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Somos uma das 150 Melhores Empresas
para se trabalhar no Brasil!
Nos últimos meses de 2019 a EPPO viveu grandes emoções, porém, ser uma das 150 melhores empresas
para se trabalhar no Brasil foi um acontecimento que contagiou todos os seus colaboradores com alegria
imensurável. Imagine o privilégio de receber uma colocação como essa num país que tem 8.511.000km²
(oito milhões, quinhentos e onze mil metros quadrados), com mais de duzentos e onze milhões de
habitantes e, dentre todo esse espaço e população, um número enorme de empresas? Sim! Receber esse
resultado é realmente uma honra que compete a você, colaborador, familiares, fornecedores, terceiros e
toda comunidade que confia em nosso trabalho. Por isso, registramos nosso “MUITO OBRIGADO” por
diariamente se empenhar e acreditar que, juntos, sempre seremos melhores!
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projetos sociais

Concurso Criança Ecológica EPPO
Entre os meses de setembro e outubro, realizamos com os filhos de nossos colaboradores o concurso de
desenho - Criança Ecológica EPPO 2019, com o tema “Como eu cuido do meio ambiente”. As crianças
participantes ganharam um brinde de agradecimento e, as que tiveram o desenho mais votado (diante de
alguns critérios), receberam um presente e um vale dia de visita na matriz da EPPO.

Karolina, filha da colaboradora
Suely Alves da Silva, unidade
de Lorena.

Christian, filho da colaboradora
Helen Cristina, unidade de Itu.

Emanuelli P. da Silva, filha do
colaborador João, unidade de Itu.

Karla
Cristina,
filha
da
colaboradora Franciele Martins
Andrade, unidade de Itu.

Mas, como foi o processo
de votação dos desenhos?
Para que todos os colaboradores pudessem participar da votação, no dia 27 de setembro, os 120
desenhos dos filhos de nossos colaboradores foram expostos em todas as unidades EPPO sem o nome
das crianças, para que pudessem ser avaliados no mesmo nível de igualdade dentro de suas faixas
etárias. No final das exposições, tivemos a participação de 410 colaboradores votantes, que escolheram
01 desenho por faixa etária.
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Mostre que seu filho é fera!
Sempre recebemos relatos de pais ou familiares sobre o quanto as crianças gostam de ver nossas equipes
de coleta passando pelas ruas, fazendo o trabalho diário de coletar o lixo que nós, cidadãos, produzimos.
Pensando nessas crianças, de 23 de setembro a 04 de outubro realizamos a promoção “Mostre que seu
filho é fera!” onde, para participar, foi necessário postar um vídeo no Facebook (seguindo alguns critérios),
mostrando a reação da criança ao ver nossa equipe de coleta passando pela rua. O resultado, é claro, não
podia ser mais fofo do que foi: recebemos vídeos demonstrando todo o carinho sincero da garotada para
com nossos colaboradores. As crianças participantes da promoção
anharam um brinde, que foi entregue pela nossa própria equipe de
oleta e, o vídeo que teve mais curtidas, ganhou um presente especial
junto a um dia de visita na matriz EPPO, localizada em Itu.

Programa de visitas Kids
Para encerrar o concurso de desenho - Criança Ecológica EPPO 2019 e a promoção Mostre que seu
filho é fera!, no dia 11 de outubro, foi realizado na matriz da EPPO um programa de visitas com as crianças
premiadas e seus pais. No decorrer do evento, os visitantes conheceram a Turma da EPPO, todos os
departamentos da matriz, assistiram a demonstração de um caminhão de coleta basculando um contêiner,
e receberam seus prêmios. “A Karla ficou tão feliz e ansiosa pelo programa de visitas, que nem conseguiu
dormir direito essa noite”, comenta a mãe Franciele Martins, colaboradora da unidade de Itu.
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Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
O mês de outubro foi todinho rosa na EPPO! O motivo? Super nobre: um sinal de atenção aos colaboradores
sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante a campanha houve abordagem
pessoal sobre o tema, envio de diversas informações pelos canais de comunicação, entrega de brinde de
sensibilização para as mulheres, e todos os caminhões receberam um símbolo de conscientização (laço corde-rosa).

