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NEWSEPPO
Como é ser coletor?
No dia 04 de setembro a escola infantil EMEI “Cecília Cerezer Riccómini” convidou nossa equipe de coleta 

de Capivari para ter um momento com os alunos e explicar como é ser coletor. A garotada ficou tão animada, 

que encheu nossos coletores de perguntas! No final da apresentação, conheceram como funciona a coleta 

com container, e se encontraram com seus pais, compartilhando o que aprenderam.
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Ser pai

projetos sociais

Dos dias 05 a 09 de agosto, todos os papais da EPPO receberam um brinde, em homenagem ao Dia 

dos Pais. Para refletirem sobre esse tema, foi compartilhada uma mensagem sobre o quanto um pai pode 

transformar a vida de seu filho. 
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bem vindo ao planeta!

Paulo Rafael R. Moreira 
Filho do colaborador Paulo Cesar Moreira
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Ana Clara Batista OLiveira
Filha do colaborador Samathiel J. de Oliveira

Mateus da Silva Leme 
 Filho do colaborador Rubenaldo Correa Leme

Nicolas da Silva Baldo
Filho do colaborador Moab Henrique Baldo

Noah Dias de Almeida
Filho da colaboradora Letícia da Silva Dias

MaitE A. P. de Camargo
Filha da colaboradora Sara Barbosa

Murilo Henrique Soares Ribeiro
Filho da colaboradora Dayane Ribeiro



Doe seu talento!
No decorrer do mês de setembro, iniciamos dois projetos dentro do Programa “Doe seu talento!”, sendo um 

curso de inglês para os menores aprendizes, e roda de meditação para o CCO de Itu.

O curso de inglês está sendo ministrado com a doação do talento do colaborador Vinícius Marques, em 

parceria com o Programa Gerninar. As aulas são realizadas no CCO de Itu, tendo como objetivo capacitar, 

desenvolver os jovens no conhecimento do idioma, e utilizá-lo como ferramenta para alcançarem metas e 

objetivos.

desenvolvimento de pessoas

Quanto à roda de meditação, conduzida pela colaboradora Géssica Stinghen, procura proporcionar o bem 

estar no ambiente de trabalho e melhorar a concentração nas atividades. 
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Diversidade e inclusão
Em agosto, os gestores e colaboradores do administrativo de todas as unidades da EPPO participaram 

de uma palestra muito importante sobre diversidade e inclusão. Ministrada por João Paulo, da empresa 

Txai Consultoria e Educação, foram abordados assuntos sobre o preconceito e discriminação dos gêneros, 

ou seja, quais são os impactos sobre a gestão e comportamento das pessoas perante a questão LGBTI+ 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, dentre outras identidades de gênero e sexualidade). Os 

participantes da palestra também aprenderam sobre as práticas de respeito, de acordo com os valores da 

EPPO, e como podem melhorar a postura, conduta e práticas diante desse assunto.

Atração e retenção
Para capacitar os líderes e equipe administrativa de todas as unidades da EPPO nos processos de Atração 

e Seleção, dia 26 de julho foi ministrada uma palestra sobre esse assunto pela consultora Fabiana Fabri. 

Com o conhecimento adquirido, nossos colaboradores estarão mais preparados para realizarem entrevistas 

individuais, melhorando a técnica de aplicação.
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Doação de oléo na ONG João de Barro
Na Semana do Meio Ambiente EPPO Eficiente, que foi realizada em junho, fizemos uma campanha de  

arrecadação de garrafas com óleo usado, visando incentivar nossos colaboradores a preservar o meio 

ambiente e praticar atitudes solidárias. Foram arrecadados 99 litros de óleo, doados no mês de julho para a 

ONG João de Barro – Preservando o Futuro, que fica localizada na cidade de Itu. Esse material será reciclado 

e convertido em fundos financeiros para a ONG, que atende mais de 500 alunos. Voltada exclusivamente à 

área ambiental, oferecem projetos de capacitação profissional (cursos de manicure, pedicure, informática e 

etc), programas culturais, educacionais e esportivos. Agradecemos aos nossos colaboradores de todas as 

unidades da EPPO que se esforçaram para guardar o óleo usado em casa, e contribuíram com a campanha. 

