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Aterro Sanitário de Itu: estamos entre os
melhores!
Destaque em vários reconhecimentos nacionais e internacionais como, Fórum no Equador, COP 21 em
Paris, seminários brasileiros etc, dessa vez nosso aterro sanitário contribuiu para que a cidade de Itu/SP
fosse certificada no Programa Munícipio Verde Azul, devido ao seu alto desempenho de qualidade e nota
9,5 no IQR (Índice de Qualidade de Resíduos). O sucesso de operação do nosso aterro contribuiu para
que o município fosse premiado e sobressaísse como um dos melhores, na região de Sorocaba. O esforço
de todo esse trabalho gerou uma singela comemoração com a equipe operacional e administrativa, que
vibraram com tamanha conquista. A EPPO parabeniza e agradece cada colaborador que se empenhou em
seu trabalho, para que pudéssemos alcançar mais esse resultado de sucesso!
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projetos sociais

Dia dos pais
Ser pai é uma difícil missão! Um pai presente na vida de seus filhos se esforça diariamente para cercá-los de
carinho, sabendo que são como um espelho na vida deles. Desde o nascimento, fica muitas madrugadas
sem dormir, mas sem perder o humor, por saber que fez a melhor escolha! É educar sem exitar, com o desejo
de treiná-los para a vida. Junto à um momento de reflexão, como esse, na semana do Dia dos Pais todos os
colaboradores papais da EPPO receberam uma mensagem, acompanhada de um mimo, para que não se
esqueçam do quanto são privilegiados por exercerem esse papel na sociedade: SER PAI!
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Unidade de Cachoeirinha.

Unidade de Capivari.

Unidade de Guaíba.

Unidade de Itu (Aterro de Inertes).

Unidade de Itu (Aterro Sanitário).

Unidade de Itu (Bairro Brasil).

Unidade de Itu (Ecoponto Bosque Santa Rosa).

Unidade de Itu (Cidade Nova).

Unidade de Itu (Coleta diurna 01).

Unidade de Itu (Coleta diurna 02 e equipe Gestão
de Pragas).

Unidade de Itu (Coleta noturna).

Unidade de Itu (Ecoponto Cidade Nova).

Unidade de Itu (Ecoponto Jd. das Rosas).

Unidade de Itu (Ecoponto Vila Martins).

Unidade de Itu (Infraestrutura).

Unidade de Itu (Serviços Gerais 01).

Unidade de Itu (Varrição Padre Bento).

Unidade de Itu (Varrição Centro).
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Dia das crianças
Ser criança é o estado mais puro do ser humano! Acreditamos nisso, e visamos realizar ações que causem
algum tipo de impacto na vida dos nossos pequeninos! Nesse ano, celebramos o mês das crianças com a
participação especial da Turma da EPPO, ensinando-os sobre a importância de destinar corretamente cada
tipo de lixo, por meio da contação de história “Turma da EPPO – Os heróis da reciclagem”. A ação aconteceu
virtualmente e contou com a participação de crianças, familiares dos nossos colaboradores, e também de
cidadãos de vários estados brasileiros. Se você não assistiu, acesse o link https://youtu.be/eL4uglG_zdw
e baixe o gibi da Turma da EPPO em nosso site www.eppo.com.br

