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No dia 12 de maio de 2014 iniciamos um ciclo de 
encontros com os colaboradores administrativos da uni-
dade de Itu. Teve como um dos principais objetivos de-
senvolver as relações humanas e apresentar os valores 
da EPPO: Desenvolvimento, Transparência, Coerência, 
Comprometimento, Autenticidade, Compromisso com o 
respeito e Cooperação.

Em várias fases do treinamento tivemos a presença 
do Dr. José Carlos Ventri, presidente da EPPO, Rodrigo 
Ventre, diretor executivo da EPPO, e Dona Daisy Ventre, 
sócia da EPPO. 

Desenvolver é preciso!ACONTECEU NA EPPO



“Pescando” oportunidades! 

Além de comemorar a passagem da morte para a 
vida na Páscoa, a EPPO ensinou seus colaboradores e 
familiares de Itu a pescar através das Escolinhas de Ovos 
da Páscoa e Pão de Mel, oferecendo a eles uma oportuni-
dade de gerar renda extra. 

Foram mais de cem inscrições com participação efe-
tiva dos inscritos. 

Confira a galeria de fotos:

Vivendo e Aprendendo!

Escolinha de Ovos de Páscoa. Escolinha de Pão de Mel.

Aprendi a 
Pescar!

A esposa e filha do nosso colaborador 
José Maria Ferreira participaram da Esco-
linha de Ovos de Páscoa e aprenderam a 
pescar! 

Aproveitaram a oportunidade de 
aprendizado, receberam várias encomen-
das e venderam muitos Ovos de Páscoa.

Neste primeiro semestre de 2014, com 
muita alegria e satisfação, o Grupo Empresarial 
EPPO doou brinquedos e cestas alimentares às 
Instituições CEACA de Itu (Centro de Apoio à 
Criança e ao Adolescente) e Creche São Fran-
cisco Xavier de Lorena. 

O bem maior desta ação foi ganhar calo-
rosos sorrisos de tantas crianças ali presentes. 

Um ato de carinho tem um significado 
muito maior do que imaginamos...

Ganhando sorrisos!
“Doar está no ato de ceder 

gratuitamente ao outro, não só bens 
materiais, mas também sentimentos...”



Mulheres Poderosas!

Sorteadas: vale SPA Day Itu Garden.

Em março, na semana do Dia das Mulheres, a EPPO 
preparou uma surpresa para suas colaboradoras: todas 
ganharam uma graciosa lembrança anexa a uma mensa-
gem, e participaram do sorteio de alguns vales DAY SPA.

O objetivo foi de oferecer um “Dia de Princesa” para 
as sorteadas, com tudo pago pela empresa. E assim ocor-
reu! Confira quem foram as sortudas:

Edite Bezerra da Silva (Jaguariúna)
Gisele Luciana da Silva (Itu)

Maria de Fátima de Souza Rio (Itu)
Rosangela Santiago Ramos (Itu)

Zilda Aparecida Martins Silva (Jaguariúna)

Unidade de Itu

Cidade Nova - Itu

Unidade de Cabreúva Unidade de Itapira

Unidade de São Roque

Dia das Mães EPPO 
com pães de amor

Em homenagem a todas as colaborado-
ras mamães, entregamos no mês de maio uma 
singela lembrança a cada uma delas.

Sabe qual foi a lembrança? Os pães de 
mel produzidos pelos próprios colaboradores e 
familiares na Escolinha de Pão de Mel! 

Produzidos com amor!

Futuro da nossa nação
Com o objetivo de incentivar a qualificação de 

crianças e adolescentes, a EPPO ofereceu para os 
filhos dos colaboradores um Curso de Informática, 
ministrado pela Escola Mac Poli, em Itu.

As aulas iniciaram no dia 06 de julho de 2013 
e chegaram ao fim no dia 24 de janeiro de 2014.

A entrega dos diplomas foi realizada no dia 21 
de fevereiro de 2014, diante de muita emoção dos 
pais e depoimentos sobre a experiência adquirida 
pelos alunos.

Mamães de Cabreúva.

Mamães de São Roque.
Mamães de 
Jaguariúna.

Mamães de Itu.



Nascimentos

Confira quais foram os bebês que 
nasceram nestes últimos meses, e receberam 

a visita Social da EPPO. 
Parabéns aos papais e mamães!

Jully A. dos Santos, filha 
do colaborador Raimundo 
Rodrigues dos Santos.

Lorena Oliveira Costa, fi-
lha da colaboradora Hime-
na da Silva Oliveira Costa.

Maria Sophia Q. da Silva, 
filha do colaborador Bru-
no Henrique Q. da Silva.

Maria Isabelle Alves da 
Silva, filha da colaborado-
ra Jéssica da Silva.

Bianca Barbieri da Silva,    
filha do colaborador Rober-
to Ferreira da Silva.

Arthur Villa Romanato,    
filho da colaboradora Ana 
Elisa Villa de Oliveira.

Samuel P. de Souza e 
Antonio P. de Souza, fi-
lhos da colaboradora 
Ana Paula P. de Souza.

Pedro J. M. da Silva, filho da 
colaboradora Jucimara Ca-
tira Marinho da Silva.

Enzo Gabriel, filho do co-
laborador Almirando Pe-
reira dos Santos.

Ester Gabrieli N. D. Nubi-
le, filha do colaborador 
Ubirajara D. N. Junior.

Maria Julia F. de Carvalho, 
filha do colaborador Fer-
nando Mateus de C. Silva.

Camila Silva Moreira, fi-
lha do colaborador Van-
derlei L. F. Moreira.

Abner da Silva Perei-
ra, filho do colaborador 
Everton V. Pereira.