Sem vocês, esse resultado tão positivo não seria possível!

Unidade de Itu - CCO (Mês de Julho)

Aniversariantes do Mês

açao e comunicaçao~ ~

Confira na galeria de fotos abaixo as celebrações dos aniversariantes dos meses de julho, 

agosto e setembro.

Unidade de Cabreúva (Mês de Agosto)

Unidade de Itu - Coleta diurna (Mês de Setembro) Unidade de Itu - Cidade Nova (Mês de Setembro)
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Mega Plantio
Em comemoração ao Dia da Árvore, dia 21 de setembro foi realizado no CCO de Itu um Mega Plantio! 

Contando com ajuda de vários colaboradores da unidade, foram plantadas mais de 70 mudas de espécies 

nativas da Mata Atlântica.

Amigos da Horta 
O Amigos da Horta é um grupo de pessoas que realiza a manutenção e o manuseio (administração) da horta, 

compostagem e árvores do CCO Itu. Além de “cuidarem da horta”, envolvem e incentivam os colaboradores 

da unidade para cooperarem com os projetos que buscam reduzir o impacto ao meio ambiente, como 

separar o lixo produzido corretamente, por exemplo.

sustentabilidade

Nada se perde, tudo se transforma
Buscando ensinar crianças de 0 a 3 anos sobre o 

reaproveitamento de alimentos para uma refeição 

saudável e preocupada com desperdícios, nos 

meses de agosto e setembro foi realizada uma 

atividade didática nos Maternais II (creches) da 

cidade de Cabreúva. Com o auxílio de um painel, 

as crianças identificaram as frutas e sua respectiva 

origem e, em seguida, realizaram a degustação de 

um suco feito com a casca da fruta.



IV Feira de Ciências da DER
Convidada pela Diretoria de Ensino de Itu e Região (DER), no dia 26 de agosto a EPPO participou da IV Feira 

de Ciências da cidade, realizando uma oficina sobre cidades inteligentes e humanas. Por meio de exemplos e 

dados, os jovens presentes participaram de um jogo de perguntas e respostas, aumentando o conhecimento, 

refletindo sobre a importância desse tema, além de criarem um painel sobre o que é indispensável para que 

uma cidade seja inteligente e humana.
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Conhecendo a Serra do Japi
No decorrer dos meses de agosto e setembro, jovens do 1º ano de escolas estaduais de Cabreúva visitaram 

uma propriedade localizada no Complexo Montanhoso do Japi. Conheceram o bioma da Mata Atlântica, 

guiados pela nossa colaboradora Stefany Pacheco. 
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O que fazer com meu lixo?
O projeto “O que fazer com meu lixo?” tem por objetivo despertar a consciência ambiental e sensibilizar 

os alunos ao discutirem sobre o caminho do lixo, desde sua geração até a destinação final. Aplicado junto 

às escolas da rede pública de Itu, esse projeto incentiva a separação correta dos materiais e realização de 

práticas sustentáveis no dia-a-dia das crianças e adolescentes abordados.

SIPAT da Maggi Caminhões
No dia 09 de setembro, a Maggi Caminhões contou mais uma vez com a participação da EPPO na Semana de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), com a oficina de compostagem “Conhecendo um minhocário”.

Os participantes ficaram super envolvidos com o tema, que visa incentivar a diminuição do lixo orgânico 

(cascas de frutas não cítricas, legumes, cascas de ovo e etc).

SIPAT do AME Itu
No dia 24 de setembro, realizamos os projetos 

“O que fazer com meu lixo?” e “Conhecendo 

um minhocário” na Semana de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho do Ambulatório Médico de 

Especialidades de Itu (AME). Os colaboradores 

do ambulatório puderam conhecer e entender  

qual é a importância de separar o lixo orgânico 

do reciclável, e qual é a maneira adequada de 

destiná-los.