Incentivo EPPO: “Lê pra mim?”
Acreditamos que a leitura abre as portas da imaginação e do conhecimento. No período da infância, é
fundamental que os pais embarquem seus filhos na aventura da leitura e escrita. Mediante esse valor,
elaboramos a ação do Dia das Crianças EPPO, mas desejamos que esse propósito não pare por aí...
Oficializado em abril deste ano, o MEC (Ministério da Educação, no Brasil) oficializou um programa que promove
a Literacia Familiar, ou seja, os pais são estimulados a lerem para os seus filhos, aprendendo orientações,
dicas simples e diretas para começar o quanto antes a colocar em prática estratégias de interação, conversas
e leitura em voz alta com crianças. Literacia familiar é estimular as crianças a desenvolverem, por meio de
estratégias simples e divertidas, quatro habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever! Não é preciso ter
muito estudo, materiais caros, nem morar em uma casa toda equipada e espaçosa para praticar a Literacia
Familiar. Ela é acessível a todos! Bastam duas coisas: você e seu filho! Conheça os materiais desse programa
do governo, e prepare-se para aprender, ensinar seus filhos e se divertir bastante.
Acesse http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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Escola de Cegos Santa Luzia
Fundada em 1.982 pelo Sr. Hanns Trostli, na cidade de Itu, a Escola de Cegos Santa Luzia é uma entidade sem
fins lucrativos, políticos ou religiosos, para assistir as pessoas com Deficiências Visuais em todos os aspectos
sociais, sem limite de idade, formando e integrando-os como membros ativos de nossa sociedade.
Na época, o Sr. Hanns sentia dificuldade em não ter um local apropriado para cuidar do seu filho deficiente
visual, quando teve a iniciativa de criar essa entidade, lembrando-se que outros pais teriam as mesmas
dificuldades e que necessitariam de um local para ampará-los. Atualmente, atendem dezenas de deficientes
visuais e seus familiares, prestando atendimento e cuidados gratuitos, como: Orientação e Mobilidade, Terapia
Ocupacional, Psicologia, Pedagogia, Braille, Serviço Social e Oftalmologia. Com a pandemia, muitos alunos da
escola foram impactados com alguns danos, quando em 09 de julho, a EPPO doou a eles cestas de higiene
pessoal, contendo alguns produtos assertivos. Recebemos de volta muitos sorrisos sinceros, junto a uma
mensagem para a vida: “Quem leva uma luz mágica no coração, não caminha no mundo escuro”.
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bem-vindo ao planeta!
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GABRIEL HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

OLIVIA MARIA MARCELINO

Filho da colaboradora Ana Maria da Silva.

Filha do colaborador Alexandre Rogério Marcelino.

DAFINY VALENTINA OLIVEIRA LISBOA

DAVI LUIS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Filha do colaborador Joabson Costa Lisboa.

Filho do colaborador José Luíz Rodrigues.

MIQUEIAS ALVAIDES DE MELO

LUCAS GABRIEL BENTO FELICIANO

Filho do colaborador Mateus Machado de Melo.

Filho do colaborador Cleberson Feliciano.

Dia das mães
Acreditamos que mãe é aquela que cria com amor, faz da felicidade dos seus filhos a sua própria felicidade, e
se esforça muito para formá-los em pessoas do bem. Para chegar nesse objetivo as renúncias são inúmeras,
mas a conquista final compensa todos esses esforços. Diante desse reconhecimento, na semana do Dia das
Mães, a EPPO entregou para cada colaboradora mamãe uma mensagem de afeto e uma lembrança singela.

Unidade de Cabreúva.

Unidade de Cachoeirinha.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Palestra “Potencialize
seus resultados
eliminando a
autossabotagem”
Autossabotagem é tudo aquilo que fazemos sem
perceber. Com o objetivo de ensinar nossos colaboradores
a administrarem suas emoções, realizamos uma
palestra em agosto, ministrada por Susana Faé, nossa
fornecedora parceira, que os ensinou a identificar o que
tem sido sabotado no cotidiano, e quais são os resultados
negativos obtidos nesse comportamento.
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Técnicas de feedback
Em agosto, nossas colaboradoras Marina Mazia e Silmara Araújo, das áreas Financeiro e Suprimentos,
aplicaram um treinamento virtual sobre “Técnicas de Feedback” para o nosso time administrativo. Embasados
na CNV (Comunicação Não Violenta) e método de feedback, os colaboradores participantes aprenderam
qual é a melhor maneira de expressar seus sentimentos em situações de conflito ou de desenvolvimento.

Operação Munck
Em julho, realizamos um treinamento com os colaboradores da unidade de Itu/SP, ministrado por RUMO
Engenharia, nosso fornecedor parceiro. Por meio de atividades práticas, nossos motoristas e operadores de
máquinas aprenderam sobre o manuseio adequado de caminhões munck, estimulando melhores resultados
na operação, e visando a segurança de toda a equipe envolvida.
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Recrutamento
& Seleção por
competências
Nossa colaboradora Gabriela Rizzi, da área
DHO, realizou em julho um treinamento online,
orientando a equipe de auxiliares administrativos
de todas as unidades da EPPO, que tem
acesso a contratações, sobre “Recrutamento
& Seleção por competências”. Os participantes
praticaram exercícios sobre entrevistas por
competências, que visam a assertividade no
processo seletivo das contratações.

