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TREINAMENTO

Liderança para um novo tempo
“Seja a mudança que deseja ver no mundo” Gandhi

O Grupo Empresarial EPPO está em
constante busca da construção de práticas
sustentáveis que inspirem novas gerações,
através de uma gestão baseada em valores:
Desenvolvimento Humano
Transparência
Coerência
Comprometimento
Autenticidade
Compromisso com o Respeito
Cooperação
Para que esse conceito se multiplique, líderes de todos os departamentos estão em processo de
aprendizado com o objetivo de incentivar, educar e orientar suas equipes de trabalho.
Dando início a esse processo, aconteceu no dia 14 de março, em Campinas, a palestra ministrada
por Alfredo Rocha. O palestrante abordou diversos assuntos, dentre eles a importância do líder na velocidade das mudanças, liderando com criatividade e inovação.
A principal mensagem firmada neste encontro entre os líderes foi: ser um exemplo, pois essa é a
melhor forma de ensinar.

Dia da Mulher na EPPO
“As mais preciosas qualidades da mulher não estão na inteligência, estão no INSTINTO”.
Samuel Smiles

Dia do SPA - Manicure Dia do SPA - Pedicure

Sorteada com a
Bicicleta

Unidade de Lorena

Unidade de Itu

Unidade de São
Roque

Em comemoração ao dia Internacional da Mulher (08 de
março), todas as colaboradoras ganharam como lembrança
da EPPO uma nécessaire, e participaram do sorteio de um
dia da beleza na clínica estética Vit Corpus, com massagens,
manicure e pedicure. Também concorreram ao sorteio de uma
bicicleta patrocinada pelo convênio médico Intermédica Itu.
Confira quem foram as sortudas da vez:
Rafaela Eide (Cabreúva)
Adriana Ap. Simonetti Lourenço (Itapira)
Lilian Barbieri (Itu)
Beatriz Guimarães Menegassi (Jaguariúna)
Eunice Priscila da Silva (Lorena)
Jocimara da Silva (São Roque)
Dacilene dos Santos Abreu (São Roque)

Escolinha de Ovos
de Páscoa
Com a intenção de ensinar e incentivar
nossos colaboradores a gerar uma segunda renda, realizamos a Escolinha de Ovos de Páscoa.
Nossos colaboradores aprenderam como
faturar o ano todo, fabricando e vendendo trufas,
bombons e ovos de Páscoa.
Para que pudessem assitir a aula com
mais atenção, visto que essa atividade aconteceu num sábado, disponibilizamos recreação
para os filhos voltada ao tema “Páscoa”, com
historinhas sobre a ressurreição de Cristo, pintura, caça ao chocolate, e muito mais!

Vamos meditar?
Essa é a proposta de Luciene Damasceno, colaboradora de Lorena, para suas colegas
de trabalho. Sempre que possível, no horário de
almoço, Luciene se reúne com algumas pessoas no refeitório, com o objetivo de agradecer a
Deus pelo dia e ensinar que pensamentos positivos geram realizações positivas! Que o exemplo
de Luciene se multiplique entre nós!

PROJETOS SOCIAIS
Entrega de Ovos de
Páscoa na EPPO
Comercialmente a Páscoa é marcada pela
troca de ovos de chocolate, mas sabemos que seu
verdadeiro significado vai muito além disso.
Neste período, comemoramos a passagem
da morte para a vida, simbolizada através da ressurreição de Cristo. O Grupo EPPO entregou para
cada colaborador um ovo de Páscoa, levando
essa mensagem. Os colaboradores se sentiram
prestigiados e agradecidos com a lembrança.
Confira a galeria de fotos:

Inauguração dos Parques
Ecológicos em Itu
No dia 20 de março, foram inauguradas na
cidade de Itu duas grandes obras construídas por
nossos colaboradores: Parque Ecológico Taboão
(Novo Centro) e Parque Chico Mendes (Cidade
Nova).
Essas obras, marco para a cidade, fazem
parte do projeto Mapa Verde. O projeto promove a
participação colaborativa das pessoas em prol do
desenvolvimento sustentável.
Ambos os parques são para uso da população, com pista de caminhada, ciclovias e quadra
esportiva. O Parque Ecológico Taboão, além de ter
todos esses atrativos, está abrigando a sede da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os Departamentos de Fiscalização e Educação Ambiental, e
um Centro de Referência em Sustentabilidade.
A construção foi realizada de forma sustentável, com aproveitamento da água da chuva que
calhará numa cisterna, criação de um viveiro com
mudas ecológicas que serão doadas para a população, e canil com sete cães de patrulhamento da
Guarda Civil Municipal.
É motivo de muito orgulho, para o Grupo
EPPO, afirmar que nossos próprios colaboradores
construíram essas obras tão importantes para a cidade e seus cidadãos.
Parabéns para toda a equipe de Construção
Civil que fez parte deste projeto de sucesso!