ENGENHARIA AMBIENTAL

EPPO: melhor prestadora de serviços de 
Capivari!
Dia  07 de agosto o  Jornal da Cidade – JCR divulgou que a coleta de lixo foi considerada o melhor serviço 

prestado em Capivari. Dentro da pesquisa, 85% dos munícipes considerou “ótimo” e “bom” o serviço de 

coleta, 10% achou irregular, e apenas 5% avaliou como “ruim” e “péssimo”. Para comemorar esse resultado 

tão positivo, nossos colaboradores se reuniram no CCO e realizaram um saboroso churrasco, em grande 

estilo, é claro!

EPPO em Cachoeirinha?
É isso mesmo! No dia 10 de setembro passou a 

vigorar mais um contrato da EPPO, agora na cidade 

de Cachoeirinha, que fica localizada no estado do 

Rio Grande do Sul. Após vencermos um processo 

na modalidade dispensa de licitação, assinamos um 

contrato emergencial (temporário) para prestarmos 

serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos 

(lixos) domiciliares da cidade. Desejamos que 

nossa relação com a prefeitura e munícipes de 

Cachoeirinha seja cada vez mais próxima, torcemos 

para que nosso contrato se efetive, e desejamos 

boas vindas aos nossos novos colaboradores. 
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curiosidades

Mas... o que é licitação?
Licitação é uma parceria entre o órgão público (prefeitura) e empresa privada (a EPPO, por exemplo). 

Quando surge a necessidade de realizar na cidade um serviço específico (limpeza, construção civil, 

asfalto e etc), procuram por parceiros que realmente entendem do assunto, visto que eles não têm 

capacidade e conhecimento técnico suficiente para realizar a mão de obra. É nesse momento que 

abrem o processo de licitação, que funciona como se fosse uma competição entre empresas onde, 

a que apresentar a melhor proposta com menor preço, vence. Essa licitação é publicada, para que 

todos os cidadãos tenham conhecimento e acesso das informações, para então começar o processo 

de apresentação das propostas das empresas participantes, chamado concorrência pública.

Para que a EPPO tenha chances de competividade, ou seja, para conseguir participar dessas licitações, 

conta com o apoio de cada colaborador, em todas as funções. Isso inclui a qualidade do trabalho de cada 

um, não desperdício de materiais, zelo pelos equipamentos e etc. Quanto mais qualidade tivermos em nosso 

trabalho, mais oportunidades teremos de crescermos. Acreditamos que juntos podemos mais, e juntos 

somos melhores!

Você conhece a área Engenharia de 
Orçamentos da EPPO?
Essa é uma das áreas estratégicas da EPPO, que busca novos contratos para aumentar nosso número 

de clientes, que podem ser públicos (prefeituras) ou privados (empresas, condomínios e etc). Para ganhar 

contratos, o processo tem muitos detalhes e é super criterioso, envolvendo a parceria com muitas 

outras áreas. Tudo começa na área Comercial, que analisa as licitações disponíveis no mercado. Caso 

avaliem o interesse e chance de a EPPO participar, entram em contato com a Engenharia de Orçamentos 

que, por meio do levantamento de orçamentos (cálculos de materiais, salários, mão de obra, custo e 

benefício de máquinas e ferramentas, cálculos gerais de engenharia e etc), elaboram uma proposta com 

o melhor preço possível. Dessa forma, a proposta volta para a área comercial, para nos representar nas 

apresentações de licitações. Formada pelo gestor Ricardo Tosi, colaboradores Guilherme Cardoso e 

Cleyton Caetano, a Engenharia de Orçamentos não mede esforços para atingir uma grande missão: 

atender o maior número de licitações, sempre atendendo o interesse da EPPO. Quanto mais participarmos 

de licitações, maiores são nossas chances de ganharmos mais contratos, e mais espaço no mercado. 
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HISToRIA DE SUCESSO´