Treinamento “Operador de Máquina Costal”
No mês de junho tivemos mais um treinamento com nossas equipes de Cabreúva e Itu/SP. Desta vez, o
palestrante foi nosso próprio colaborador Edinaldo Santos, que orientou alguns operadores sobre o uso
correto de máquinas costais, explicando, também, sobre a importância do uso de EPI’s e aperfeiçoamento
da atividade no dia a dia de trabalho.
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Diﬁculdades na atualidade
Como parte do programa “Cantinho da Prosa”, levantamos um tema que deve ser abordado e combatido
sempre por todos nós: as desigualdades sociais. Por meio de um encontro virtual realizado em 03 de junho,
promovemos uma conversa cheia de aprendizado, ministrada por Rosália Maria e Milene Mizuta, nossas
incríveis parceiras. Temos a certeza de que todos que participaram dessa transmissão virtual saíram um
pouco mais conscientes desse bate-papo!

Roda de escuta
No dia 27 de maio realizamos uma conversa reflexiva entre nossos colaboradores, através da “Roda da
Escuta”. Esse é um momento de acolhimento, onde aplicamos a escuta empática e compartilhamento de
emoções sobre o período atual em que estamos vivendo, em meio ao distanciamento social.
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Operação de motoniveladora
e retroescavadeira
Nos dias 26 e 27 de maio, realizamos um treinamento técnico com nossos operadores de máquinas da
unidade de Itu/SP, ministrado por Emanuel Monteiro, nosso parceiro da SOTREQ. Buscamos estimular
os operadores a enriquecer o conhecimento teórico e prático sobre seus equipamentos, além de prevenir
acidentes de trabalho.

Violência doméstica: basta!
É de extrema importância discutirmos sobre um tema difícil e que, infelizmente, só vem aumentando nesses
dias de pandemia: violência doméstica. Diante deste triste cenário, realizamos no dia 07 de maio um encontro
virtual abordando esse assunto e, orientando os participantes sobre como identificar os riscos da violência
doméstica, se proteger ou proteger alguém. A transmissão foi realizada pelas palestrantes Léa Malaquias
Ribeiro (Psicóloga) e Luiza Chamon Pardin (Advogada), parceiras da EPPO.
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Primeira apresentação teatral virtual
Em parceria com a CIA Paideia de teatro, no dia 15 de maio oferecemos aos nossos colaboradores e
familiares um espaço cultural gratuito, onde aconteceu uma apresentação inédita de teatro virtual com o
tema “Encontro com a Arte!”. A partir dessa apresentação, várias outras foram realizadas no decorrer dos
últimos meses, porém, com a atuação dos nossos próprios colaboradores que fazem parte do grupo teatral
SemeArt.

Apresentação com o grupo SemeArt: “Faz de tua vida mesquinha um poema”

Apresentação com o grupo SemeArt: “Histórias
que carrego no coração”

Primeira apresentação, com o grupo PAIDEIA.
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Apresentação com o grupo SemeArt: “Não há mistério
no mundo, e tudo vale a pena!”

Celebrando o ﬁm de um novo ciclo!
No dia 13 de maio, nossos jovens aprendizes foram surpreendidos com uma formatura virtual, realizada
pela EPPO e parceira ITEMM (Instituto Técnico Educacional Mirian Menchini). Todos os tutores participaram
e homenagearam os aprendizes, por meio de discursos de agradecimento. O contrato dos 15 jovens foi
encerrado em maio, junto a esse ciclo de aprendizado na EPPO.

Pais e ﬁlhos na quarentena
Pais e filhos estão sobrecarregados e repletos de oscilações emocionais durante a quarentena. Para tornar
esse momento mais leve e ajudar a cuidar das relações familiares, realizamos um encontro virtual no dia
24 de junho, ministrado pelo palestrante Lucas Bicca, professor e jornalista, pai de três crianças. Foram
compartilhadas dicas práticas para o dia a dia, além de experiências sobre como criar rotina e organização
no ambiente familiar.
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Bate-papo virtual
No mês de abril, foi realizado um bate-papo virtual, entre o DHO e representantes administrativos de algumas
unidades operacionais da EPPO, para que pudessem compartilhar suas experiências vividas nesse momento
de pandemia, incluindo as dificuldades e aprendizados.

