pequenos para cuidar, aconteceu o término do seu casamento. Nesse momento,
sua equipe de trabalho se tornou como uma família para ela, acolhendo-a com carinho e compreensão.
“Comecei a fazer o Líder de Si na EPPO enquanto vivia esse momento difícil, e posso afirmar que o
curso contribuiu muito para que eu pudesse compreender minha história. Sou uma pessoa de muita fé
e agradeço a Deus por tudo o que tenho. Valorizo até mesmo as pequenas coisas”, comenta Fernanda.
Depois de ter superado as dificuldades que passou, percebe que precisou viver determinadas experiências
para se tornar a pessoa que é hoje, conhecida por sua determinação.
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CANTINHO DO CARINHO

Operação da equipe de varrição, unidade de Itu, na limpeza
do tapete Corpus Christi.

Cidadão Adelson Andrade, da Gráfica Itu,
homenageando nossos varredores no Dia
do Gari.

Boas vindas da coleta noturna, unidade de
Itu, ao colaborador Oséias.

Encontro do programa Germinar, com o
tema “Desenvolvimento e carreira através do
teatro”.

Colaborador Jonatas, unidade de Itu, parabenizando seus
colegas pelo feriado nacional Dia do Trabalho.

Multiplicadores Líder de Si, definindo as
novidades para o próximo semestre do ano.

Equipe da coleta noturna, unidade de Itu, após realização
da ginástica laboral.
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RECEITA

Bolinho assado de arroz
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

02 xícaras de chá de arroz (novo ou sobra);
01 colher de sopa de cebola picada;
01 dente de alho picado;
02 colheres de sopa de salsinha e

1 - Coloque todos os ingredientes num
recipiente e misture com as mãos até
formar uma massa homogênea;

cebolinha picada;
02 ovos;
01 xícara de chá de farinha de trigo;
Sal a gosto.

2 - Faça pequenos bolinhos e coloque-os
num refratário untado com óleo;
3 - Asse em forno médio de 30 minutos.

ENTRETENIMENTO

Jogo dos sete erros

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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