Já em novembro, a cor azul predominou a EPPO, abordando a conscientização sobre os meios de prevenção
do câncer de próstata que, se diagnosticado no início, traz grandes chances de cura. Foram realizadas
as mesmas abordagens do Outubro Rosa, porém, com foco no público masculino, que recebeu muitas
orientações sobre o quanto se faz importante enfrentar preconceitos, e colocar a saúde em primeiro lugar.
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Natal de reflexão
Assim como acontece em todos os anos, a EPPO entregou um brinde de Natal aos seus colaboradores, e
brinquedos para os filhos de até 12 anos. Porém, o clima estava diferente, e foi relatado como “especial”! Mais
do que essa ação materializada (entrega dos brindes), a EPPO preparou uma mensagem sobre os valores da
vida, e o quanto a correria do dia a dia faz com que esqueçamos de valorizar as coisas mais simples, adiando
sempre nossas metas e planos. A tecnologia, por exemplo, infelizmente tem sido utilizada à desfavor das
pessoas, “roubando” o precioso tempo de diálogo pessoal e até mesmo os valores entre elas.
“Realmente essa mensagem nos faz pensar sobre o que fazemos com o nosso tempo. Eu, por exemplo, tive
um amigo que morava numa cidade não muito longe de onde moro. Sempre falava que iria visitá-lo até que
3 anos se passaram, e foi tarde demais. Num passeio desse amigo com sua família, aqui na minha cidade,
ele sofreu um infarto fulminante, e não resistiu... Revi meu amigo da forma que jamais gostaria: sem vida”,
relata nosso colaborador Cláudio, da unidade de Itu. O relato de Cláudio, dentre vários outros que nossos
colaboradores compartilharam, faz com que essa mensagem sobre os valores da vida seja cada vez mais
refletida, com a proposta de diariamente respondermos a nós mesmos: “Como eu tenho usado o meu
tempo...?”

Unidade de Itu.

Unidade de Lorena.

Unidade de Cachoeirinha.
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bem vindo ao planeta!

Enzo Gabriel Belarmino Jr.
Filho do Colaborador Jardel Belarmino Gomes

Laurah Sophia Costa Santos
Filha do Colaborador Marcelo Aparecido dos Santos
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Kadu Nonato Fonseca
Filho do Colaborador Cassiano Fonseca da Silva

Rafael Borges Tosi
Filho do Colaborador Ricardo Tosi

desenvolvimento de pessoas

É tudo POR VOCÊ!
Entre os meses de outubro a dezembro diversos treinamentos foram realizados, sempre objetivando
proporcionar o desenvolvimento dos colaboradores, que afetam positivamente a área profissional, mas
também a pessoal. Conheça, a seguir, um pouquinho mais do que aconteceu nesse período.

Treinamento
de direção
defensiva para os
motoristas
Foi realizado nos dias 09 e 10 de
outubro, por um consultor do SEST/
SENAT, aos motoristas das unidades
de Itu, Cabreúva e Capivari.

Treinamento
de operação de
máquina costal
Um consultor da Império Máquinas
e Equipamentos, nosso parceiro,
facilitou esse treinamento no dia
30 de outubro, compartilhando
mais conhecimento técnico aos
operadores de máquina costal e
ajudantes gerais das unidades de
Itu e Cabreúva, para melhorarmos
nossa produtividade e termos mais
segurança no trabalho.

Desenvolvimento
de líderes
e fiscais
Nesse encontro, que aconteceu no
dia 31 de outubro, na unidade de
Itu, os participantes aprenderam
sobre os temperamentos humanos,
entendendo um pouco mais sobre
seus próprios comportamentos e de
suas equipes.
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O que fazer com
o meu lixo?
Em parceria com nossa área de Educação Ambiental, os
aprendizes do programa Germinar receberam o conteúdo da
palestra “O que fazer com o meu lixo?” no dia 12 de novembro
e, como continuidade do treinamento, no dia seguinte,
conheceram na prática um pouco mais sobre nossos serviços
operacionais, por meio do programa EPPOTOUR.

Líder de Si
EPPO
Cercado entre muitas histórias de
vida e fortes emoções, o programa
Líder de Si EPPO teve encerramento
de sua primeira turma no dia 30
de outubro, na matriz de Itu, e foi
ministrado por alguns colaboradores
da EPPO, mais conhecidos como
multiplicadores. Os participantes,
que são familiares dos nossos
colaboradores, puderam refletir e
aprender um pouco mais sobre sua
própria biografia.

~ e comunicaçao
~
açao

Você tem valor!
Na manhã do dia 04 de outubro, nossos colaboradores da equipe de serviços gerais foram homenageados
pela comunidade local na igreja DNA de Itu, com um caprichado café da manhã. Mais do que esse gesto,
receberam um certificado de reconhecimento público, com menção de honra ao mérito, por cuidarem tão bem
da cidade. O prefeito Guilherme Gazzola também esteve presente, e prestou um discurso de agradecimento
a todos da EPPO.

Colaboradores recebendo seus certificados.
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Prefeito Guilherme Gazzola agradecendo a
equipe EPPO.