~ e comunicaçao
~
açao

Despertando amor hoje
Desde que iniciou a pandemia, o grupo de voluntários “Despertando amor hoje” demonstrou sua grande
vontade de realizar uma ação de agradecimento aos nossos colaboradores da unidade de Lorena/
SP. Empenhados em concretizar esse propósito, esperaram por meses, até que diminuíssem as regras
estaduais, devido à pandemia. Finalmente, em 02 de setembro, conseguiram abordar nossa equipe de
Lorena, proporcionando a eles uma manhã rica de carinho! Chamaram nossos colaboradores de heróis, e
agradeceram em nome de toda a comunidade lorenense por fazerem suas atividades de trabalho com muito
esforço e enfrentando grandes desafios, para que a cidade se mantenha limpa. Foi uma manhã emocionante,
onde muitos realmente despertaram o amor!
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Cura comunidade
No decorrer do mês de junho um grupo de voluntários do projeto “Cura comunidade”, da ONG Crescimento
Limpo, homenageou nossas equipes de coleta e aterro sanitário da unidade de Itu/SP, destacando a
mensagem: “Vai ficar tudo bem!”. Conscientes sobre todos os esforços das equipes de limpeza pública,
que não parou de trabalhar durante a pandemia para que as ruas não virassem um caos, destacaram o
quanto nossos colaboradores operacionais são guerreiros, afirmando que todos desempenham um papel
extremamente importante para a sociedade. Além do momento discursivo, os representantes da ONG
tocaram músicas ao vivo, e entregaram um mimo para cada colaborador presente.

Equipe aterro sanitário.

Equipe de coleta 02.

Equipe de coleta 01.
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QUALIDADE DE VIDA

Ginástica laboral virtual? Sim, senhor!
Pensando especialmente em cada colaborador, em como estão cuidando de seus corpos e mentes durante a
quarentena, a EPPO criou uma edição especial de videoaulas, elaboradas por Paulinho Ievens, nosso professor
de ginástica laboral. Nos vídeos, Paulinho ensina semanalmente como fazer, em casa, exercícios práticos de
alongamento e relaxamento, prezando pela qualidade de vida. Esse material é divulgado nos canais internos
de comunicação, e ficam disponíveis na página da EPPO, no Youtube.

sustentabilidade

Semana do meio ambiente
Comemorada do dia 01 a 05 de junho, na Semana do Meio Ambiente EPPO, divulgamos alguns incentivos
às práticas sustentáveis, como: comece a compostar, diminua seu tempo de banho, seja criativo no preparo
de alimentos e, descarte conscientemente seus eletrônicos. Essa abordagem
foi realizada com todos os nossos colaboradores, e também com os
seguidores das nossas redes sociais, que interagiram com
as postagens e compartilharam - como fazem outras
práticas em benefício ao meio ambiente. Pequenas
atitudes, geram Grandes diferenças!
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ENGENHARIA AMBIENTAL

A EPPO chegou em mais dois
estados brasileiros!
Esse ano, apesar de ainda estar sendo marcado por tantos acontecimentos complexos no mundo, deixou
a EPPO com saldo muito positivo. Somos gratos por isso. Após vencermos dois processos de licitação,
assinamos contrato com a Prefeitura Municipal de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul, e com a Prefeitura
Municipal de Linhares, no estado do Espírito Santo. Implantamos a unidade de Guaíba em 20 de abril, e a
unidade de Linhares no dia 01 de outubro. Já estamos “a todo vapor” realizando diversas atividades relativas
à limpeza pública, e desejamos boas-vindas à toda equipe de Guaíba e Linhares: é com grande alegria que
os recebemos!

Unidade de Guaíba.

Unidade de Linhares (Equipe coleta diurna).

Unidade de Linhares (Equipe serviços gerais e coleta de entulhos).

Unidade de Linhares (Equipe coleta noturna).

