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Arraiá EPPO, Sô!
No mês de junho foram entregues aos colaboradores de todas as nossas unidades
kits juninos, recheados de doces típicos,
para relembrar a cultura brasileira que comemora essa data. Confira as fotos!

Unidade de Itu.

Unidade de Itapira.

Encontro

No dia 03 de setembro aconteceu no Hotel San Raphael de Itu um Encontro entre os nossos colaboradores
do administrativo e lideranças, onde foi apresentada a
nova Estrutura Organizacional do Grupo EPPO, marcando o início de um novo ciclo dentro da empresa. Foi um
momento importante, direcionado por Maxileya França,
gerente de RH, apresentando Rodrigo Ventre, diretor administrativo e financeiro, e Donizetti, diretor técnico.
“Nós, colaboradores da EPPO, somos diferentes
por sermos unidos...”; “Somos diferentes por termos valores como respeito, integridade, e por nos tratarmos com
igualdade!”, depoimentos de alguns dos participantes do
Evento.

Fotos do Evento.

Comemoração do Dia dos Pais

Unidade de Lorena.

Unidade de Itajubá.

Unidade de Jaguariúna.

Você sabia que comemorar o Dia dos Pais aqui no Brasil foi ideia
do publicitário Sylvio Bhering e foi festejada pela primeira vez no dia 14
de Agosto de 1953? Essa comemoração foi criada nos Estados Unidos, e veio para o nosso país através de Bhering. Sua data foi alterada
para o 2° domingo de agosto
apenas por motivos comerciais.
Durante a semana dessa comemoração nos encontramos com cada um de nossos colaboradores papais, cumprimentando-os
e entregando uma pequena lembrança.
Pais de Itu.
Pais: continuem
presentes na educação
seus filhos, e os
ajudem a enfrentar
o mundo com alegria, seja nas vitórias ou fracassos.
Vocês são espe- Pais de Jaguariúna.
Pais de Itapira.
lhos para eles!

Concurso de Desenho
para o Dia das Crianças

Cursos de Férias em Itu

A primavera chegou!

Pensando em ajudar nossos colaboradores
a estudarem e contarem com uma renda extra, a
EPPO ofereceu dois cursos de férias; o convite
também se estendeu aos seus familiares. Os cursos oferecidos foram: Auxiliar de Eletricista - NR10
(Escola Solução) e Manicure Pedicure (Clínica de
Estética Vit Corpus).

Você que tem de 0 a 12 anos, filho (a)
de colaboradores da EPPO: faça um desenho
bem bonito sobre “A Primavera”, e peça para
seu pai ou mãe entregar no RH até dia 04 de
outubro.

Alunas do curso de Manicure e Pedicure com “a mão na
massa” !

Alunos do curso
de Auxiliar de
Eletricista
(NR10)

O melhor desenho ganhará um
presente! Participe!

Nascimentos
No segundo trimestre desse ano Vânia Vieira, Assistente Social, visitou todos os
recém-nascidos do período entregando um Kit
Maternidade. Se você ainda não comunicou o
nascimento de seu filho, faça imediatamente
essa atualização no Departamento Pessoal.
Parabéns aos papais e mamães!

Ficamos felizes com o grande número de
inscritos, e incentivamos nossos colaboradores a
pensarem sempre num futuro melhor.
Continuem participando, e aguardem as
próximas novidades!

S

LIDARIEDADE?

Colaborador Valdeci Euzebio e sua esposa Elisangela
de Fátima.

Colaborador Gildo da
Silva e sua esposa
Eleninha.

Sim, aqui na EPPO tem!

O abrigo CEACA
(Centro de Atendimento
para Crianças e Adolescentes), localizado em
Itu, recebeu nossa visita em julho, quando
doamos kits juninos
para adoçar a vida da
garotada!

Colaborador Jonathas
Henrique e sua esposa
Juliana.

Colaborador Valdeci Euzebio
e sua esposa Elisangela de
Fátima.

Plantação na obra?
A EPPO parabeniza nossos colaboradores que vem se destacando
pela disposição no trabalho dentro da
equipe de limpeza pública do bairro Cidade Nova, em Itu. Uma das
últimas ações realizadas foi a pintura
de guias no Portal do Éden. Essa é
uma atividade árdua, e que poucos
participam, justamente por conta de
exigir muitos esforços. Parabéns!

