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Com a finalidade de comemorar 18 anos de existência do Grupo Empresarial EPPO, todas as uni-
dades se reuniram para participar de uma homenagem que aconteceu no dia 16 de dezembro, no CCO de 
Itu. Em reconhecimento pelos longos anos de dedicação, nossos colaboradores mais antigos receberam 
com muita emoção uma placa de agradecimento através do presidente, diretores e RH.

Um dos maiores objetivos desta confraternização foi destacar o quanto cada profissão é fundamen-
tal para o funcionamento e crescimento da empresa. 

Diante de muita emoção, houve uma apresentação do coral e banda EPPO através da música “É 
Preciso Saber Viver”.

A EPPO, através do presidente Dr. José Carlos Ventri e sócia Dayse Ventre, agradece a todos os 
seus colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade por fazerem parte desta história de sucesso!

18 Anos - EPPO & Você



Nascimentos
Confira quais são os recém nascidos do 

quarto semestre do ano de 2013 que já re-
ceberam a visita de Vânia Vieira, Assistente 
Social EPPO. 

Miguel Luiz Souza da 
Silva, filho do colabora-
dor André Luiz da Silva.

Pedro Henrique C. G., 
filho da colaborada 
Maria Alexandrina L.          
de Camargo.

Marielly L. Marinho, 
filha do colaborador 
Valdemir C. Marinho.

Manuela Serafim Vasconcelos, 
filha do colaborador José Baldino 
Vasconcelos.

João Pedro Ribeiro 
Patricio, filho do cola-
borador Severino José 
Patricio.

Jeniffer R. de P. Gomes, 
filha do colaborador Ra-
fael Carlos Gomes.

Henrique Daniel da Silva Moura 
Zandoni, filho do colaborador 
Victor W. Moura Zandoni.

Pietro Miguel da Silva 
Martins, filho da colabo-
radora Tamires Roberta 
do Nascimento.

Nycolli G. I. de Godoi, 
filha do colaborador 
Tiago G. de Godoi.

“O prazer de fazer o bem, é maior do que 
recebê-lo”. Epicuro

O Natal 2013 no Grupo Empresarial EPPO foi reche-
ado de surpresas! Através do Projeto de RH os colabora-
dores de todas as unidades receberam cestas natalinas 
e brinquedos de alta qualidade para os filhos com até 12 
anos de idade. Alguns colaboradores relataram a reação 
de suas famílias ao chegar em suas casas com esses pre-
sentes! Os filhos, por exemplo, se apegaram aos brinque-
dos de tal forma que até contagiaram os próprios pais a 
participarem da diversão. 

O melhor deste Projeto foi transmitir alegria aos tra-
balhadores, que durante todo o ano se esforçaram para 
desempenhar suas atividades!

A EPPO agradece a VOCÊ colaborador por fazer 
parte dessa família!

Natal na EPPO!

Cartinha ao RH!

Gustavo Pedro de Sousa, filho do colaborador 
Célio de Sousa Rodrigues (Gerente de Obras).



Qual GIGANTE você 
precisa vencer?

Na primeira semana de novembro foi reali-
zado no CCO de Itu o evento “Vencendo Gigan-
tes” SIPAT 2013, idealização da Segurança do 
Trabalho, CIPA (Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho) e Recursos Humanos. 
O tema abordado faz referência aos gigantes que 
estão no nosso interior (álcool, drogas, problemas 
financeiros, etc) e que precisamos vencer, além da 
conscientização no que diz respeito à prevenção 
de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

A EPPO agradece o apoio das empresas 
Lual Alimentos, Bueno’s Diversões, KRM Con-
sultoria e Assessoria Empresarial, Fioramaq Má-
quinas, Maggi Caminhões, Ueda Máquinas, Lava 
Jato Estradão, Lava Jato Dado e Arcanjo EPI’s, 
que doaram produtos e brindes diversos sortea-
dos durante a SIPAT. O evento contou com a pre-
sença do Presidente do Grupo Dr. José Carlos 
Ventri e do Diretor Técnico Donizetti.

Conquistas EPPO!
São Roque: É a mais nova unidade a fazer parte do Grupo 
Empresarial EPPO! Através dessa nova equipe, com certeza 
buscaremos parceria para melhoria contínua na limpeza da 
cidade;

Alojamento: Nosso quadro de colaboradores continua au-
mentando! Recebemos novos colaboradores vindos do Esta-
do do Maranhão e até mesmo de outros paises (Haiti, África, 
etc) com o objetivo de ajudar ainda mais no empenho da 
construção das obras civis de Itu. Os mesmos estão no alo-
jamento EPPO (Itu), que foi inaugurado para esse propósito.

A EPPO lhes deseja BOAS VINDAS e Sucesso
 em suas atividades!

Lembra do 
rapaz indicado 
pela seta ver-
melha no “En-

tretenimento” da 
Edição Anterior? 

É o Donizetti, 
Diretor Técnico, 

Itu!
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Bom relacionamento 
gera reconhecimento!

Nossos colaboradores e familiares da 
equipe de Limpeza Pública da Cidade Nova 
foram surpreendidos ao receberem da Pre-
feitura Regional do Pirapitingui de Itu uma 
confraternização, que aconteceu no dia 17 de 
dezembro, na Chácara Raiar do Sol. 

Além do transporte, comida e bebida a 
vontade, todos se alegraram com música ao 
vivo e presença do prefeito local, vice-prefei-
to, e alguns vereadores.

Tuíze, Prefeito de Itu; Beluci, Vice-Prefeito de Itu, 
Vereadores Locais e Colaboradores da EPPO.

Resultado: Concurso de 
Desenho do Dia das Crianças!
Faixa Etária: 1 a 3 Anos

Érick Dias Leite, filho da 
colaboradora Patricia R. V. 
Dias Leite (Auxiliar Adm. 
da Limpeza Pública).

Faixa Etária: 4 a 6 Anos

Leticia T. O. da Cruz, filha 
dos colaboradores Luana 
G. de Oliveira (Ajudante 
Geral) e Wellington T. da 
Cruz (Ajudante Geral).

Faixa Etária: 7 a 9 Anos

Ana Paula, filha da colabo-
radora Hozanira Soares das 
Neves (Varredora).

Faixa Etária: 10 a 12 Anos

José Luiz, filho da colabo-
radora Hozanira Soares das 
Neves (Varredora).

No dia 31 de 
dezembro nosso co-
laborador Francisco 
Silva de Oliveira, 
mais conhecido por 
todos como “Tiqui-
nho”, participou da 
famosa Corrida São 
Silvestre. 

Representando a EPPO, Tiquinho 
percorreu 15km em apenas 56 minutos, e 
ganhou uma estilosa medalha de partici-
pação. Começou a praticar o esporte atra-
vés do irmão, que na época trabalhava na 
EPPO e também era patrocinado pela em-
presa. “Em 2008, quando entrei na EPPO 
trabalhando como coletor de resíduos não 
tinha preparo físico algum. Todos riam de 
mim, e a partir destas brincadeiras tomei 
iniciativa de entrar no grupo de corredores 
e mudar de vida, tornando-a mais saudá-
vel”, relata Tiquinho.

“Tiquinho” na São
 Silvestre?