Unidade de Linhares (Varrição)
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Melhorias nos aterros de Itu
O Aterro de Inertes da unidade de Itu/SP recebeu recentemente grandes melhorias em sua infraestrutura, onde
módulos de contêineres foram transformados em escritório e refeitório. Além de ser uma maneira ecológica
de instalação, essa ação promoveu um impacto visual positivo no ambiente e, principalmente, proporcionou a
qualidade no ambiente de trabalho. Nossos colaboradores do Aterro Sanitário, da mesma unidade, também
receberam melhorias no prédio do refeitório. Além da reforma na infraestrutura, foram instalados utensílios de
cozinha, promovendo o contentamento da equipe e visando o progresso da qualidade de vida dos mesmos,
que agora contam com um ambiente adequado e confortável para os momentos de refeição.

Refeitório do aterro sanitário.

Escritório do aterro de inertes.

Refeitório do aterro de inertes.

A equipe Cidade Nova está de casa nova!
O dia 29 de setembro começou festivo com a inauguração do novo espaço (Centro de Controle Operacional)
na unidade de Itu/SP, região Cidade Nova. Com refeitório ampliado, local para descanso, vestuários e garagem
para os veículos, nossa equipe operacional contará com uma infraestrutura adequada para o dia a dia de
trabalho.
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Equipe de Serviços Gerais ampliada
A EPPO passou a ser responsável por 100% dos serviços gerais prestados na cidade de Itu/SP. No mês
de setembro, essa mobilização gerou 27 (vinte e sete) novas vagas de emprego, aumentando a equipe de
serviços gerais da unidade, que cuidará das atividades: capina manual, roçada mecanizada, manutenção de
áreas verdes, remoção de entulhos e grandes objetos. Essa é mais uma de nossas conquistas, que apenas
se tornou possível devido aos esforços de cada colaborador. Portanto, a EPPO agradece e deseja muitas
colheitas de fartura nessa nova fase!

curiosidades

Amor ao próximo? Isso pode!
Eles passam todos os dias por nós, são essenciais em
nossas vidas, mas costumamos viver tanto no automático,
que nem paramos para pensar... Se você, leitor, pensou nos
profissionais de limpeza da cidade, parabéns, acertou! Um
exemplo de reconhecimento a esses grandes profissionais
é a professora Heloísa Sverberi, munícipe de Lorena/SP.
Quinzenalmente, às sextas-feiras, ela oferece um lanche aos
nossos coletores de lixo, que trabalham no setor da Nova
Lorena. No começo, ela mesma tomou a iniciativa: custeava
e preparava o lanche para eles. Mas, depois de um certo
tempo, alguns amigos ficaram sabendo da ação e resolveram
ajudar. No dia 02 de junho, Heloísa (que é uma quituteira de
mão cheia) preparou uma pizza enrolada e um saboroso bolo
salgado para nossos colaboradores que, é claro, se deliciaram
e registraram esse momento precioso!

Munícipe Heloísa e nossa equipe de
coleta de Lorena/ SP.

Já na manhã do dia 29 de abril, a equipe da coleta de Capivari
recebeu o carinho e admiração do jovenzinho Lucas, pequeno
na idade, porém grande em seus valores! Todas as vezes que
nossa equipe de coleta passa na rua de sua casa, Lucas os
alegra com sua pureza e entusiasmo, ao estar uniformizado
como se fosse um de nossos colaboradores.

Garotinho Lucas e nossa equipe de
coleta de Capivari/ SP.
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CANTINHO Do CARINHO

Atores do grupo teatral SemeArt se preparando
para uma apresentação virtual.

Café da manhã de inauguração do refeitório do
Aterro Sanitário de Cabreúva/SP.

Bolo de comemoração do aniversário de 01 ano
de EPPO da colaboradora Iraci, unidade de Itu/SP.

Carta de Maria Eduarda, de 10 anos de idade,
agradecendo os coletores de lixo de sua cidade.

Homenagem da Delícias Alcântara para nossa
equipe de coleta de Lorena/SP.
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Colaborador Danilo, da unidade de Itu/SP,
compartilhando o brinde cuidadoso que ganhou
de uma munícipe da cidade.

Comemoração do aniversário de 01 ano da
unidade de Cachoeirinha/SP.
Vereador Thiago Gonçales homenageando a equipe
de limpeza de bueiros, da unidade de Itu/SP.

Equipe de serviços gerais, da unidade de Itu/
SP, realizando a pintura do córrego da Avenida
Octaviano Pereira Mendes.