Aniversariantes do Mês
As últimas confraternizações do ano, realizadas aos aniversariantes do mês pelos próprios colaboradores
da EPPO, foram muito animadas e fartas! Confira a seguir algumas fotos:

Unidade de Cabreúva.

Unidade de Lorena.

Unidade de Itu.

Tem açúcar, vizinho?
No dia 17 de dezembro, nossos colaboradores lorenenses iniciaram o dia de trabalho com um presente
surpreendente! Logo às 6h da manhã, uma comunidade de amigos de Lorena e região, chamada “Tem
açúcar, vizinho?”, foi representada pelo papai noel e mamães noéis ao entregarem cestas natalinas aos
nossos coletores, motoristas, varredores e ajudantes de serviços gerais. Essa festa teve até apresentação de
um mágico ilusionista, muitos risos compartilhados e abraços contagiantes. Foi lindo!
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Turma da EPPO em escola infantil
Como parte do projeto Semana Lixo Zero, no dia 23 de setembro, 425 crianças da escola Olga Benário
Prestes, em Itu, foram abordadas pelos heróis da reciclagem (nossa Turma da EPPO) e pelos heróis reais
(equipe operacional), que mantém nossas cidades limpas. As crianças aprenderam sobre a importância de
separar o lixo reciclável do orgânico, e também como funciona o destino do lixo.

Se a história fosse nossa...
Com o objetivo de buscar histórias sobre personagens importantes da cidade de Itu, os alunos Bianca
Souza, Maria Eduarda, Gabriela Boteon, Letícia Lima e Guilherme Azevedo, que cursam o 3º ano do Ensino
Médio no Colégio Integrado Monteiro Lobato, entraram em contato com a EPPO convidando nossa equipe
operacional para gravar uma curta metragem (pequeno vídeo) e contarem um pouco sobre como é o dia
a dia de trabalho deles. Entendem que nossos colaboradores são grandes profissionais que, por muitas
vezes, não são reconhecidos pela população. Para realização da gravação, que aconteceu no CCO de Itu e
numa área externa da cidade, nossos colaboradores Jackson, Osvaldo, Josilene, Mauro, Mirian, Joel, Raquel,
representaram as funções de coleta, serviços gerais e varrição. Esse vídeo participou da 4ª edição do Festival
Estudantil de Curtas (FEC), em Itu, e os alunos ganharam o prêmio de melhor curta 2019, entregue no dia 23
de novembro.
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Semana Lixo Zero
Consumir com responsabilidade, refletir sobre isso e entender quais são as nossas responsabilidades com
o lixo que produzimos: esta é a proposta da SEMANA LIXO ZERO, um projeto incrível que ocorre atualmente
no mês de outubro em mais de 10 cidades, 4 estados e 2 países (Brasil e Uruguai). Nós, da EPPO, ficamos
felizes em participar dessa iniciativa, como parceiros e apoiadores da cidade de Itu. Por meio do convite
da Monalisa, uma das embaixadoras do projeto, tivemos várias ações de conscientização, como anúncios

em outdoors, publicações nas redes sociais, sinalização em nossos caminhões de coleta e envio de
informativos em nossos canais de comunicações internos (e-mails, quadro de avisos, grupo de WhatsApp e
etc).
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SUSTENTABILIDADE

Resultado de grandes ações
No ano de 2019, muitos frutos foram colhidos pelas ações de Educação Ambiental. Confira no infográfico
(imagem) abaixo, quantos resultados foram bem-sucedidos.
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SEGURANÇA DO TRABALHO

EPPO’R VOCÊ
No decorrer do último semestre do ano de 2019, colaboradores de todas as unidades da EPPO participaram
da Semana de Conscientização sobre Segurança de Trabalho, Saúde, Bem-estar e Qualidade de Vida, com
o tema EPPO’R VOCÊ. Foram abordados diversos assuntos, como: segurança no lar, cidades do futuro,
circuito de sensibilização e atividades sobre o quanto cada pessoa é um ser realmente único e especial.
Colaboradores de diversas unidades registraram sua satisfação em participar de um evento com assuntos
tão importantes, porém, compartilhados de maneira leve, entendendo que a segurança precisa estar sempre
em primeiro lugar.

CURIOSIDADES

Você sabe o que significa EPPO?
A marca EPPO é uma sigla, que significa: Empresa Paranaense de Projetos e Obras. Fundada em 1996
na cidade de Foz do Iguaçu, por Dr. José Carlos Ventre, nosso presidente, atendia projetos de construção
civil e engenharia ambiental. Alguns anos depois, após vencer o processo de licitação em Itu, teve sua
matriz fundada na cidade. Atualmente, a EPPO atende várias cidades, como Itu, Cabreúva, Capivari, Lorena,
Cachoeirinha e etc, contando com quase 700 colaboradores que não medem esforços para que esses
números cresçam cada vez mais.
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CANTINHO DO CARINHO
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Apresentação do grupo de teatro SemeArt,
realizada na matriz de Itu.