CURIOSIDADE
Estudos mostram que o sorriso libera no
cérebro um hormônio chamado betaendorfina.
Você sabia que as pessoas que sorriem
têm mais hormônios anti- estresse, e a betaendorfina é um hormônio anti-estresse? A mulher
tolera mais o estresse, porque ela libera esse
hormônio mais do que o homem, e isso faz com
que ela viva mais.
Para franzir a testa, você utiliza 32 músculos. Para sorrir, você utiliza apenas
28. Portanto, sorria, nem que seja por economia...
À medida que você aprender a sorrir, o
mundo sorri para você!

CONSTRUÇÃO CIVIL

Nasce uma estrela e brilha uma LUZ

Parabéns aos papais e mamães!
Confira quais foram os bebês que receberam
nesses últimos meses a visita Social da EPPO.
Se você ainda não comunicou o nascimento
de seu filho, faça essa atualização no Departamento Pessoal.

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

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

Maria Isabelle Alves da Silva, filha da colaboradora Jéssica da Silva.

Histórias de Sucesso
Nossas colaboradoras Maria das Dores Calisto dos Santos (Itu) e Zilda Aparecida Martins Silva (Jaguariúna) enfrentaram recentemente o câncer e hoje estão curadas.
A vontade de viver motivou Maria e Zilda a superarem os momentos
mais difíceis e não perderem a esperança.
São admiradas por muitas pessoas, incluindo seus colegas de trabalho, como exemplos de coragem e superação.
“Ame, namore, brinque, sorria, procure fazer o bem ao próximo,
valorize sua família e amigos e, acima de tudo, agradeça a Deus pela
vida!”, palavras de Zilda.

Nota: Na área de saúde, o mês de outubro é conhecido como “Outubro Rosa”, marcado pela cons-

cientização sobre a prevenção do câncer de mama. Durante todo o mês são realizados eventos que
buscam alertar sobre os riscos que a doença pode trazer. Fique atento!

Retrospectiva
2014

Unidade de São Roque

Unidade de Lorena

Unidade de Cabreúva

Unidade de Itu

Natal: Nascimento de Cristo
Entrega de brinquedos e cestas natalinas a
todos os nossos colaboradores

Entrega das cestas

Entrega dos brinquedos

CONCURSO DE DESENHO
O que faz um coletor? E o pedreiro?
Esse foi o tema abordado no Concurso de Desenho do Dia das Crianças. Cada participante
recebeu uma tela de pintura, para incentivar a arte, e os que tiveram os desenhos mais votados ganharam um brinquedo. Confira a galeria de fotos:

Os desenhos
ficaram lindos!

Exposição dos desenhos

Faixa etária
1 a 3 anos

Faixa etária
10 a 12 anos

Brinde

Faixa etária
4 a 6 anos

Faixa etária
7 a 9 anos

LIMPEZA PÚBLICA

Honra ao mérito aos nossos
colaboradores!

Durante quase todo o ano de 2014, a cidade de
Itu sofreu a pior estiagem de sua história. Foi destaque
em todos os telejornais a dificuldade que muitos moradores enfrentaram ao ficarem meses sem uma gota
d’água na torneira.
Diante deste cenário difícil, a Prefeitura da cidade solicitou ajuda da EPPO para que alguns colaboradores, nossos ajudantes gerais, ajudassem a empresa
“Águas de Itu” a distribuir água com o caminhão pipa
para toda a cidade.
Como reconhecimento deste ato, no mês de dezembro a Prefeitura homenageou cada um deles pela
ajuda e solidariedade.
Sentimos muito orgulho e respeito por todos esses nossos colaboradores que contribuíram com a
população ituana, se dispondo a ajudar na distribuição d’água durante longos dias.

Gente do bem: Doação de cestas de alimentos em Itapira
A iniciativa surgiu de Sérgio Yochinore Cachiba, encarregado de Serviços Gerais em Itapira, quando percebeu que
poderia realizar com sua equipe essa ação, despertando neles
o interesse em fazer o bem ao próximo. A ideia foi contagiando
uns aos outros e crescendo de tamanha forma que conseguiram arrecadar uma média de 70kg de alimentos. Os mesmos
foram doados para a Assistência Comunitária SEPIN (Serviço
de Proteção da Criança e Adolescente) de Itapira, onde atualmente atende 102 crianças, e se mantém através de doações.
A equipe de Sérgio aprendeu que não importa a classe
social, cor ou religião; todos somos capazes de fazer a diferença!
Parabéns para todos os colaboradores de Itapira que participaram dessa ação! O pouco para
alguns, é muito para outros, que nada tem.

Almoço comemorativo em Cabreúva
No dia 28 de outubro, Dia do Funcionário
Público, todos os colaboradores da EPPO de
Cabreúva foram convidados pela Prefeitura local para participarem de um almoço festivo junto aos funcionários públicos.
Durante o evento foram realizados sorteios de bicicletas, máquina fotográfica, tablet,
dentre outros prêmios.
Dois de nossos colaboradores estavam
mesmo com sorte! Desfrutaram do almoço e
ainda ganharam prêmios!
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