Colaborador Magno, da unidade de Lorena/SP,
sendo promovido a coletor de resíduos.

Elogio do munícipe Silvano de Oliveira aos
recrutadores (DHO) da EPPO.

Paulinho Ievens, professor de ginástica laboral da
EPPO, fazendo acompanhamento de campo com
a equipe de serviços gerais, unidade de Itu/SP.

Estilosas colaboradoras de Lorena/SP, preparadas
para mais um dia de trabalho.

Postagem da colaboradora
Danieli, da unidade de Lorena/
SP, agradecendo a EPPO.
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receita

Pastel de forno
INGREDIENTES
• 1 xícara e ½ (chá) de farinha de trigo;
• ½ xícara (chá) de creme de leite (não pode ser substituído por outro ingrediente);
• 1 colher (sopa) de manteiga;
• ½ colher (chá) de sal;
• ½ colher (sopa) de fermento químico;
• 1 ovo.

MODO DE PREPARO
1. Em uma tigela, misture os ingredientes úmidos (creme de leite, ovo e manteiga);
2. Junte o sal, metade da farinha de trigo e o fermento;
3. Sove essa mistura com as mãos e adicione aos poucos o restante da farinha trigo, até que a massa solte
das mãos (esse é o ponto certo, para a massa ficar leve);
4. Embrulhe em plástico filme e deixe descansar por 20 minutos;
5. Abra a massa bem fina e corte várias rodelas. Recheie conforme sua preferência (carne moída, frios, frango
desfiado e etc) e feche bem as bordas. O recheio só não pode ser úmido, para não estragar a massa;
6. Pincele em cima de cada pastel com a gema e leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 25
minutos ou até dourar.
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entretenimento

Jogo de Adedonha ou Stop
Que tal brincar em família?
Recursos:
• Público alvo: Crianças e adultos;
• Material: Papel, caneta e régua;
• Objetivo: Unir gerações diferentes,
e proporcionar muita diversão;
• Participantes: A partir de dois.

Nome

Lugar

Animal

Cor

Comida

Objeto

Proﬁssão

TV

Marca

Passo-a-passo:
1. Preencha um papel como na imagem acima;
2. Você pode escolher quantos temas quiser: alimentos, frutas, animais, celebridades, carros, CEP (cidade,
estado, país), cores, esportes, times de futebol, filmes, séries, bandas, instrumentos musicais, meios de
transporte, partes do corpo, ator ou atriz, flores, objetos, nomes próprios e sobrenomes.

Como jogar:
1. Separe no papel algumas colunas (com a quantidade de temas escolhidos para a brincadeira), usando a
régua (caso prefira, para facilitar);
2. Para escolher a letra inicial da palavra, que conduzirá a brincadeira, todos os jogadores devem dizer
“adedonha ou stop” e colocar uma quantidade de dedos das mãos a mostra, representando cada letra
do alfabeto. Feito isso, será necessário somar a “quantidade” de dedos a mostra, onde cada “dedo/
quantidade” representará uma letra do alfabeto, em ordem crescente. Exemplo: foram somados 5 “dedos”,
que representados ficarão como: a, b, c, d, e. Então, a letra que conduzirá a brincadeira será a “E”, ou seja,
todas as palavras de cada tema/coluna precisarão ser iniciadas com essa letra;

3. Depois que a letra for escolhida, todos devem tentar preencher o maior número de colunas com palavras
que a tenham como inicial;

4.

O primeiro participante que terminar de preencher todas as colunas, deverá dizer “adedonha ou stop”
e, os demais participantes, perderão o direito de continuar preenchendo suas colunas. Ou seja, acabou o
tempo!

5. Cada participante deverá dizer o que preencheu em cada coluna. Para somar os pontos, valerão as
seguinte regras:
• Para cada coluna/tema, quem preencheu com uma palavra diferente dos demais participantes, ou
seja, foi a única palavra mencionada, ganha 10 pontos;
• Quem preencheu sua coluna com uma palavra igual a qualquer outro participante, ganha 5 pontos;
• Aquele que não preencheu a coluna, seja por não conhecer nenhuma palavra referente ao tema, ou
porque não deu tempo, ficará com 0 pontos.

6. Ganha a rodada quem fizer mais pontos.
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