Café da manhã especial entre os colaboradores da
unidade de Capivari.

Colaborador Leonardo (unidade de Cabreúva),
entregando presentes de Natal da EPPO
para suas filhas.

Equipe de coleta (unidade de Cabreúva) salvando
animal silvestre perdido na rua.

Colaborador José Augusto (unidade de Itu),
recebendo a equipe de coleta num café da tarde.

Colaboradores de Lorena
homenagem de munícipes.

recebendo

uma

Comunidade ituana que realizou uma festa de final
de ano para nossa equipe de coleta.

Equipe de coleta de Lorena ganhando presentes
de Natal da comunidade.

Final de treinamento “Ordem de serviço de segurança e saúde
no trabalho”, realizado com os coletores da unidade de Capivari.

Equipe de coleta noturna (unidade de Itu),
entregando o brinde do projeto “Mostre
que seu filho é fera!”.

Iago, presenteando seus
coletores e motorista de Itu.

amigos

Munícipe Dami Ribeiro, agradecendo
a EPPO pela oportunidade de ter
participado do Líder de Si.

Equipe de coleta recebendo o carinho de uma família ituana.

Gustavo, filho de munícipes de Itu, recebendo brinde da
promoção “Mostre que seu filho é fera!”.
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Filha do colaborador Francisco Francolino (unidade
de Itu), agradecendo a EPPO pelo presente
recebido no Natal.

Filhos da colaboradora Franciele (unidade de Itu),
brincando com o presente de Natal da EPPO.

Moradoras de Capivari, abordando nossa equipe de coleta
com café e pasteizinhos.

Rádio
Convenção,
de
Itu,
homenageando nossos colaboradores
de serviços gerais: Sandra, Julio,
Alessandro, Roseli e Marcos.

Reunião da CIPA, sendo dirigida por Daniel Cruz, colaborador
presidente da CIPA EPPO Itu.

Time de futebol Real Coleta, se
preparando para participar de um
campeonato.

Unidade de Lorena, celebrando o
período de Natal.
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Visita do DHO na unidade de Cachoeirinha.

RECEITA

Omelete de forno
INGREDIENTES
6 ovos; 2 colheres (sopa) de farinha de trigo; 1/2 xícara (chá) de leite;
1/2 tomate picado sem as sementes; 1/2 cebola picada; 1/2 xícara (chá)
de seleta de legumes; Azeitona a gosto; 100 g de muçarela; 100 g
de presunto; Salsinha e cebolinha a gosto; Sal a gosto;
Pimenta-do-reino a gosto; Orégano a gosto.

MODO DE PREPARO
1. Junte o leite com a farinha de trigo em um copo, mexa até dissolver, e reserve;
2. Em uma tigela, coloque os ovos e, com o auxílio de um batedor, misture-os;
3. Adicione a mistura do copo reservado, e mexa bem;
4. Acrescente a cebola picada, a seleta de legumes, as azeitonas, o tomate picado sem as
sementes, a muçarela, o presunto, a salsinha e a cebolinha, o orégano, a pimenta-do-reino
e o sal. Misture;

5. Em uma assadeira untada com manteiga e farinha, despeje os ingredientes da tigela;
6. Leve para assar em forno preaquecido a 180° C por 30 minutos.
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entretenimento

Organizador de bijoux
com garrafa pet
MATERIAIS
• Garrafa PET (a quantidade vai depender do tamanho que você quer para o seu organizador);
• Vareta de metal ou vareta de madeira, de acordo com a sua preferência;
• Cola tudo;
• Lixa (opcional);
• Estilete;
• Tesoura comum;
• Encaixes para acabamento da vareta (opcional);
• Furadeira com broca específica para furar o fundo da garrafa pet.

COMO FAZER?
1. Comece separando todos os materiais que você vai utilizar em seu artesanato. Corte os fundos das
garrafas PET. Neste caso, foram usados 4 fundos. Se preferir, faça um bom acabamento na borda com uma
lixa, porém, não há necessidade;

2. Fure o meio de cada fundo e passe a vareta escolhida. Em cada emenda você pode colar um encaixe.
Cole muito bem cada divisória na vareta, para não escorregar com o passar do tempo;

3. Para finalizar a sua peça, cole um encaixe na ponta da vareta ou cole uma pedraria. E está pronto!

EPPO NEWS é uma publicação do Grupo Empresarial EPPO. Rodovia Marechal Rondon, 4500 - KM 114 - Jd. Oliveira
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