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Olha o Arraiá EPPO 
gente!

Na semana do dia 22 de junho, foi entregue a todos colaboradores EPPO, uma 
lembrança junina e um cartão com a seguinte mensagem:

PROJETO SOCIAL

Ao receberem a lembrança, um copo de pipoca doce, muitos aproveitaram o momento para saboreá-la 
e refletiram sobre a mensagem de transformação.

“As grandes mudanças acontecem de dentro para fora! Você já parou para 
pensar que o milho, depois de aquecido no fogo, se transforma em pipoca?

Assim é a nossa vida! Para haver uma mudança e atingirmos nossos
objetivos, precisamos passar por uma transformação em nosso interior!

Transforme-se como a pipoca e viva seus sonhos!”

“Comemore suas alegrias, sem agredir a vida”.
Cuidado com os fogos de artifício!

A utilização de fogos de artifício e rojões, na passagem de ano, nas finais de campeonatos de futebol, 
festas juninas e outras comemorações, traz pânico aos animais domésticos e silvestres. Isso ocorre nos 
animais, principalmente nos cães, pois a audição deles é muito maior que a dos seres humanos. 

Devido à essa sensibilidade, muitos fogem apavora-
dos e acabam perdidos e/ou atropelados.

Os fogos de artifício são tóxicos e possuem quan-
tidades absurdas de pólvora, metais pesados e produtos 
químicos nocivos, que causam uma série de doenças res-
piratórias nos seres humanos, além de prejudicar o meio 
ambiente por meio da poluição. 

Portanto, se você é um cidadão consciente, ambien-
talista ou não, evite soltar fogos.

Unidade de Lorena. Unidade de Itapira. Unidade de Itu.



“Mãe é uma palavra mágica que move todos os corações, e que tem diversos significados, 
como: amor, força, essência, coragem, amizade, talento, fé, dignidade, inspiração, graça...”

Mãe: palavra mágica! PROJETO SOCIAL

Reciclando conhecimento
De 25 de março a 06 de abril, nove colabora-

dores da oficina do CCO de Itu participaram de um 
treinamento realizado no caminhão móvel do SENAI, 
com o objetivo de reciclar o conhecimento da equipe. 

No decorrer do treinamento, foram abordados 
assuntos sobre como selecionar e identificar lubrifi-
cantes, tal como técnicas que serão aplicadas na lu-
bricação dos caminhões e máquinas da empresa.

Dessa vez, o café da manhã coletivo rea- 
lizado no dia 20 de maio pelos colaboradores 
de Cabreúva, contou com a ilustre presença de 
Henrique Martin, prefeito local.

Nossos colaboradores foram parabeni-
zados pelo excelente trabalho que vem sendo 
realizado na cidade.

Interagindo com todos ali presentes, 
Henrique afirmou que houve uma grande mu-
dança em Cabreúva, e a EPPO é uma das res-
ponsáveis por tamanho resultado positivo.

Parabéns aos nossos colaboradores de 
Cabreúva!

Café da manhã 
especial

Para comemorar essa data tão especial, na semana do dia 04 de maio, foi entregue a todas 
as mãezinhas EPPO uma lembrança singela,  preparada pela equipe do Serviço Social e Comuni-
cação com muito carinho e dedicação.

Unidade de São Roque.Unidade de Itapira.Unidade de Itu.

Henrique 
Martin, prefeito 
de Cabreúva.



Vamos pedalar em Lorena?
Fomos surpreendidos ao perceber que aproximadamente 30 colabora-

dores (42% do total) de Lorena, usam a bicicleta como meio de transporte 
para o trabalho. 

Ao pedalar, o ciclista exerce uma força sobre os pedais que auxilia no 
fortalecimento de grandes grupos musculares, como das pernas, coxas e ab-
dominais. Também melhora a frequência cardíaca, acelera o metabolismo, 
auxilia na redução do colesterol e na perda de peso. 

Um ótimo exemplo de disposição é nossa colaboradora Osmarina Bene-
dita dos Santos, varredora em Lorena, que há dois anos se locomove de casa 
até o trabalho através de sua bicicleta, pedalando aproximadamente 9km por 
dia. Isso que é ser saudável!

ESPORTE

O que é EIA RIMA?
De 16 de março a 16 de abril, o Grupo Empresarial 

EPPO participou da exposição EIA RIMA (Estudo e Re-
latório de Impacto Ambiental), que aconteceu em Itu. Im-
pacto ambiental é qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas que podem afetar o meio 
ambiente.

Todos os munícipes tiveram acesso à exposição, 
que gerou resultado positivo e gratificante para a EPPO.

Parabéns a todos os envolvidos nesta organização!

Preserve o que é nosso!
No dia 05 de junho, é comemorado o 

Dia Mundial do Meio Ambiente. 
O Grupo EPPO, em suas atividades, 

contribui com a preservação do meio am-
biente, e realiza ações complementares que 
demonstram a preocupação com nosso pla-
neta. Como exemplo disso, foram plantadas 
03 árvores no estacionamento do CCO de Itu, 
parte do projeto de paisagismo que está sen-
do executado em parceria com o fornecedor 
Casa das Flores.