Davi Lucas Giatti de Jesus, 
filho do colaborador Welton 
Lopes de Jesus.

Vitor Hugo da Silva Ri-
beiro, filho do colabora-
dor Fábio R. dos Santos.

Luiza Maria S. de Lima, 
filha do colaborador An-
selmo J. de Lima.



Ginástica Laboral no Instituto?
Isso mesmo! No dia 21 de janeiro grande parte da nossa equi-

pe de colaboradores da Limpeza Pública de Itu se reuniu na área 
verde do Instituto EPPO Social, localizado também em Itu, para se 
exercitar através de Ginástica Laboral. Com a orientação do profes-
sor de Educação Física da EPPO, Paulo Ievens, os participantes se 
animaram e iniciaram o dia com muita disposição.

Pensando na qualidade de vida de seus colaboradores,  a 
EPPO oferece semanalmente Ginástica Laboral em Itu, incentivan-
do-os sempre a participar deste movimento saudável.

Cabreúva e Comunicação em Ação?
A comunicação é o melhor meio de transmitir 

uma mensagem e aproximar as pessoas, através das 
informações. Nossa unidade de Cabreúva tem utiliza-
do muito bem esse meio! 

No dia 03 de outubro realizaram um café da ma-
nhã comunitário, com o objetivo de integrar e apre-
sentar novos colaboradores. O resultado foi de mui-
ta animação para começar o dia, afinal, gentileza e 
atenção geram motivação.

Parabenizamos nossos colaboradores de Ca-
breúva pela atitude de cooperação, e desejamos 
boas vindas aos novos colaboradores!   

Limpeza Pública de Itu na
 Tv Globo?

Nossa equipe de Limpeza Pública tem 
sido motivo de orgulho! O sistema de coleta de 
lixo e higienização de contêiners da unidade 
de Itu já é referência não só no Brasil, mas no 
mundo inteiro. Tanto que chamou a atenção da 
TV Tem (filiada da Rede Globo da região de 
Sorocaba) para fazer uma matéria sobre essas 
atividades. 

No mês de julho vieram na unidade de Itu 
para conhecer como funciona todo o processo, 
desde a coleta de lixo até a higienização dos 
contêiners. A gravação da matéria aconteceu 
no dia 27 do mesmo mês, na prefeitura da ci-
dade, e posteriormente foi ao ar.

A TV Tem teve como objetivo conscienti-
zar toda a população sobre como é trabalhoso 
o processo de coleta de lixo, orientando todos 
a colocar o lixo orgânico (restos de alimentos) 
em sacos separados.

Colaboradores EPPO na gravação da matéria.

Equipe TV TEM e colaboradores EPPO.

LIMPEZA PÚBLICA



O Jornal EPPO é uma publicação do Grupo Empresarial EPPO. Rodovia Marechal Rondon, 4500 - KM 114,5 
Jd. Oliveira - Itu / SP. CEP: 13.312-000. Conselho Editorial e Redação: Gislaine Fogaça Nereu e Maxileya França Alberti. 

Qualificar um colaborador não é custo, é investimento! 
A EPPO é uma empresa que busca oferecer aos seus colaborado-

res a oportunidade de qualificarem suas atividades. Diante desta visão, 
do dia 18 a 24 de março o departamento de Manutenção e Transportes 
realizou no CCO de Itu um treinamento de Operador de Guindauto, mi-
nistrado pelo SENAI, a alguns colaboradores dos departamentos de Me-
cânica e Segurança do Trabalho. O resultado foi de muito aprendizado.

Para que investir no colaborador?

Reunião com a 
Engenharia

Aconteceu no dia 22 de abril, no 
CCO de Itu, uma reunião com os mestres 
de obra e encarregados da Construção Ci-
vil. 

Foram apresentados aos participan-
tes os PES (Planos de Execução de Servi-
ços), ou seja, os procedimentos implanta-
dos no canteiro de obra. 

Para melhoria e qualidade na pres-
tação de serviços da EPPO nas obras, os 
participantes da reunião aprenderam cer-
ca de 18 procedimentos que já estão sen-
do executados.

Saúde é o que interessa!
O Grupo EPPO marcou presença na 30ª Corrida e 

Caminhada da Volta Pedestre de Itu, que aconteceu no 
dia 15 de fevereiro.

Cerca de 45 colaboradores participaram do evento, 
caminhando e correndo com o apoio do Grupo EPPO.

Na categoria “Corrida”, o destaque foi do nosso co-
laborador Francisco Silva Oliveira, o famoso “Tiquinho”, 
que conquistou o 5º Lugar na Categoria dos Melhores de 
Itu. Parabenizamos todos os participantes pela iniciativa!

Clássico Internacional 
EPPO: Haiti x Maranhão

Depois do expediente, nossos colaboradores da 
Construção do CT (Centro de Treinamento no estádio 
Novelli Júnior  Itu) sempre promoviam aquele futebol-
zinho para descontrair.

Porém, no final da tarde do dia 16 de maio, foi 
realizada uma “pelada diferente”, com direito à pre-
sença da TV TEM, filiada da rede Globo, e autorida-
des da cidade local. O jogo aconteceu num campo 
improvisado de terra, em frente à obra, e terminou 
com o placar 3 x 0 haitianos. Sem importância para 
o resultado, houve festa e troféu para os dois times!

Essa obra do CT foi entregue à prefeitura no dia 
28 de maio. Parabenizamos todos os nossos colabo-
radores por seus esforços na conclusão de mais uma 
obra!

Pelada na obra “Guarda Municipal de Itu”.

Colaboradores em treinamento.

Nosso colaborador “Tiquinho” comemorando a VITÓRIA!

CONSTRUÇÃO CIVIL