É isso mesmo! Nossos colaboradores da Vila Guitti, em
Itu, estão muito animados com a horta orgânica que foi plantada
num espaço que encontraram vago atrás do almoxarifado da
obra.
A iniciativa desse plantio partiu de Itamar Silva Novaes
(encarregado de pedreiro); “Quando tive essa ideia, convidei o
Sr. Arlindo Ferreira de Almeida (servente de pedreiro) para criar
nossa horta, pois ele tem grande experiência com plantações”,
afirma Itamar.
Então, todos da obra contribuiram para a compra de sementes
e adubo com variedades de legumes, hortaliças e até mesmo frutas.
Parabenizamos nossos colaboradores pela iniciativa saudável!
Logo a horta estará pronta para
disponibilizar alimentos frescos e Da esquerda para direita,
nossos colaboradores:
apetitosos!
Evandro, Itamar e Arlindo.

Nossos corredores participaram da
Corrida Criança Esperança que aconteceu
no dia 04 de agosto, em Campinas. Todo
o dinheiro arrecadado com as inscrições
foi revertido para a UNESCO (Organização
das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura).
Dentre os 1300 corredores participantes, nossos colaboradores trouxeram ótimas classificações. Confira abaixo:

Qual é a importância do
uso de EPIs?
Os equipamentos de proteção individual, também conhecidos como EPIs,
tem como objetivo garantir a segurança e
saúde do trabalhador em seu ambiente de
trabalho.
Esses equipamentos são fornecidos
gratuitamente e em perfeitas condições
de uso de acordo com a necessidade de
cada um de nossos colaboradores.

Thiago Cipriano
5º Lugar da Categoria
Francisco Oliveira
5º Lugar da Categoria
Gislaine Fátima Sousa
6º Lugar da Categoria
Thiago Rodrigues
10º Lugar da Categoria
Jackson Rodrigues
11º Lugar da Categoria

Agostinho Costa
7º Lugar da Categoria

Muitos se recusam a utilizar os EPIs
por desconhecerem os riscos, ou dizem
que o uso é desconfortável. Porém, é
obrigatório, e todos devem ter consciência
dos problemas que podem ser causados
por não utilizá-los.
Não coloque sua saúde em risco,
trabalhe com segurança!

EPPO no Arena Show
No dia 01 de setembro aconteceu em
Lorena o Arena Show, com atrações esportivas e culturais. Participaram do evento aproximadamente 4000 pessoas, e toda a limpeza
do local foi realizada por nossa equipe de Lorena. Durante todo o evento ficou exposto o
caminhão da coleta seletiva EPPO, a pedido
do prefeito, para que em discurso pudesse falar sobre a importância deste novo serviço na
cidade. Parabéns aos nossos colaboradores que participaram com dedicação desta
realização!

Vamos buscar
resultados?

Nossos colaboradores da construção
civil de Itajubá / MG também estão interessados em se prevenir e diminuir os acidentes de
trabalho!

Renato Pires, nosso colaborador, e Fábio
Marcondes, prefeito de Lorena.

Adivinha quem é o rapaz
da foto indicado pela seta?
Dica: o que
está indicado
com uma seta
vermelha é um
dos colaboradores mais populares da EPPO.
A resposta sai
na próxima
edição!

Se você confirmou
que o garotinho da
foto da edição
anterior é o Eneas
Costa, acertou!

Com o objetivo de alertar sobre os riscos causados por não utilizar corretamente os EPIs, foi oferecido
um treinamento no dia 11 de julho no escritório EPPO
de Itajubá, ministrado por Susane Guimarães, gerente
de obras, e Alexandre Assis, estagiário de engenharia
civil, que também abordaram sobre a importância do
trabalho em equipe.
Vamos seguir o exemplo de nossos colegas, tendo consciência de que usar EPIs, além de obrigatório,
é fundamental para saúde e segurança do trabalho de
todos!

Bastidores da Construção
Civil
A reforma da Delegacia de Itu está a todo vapor,
graças a nossa equipe de colaboradores! Parabéns!

Colaboradores esforçados da Obra Reforma da Delegacia,
em Itu.
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