Somos 7 bilhões e apenas 
1 planeta. Vamos preservá-lo!

Colaboradora Osmarina 
Benedita dos Santos.

Colaborador Alexandre 
Villanova, gerente de 

Engenharia Ambiental. Colaboradores EPPO e 
fornecedor Casa das Flores.



Nasce uma estrela, brilha uma LUZ!

Confira quais foram os bebês que rece-
beram nesses últimos meses a visita Social da 
EPPO:

Arthur Filipe de Jesus, filho do colabo-
rador Derlândio de Jesus.

Parabéns aos papais e mamães!

Samuel Henrique Oliveira  Lamim, fi-
lho do colaborador Eliel Lamim.

Cadmiel Gomes Ferreira, filho do co-
laborador Carmelito Mendes Ferreira.

Pablo Davi A. Araújo, filho do cola-
borador Derimar José dos Santos.

Pablo Kaua Santos Ferreira, filho do 
colaborador Mauricio Ferreira Vaz.

Taylor Alexandre Pereira da Silva, 
filho do colaborador Alexandre An-
tonio da Silva.

Eloísa da Silva Ferro, filha da cola-
boradora Adriana da Silva Ferro.

Gabriela de Almeida Moreno, filha 
do colaborador Fábio Moreno.

Raquel Carvalho da Silva, filha do colaborador 
Cícero Cesar da Silva.

Vitor Hugo Clemente Carvalho, filho 
da colaboradora Josiara Bruna Cle-
mente.



Vitória Sofia Camargo de Moura, filha do colaborador Ra-
fael Rodrigo Camargo de Moura.

Enzo Gabriel da Conceição Alves, filho do colaborador Gil-
van Alves.

Rian Pedro Nascimento, filho do co-
laborador Wellington José Queiroz.

Josué Prados dos Santos, filho do colaborador Moisés 
dos Santos.

Jorge Henrique Mendonça, filho do 
colaborador Hamilton Mendonça 
Ribeiro.

Davi Luca dos Santos Paulo, filho 
do colaborador Lucas Julio Paulo.

Camilly Vitória do Nascimento Pinho, filha da colabora-
dora Suellen Carolina do Nascimento.

Quando o colaborador entrega a certidão de nascimento do seu bebê no Departamento Pessoal, as 
Assistentes Sociais são imediatamente informadas. Através do telefone registrado em seu cadastro, elas 
entram em contato para agendar uma visita residencial. 

Durante a visita, os pais são auxiliados sobre os direitos da criança, como benefícios da empresa e do 
governo. Além deste suporte, é entregue ao pais uma cesta contendo produtos que atendem as primeiras 
necessidades do bebê, como fralda, mamadeira, chupeta, termômetro digital, etc. 

Fique de olho nesta ação, e mantenha seu cadastro atualizado no Departamento Pessoal.

... mas o que acontece na entrega do kit bebê?
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Mérito aos Agentes Sanitários EPPO!
Nos últimos meses, onde a temperatura estava mais 

elevada, os casos de dengue aumentaram, deixando ár-
duo o trabalho de nossos agentes sanitários, que mesmo 
em meio a tanta proliferação do mosquito, não deram tré-
gua. 

O mosquito da dengue procria durante o ano inteiro, 
inclusive no inverno. Por conta disso, nossa equipe está 
sempre atenta para combatê-lo. 

É importante nos previnirmos. Faça sua parte!
Confira algumas curiosidades:

O mosquito 
é nervoso. 
Voa baixo e 

rápido.

Se atrai 
pelo cheiro 

característico do 
suor dos pés 

humanos.

Por incrível que
 pareça, pega carona 

em automóveis e 
objetos, com o objetivo 
de se locomover com 

velocidade para 
novos ambientes.

 Coloca 
ovos na parede 

dos recipientes, de 
preferência na 

sombra, e vive ao 
redor de onde 

procriou.

Pica quando 
o ser humano está 

em repouso. Para uma 
fêmea ficar fértil e ter 
quantidade suficiente 

de sangue, precisa 
atacar 

aproximadamente 
40 pessoas.

Engenharia Ambiental de Itu na Tomorrowland?
É isso mesmo! Nos bastidores da Tomorrowland, maior festival 

de música eletrônica do mundo que aconteceu nos dias 1, 2 e 3 de 
maio em Itu, nossas equipes de coleta e roçada garantiram a limpeza 
externa do local. 

Uma semana antes do evento, as entradas de acesso ao Par-
que Maeda foram roçadas por uma equipe de aproximadamente 50 
colaboradores EPPO, e no decorrer do mesmo, a equipe de coleta foi 
quem garantiu toda a limpeza externa.

A dedicação e profissionalismo dos nossos colaboradores foi 
tão grandiosa, que pode ser notada por todos os participantes, e elo-
giada pelos organizadores do Evento.

Agradecemos a todos pelo excelente trabalho!

Rafael Soares Sandrini, engenheiro de 
Limpeza Pública, e toda equipe de agentes 

sanitários (Equipe da Dengue).