Edmilson Tavares da Silva, colaborador da unidade de Lorena, começou na EPPO como líder operacional, e 

atualmente é encarregado. Estamos falando de um colaborador que é muito admirado pelos que o cercam, 

por ser sempre muito positivo, até mesmo nos momentos difíceis. Há 20 anos atrás Edmilson era coletor de 

lixo e, no decorrer desse tempo, conheceu muitas dificuldades da área de limpeza urbana. Essa experiência 

o permite ter um olhar diferenciado para sua equipe. “Procuro deixar o dia deles mais confortável, no sentido 

de mostrar a eles que não são números, mas sim trabalhadores que procuram um ganho para sustentar 

a família, oferecendo o melhor que podem dar. Me coloco no lugar deles, e acredito que trabalhar com 

satisfação, e não por obrigação, nos traz uma motivação tão grande, que reflete em nossa vida lá fora”, 

observa Edmilson. Falar sobre a EPPO, para ele, também é motivo de orgulho, pois acredita estar numa 

empresa que faz gestão de pessoas para gerir negócios, ou seja, o colaborador é colocado em primeiro 

lugar, independente de cor, religião ou posição social. “Olhar para o meu passado, e comparar com o meu 

presente, me faz concluir que tudo na vida da gente tem um propósito. Já perdi meus pais, e até mesmo 

minha filha, porém, essas dores serviram para o meu crescimento. Se eu sobrevivi, você também consegue! 

Tire o melhor aproveitamento de todas as situações que você viver, sejam elas boas ou ruins. Aja sempre 

com ética, respeitando e amando as pessoas. E é no momento da dificuldade que conseguimos realmente 

enxergar aqueles que também nos amam e nos querem bem.”, conclui Edmilson.

Plantando o amor
Certo dia um colaborador da equipe de Edmilson, da unidade de Lorena, comentou sobre 

a dificuldade que sentia de trabalhar, por conta dos seus pés cheios de calos. Para quem 

não sabe, Lorena é uma cidade que tem a maior parte das ruas em paralelepípedos, o que 

dificulta a caminhada diária. Intrigado com essa situação, Edmilson entrou em contato com 

sua esposa e podóloga, Mila Barbosa, que prontamente se voluntariou para ir num final de 

semana até Lorena e cuidar dos pés do colaborador. Aproveitando o momento, até as nossas colaboradoras 

varredoras acabaram ganhando cuidados nos pés, após o expediente. Que atitudes lindas, como essa, 

possam ser cada vez mais constantes no mundo!
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Luisinho Silveira, munícipe de Itu, elogiando 
nosso colaborador Douglas Michel.

Equipe da coleta noturna de Itu, fazendo 
pausa para um lanche.

Filho do colaborador Márcio, unidade de 
Itu, homenageando todos os motoristas da 
EPPO.

Equipe do Marketing e Social visitando o fornecedor dos 
brinquedos de Natal.

Colaboradora Elenice, da unidade de Cabreúva, ensinando 
crianças a construírem cavalinhos com garrafa PET, para o 
desfile do feriado 07 de setembro.

Homenagem à EPPO, elaborada pelo 
colaborador Mário, da unidade de Cabreúva.

Time de futebol Coleta Real, da unidade de Itu, se 
preparando para treinar.

CANTINHO DO CARINHO

Colaborador Leandro, da unidade de Itu, mostrando o seu 
maior fã: seu filho Heitor!
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RECEITA

Salada tradicional de maionese
INGREDIENTES

• 250grs de maionese;

• 2 cenouras médias;

• 200grs de vagem;

• 3 batatas médias;

• Cubinhos de presunto;

• 1 cebola pequena picadinha;

• Azeitonas sem caroço a gosto;

• Tomate picadinho a gosto;

• 1 tablete de caldo de galinha;

MODO DE PREPARO
1 - Corte a vagem, as batatas e a cenoura em cubinhos. 
Coloque tudo numa panela de pressão, acrescente o 
caldo de galinha e um pouco de água até cobrir;

2 - Depois de pegar pressão, conte 5 minutos e desligue 
o fogo. Espere esfriar e despeje-os numa travessa;

4 - Acrescente bem picadinho a cebola, azeitonas, 
tomate, presunto, temperos (azeite, Sazón) e, por 

último, a maionese. Misture bem e sirva.

ENTRETENIMENTO

Ligue os pontos!


