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Parabéns a todos que fazem parte desta história!

“Sinto orgulho quando falo da EPPO, faço parte 
dessa família! Iniciei como coletor, há exatamente 20 
anos atrás, e tive a oportunidade de crescer. Hoje sou 
motorista da administratação, e conheço a EPPO de 
ontem e de hoje. Agradeço por me aceitarem e acredi-
tarem no que sou”, relata José Augusto Gomes de Oli-
veira, motorista da unidade de Itu, nosso colaborador 
desde 1.995. 

A melhor maneira de comemorar os 20 anos de aniversário da EPPO, é agradecendo cada colabora-
dor que faz parte desta história de sucesso!

“Duas décadas preservando o meio ambiente, investindo no ser humano e inovando em tecnologias.”



Com o reciclado é mais legal!
Como em todos os anos, no mês de outubro a EPPO organiza alguma atividade destinada aos filhos 

dos colaboradores.
Esse ano, as crianças participaram de uma oficina de arte com reciclados, e aprenderam sobre a im-

portância de preservar o meio ambiente, através da reutilização de materiais.
E o resultado? Surpreendeu a todos! 
A EPPO incentiva a arte, tal como valoriza dons e qualidades. Confira algumas artes desta ação:

Dia dos Pais
Em agosto, no decorrer da sema-

na do Dia dos Pais, cada um de nossos 
colaboradores papais receberam uma 
lembrança, como homenagem a todos 
aqueles que diariamente se tornam super 
heróis para mudar o mundo, e fazer seus 
filhos felizes!

Unidade de Cabreúva.

Unidade de 
São Roque. Unidade de Itapira.

Unidade de 
Itu.

Unidade de Itu
Infraestrutura.

Durante os meses de outubro e novembro, a 
EPPO realizou em todas as unidades um movimen-
to de conscientização sobre o câncer de mama e 
próstata, entregando folhetos e conversando pesso-
almente, sobre este assunto, com todos os colabo-
radores.

A EPPO apoia esses movimentos, e motiva 
seus colaboradores a se prevenirem contra esses 
males para a saúde.

Outubro Rosa & 
Novembro Azul

SAÚDE



Nasce uma estrela, brilha uma LUZ!
Confira os nascimentos destes últimos meses! Parabéns a todos os papais e mamães por essa 

dádiva! 

Samuel dos Santos Mic-
chi, filho do colaborador 
Fernando Micchi.

Maria Clara de Barros 
Cardoso, filha da colabo-
radora Marta de Barros 
Cardoso.

Miguel Octavio S. Santos 
Ribeiro, filho da colabora-
dora Dayane Fabricia S. 
Ribeiro.

Deus por ter sido minha fortaleza, ao médico que cuidou de mim e me motivou a lutar, à minha família, 
ao apoio da EPPO e de todos os meus colegas de trabalho”, relata Noé.

Histórias de Sucesso
“Em meio a qualquer tipo de dificuldade, não desanime, nem se entregue. 

Pense positivo!”
Um novo começo... 
Essa é a fase que nosso colaborador Noé Amaral Ruas, 

Auxiliar de Encarregado em Itu, está vivendo, depois de superar 
um tumor no estômago.

Muito emocionado, Noé se recorda que sua família foi o 
alicerce para tudo, e sua força veio de Deus. Através de sua 
alegria, amor e vontade de viver, enfrentou as dificuldades e 
venceu o gigante do câncer.

“Em meio a qualquer tipo de dificuldade, não desanime. 
Pense positivo! E se você perceber algo de diferente na sua 
saúde, procure por um médico, não deixe para última hora. Ame 
a si mesmo, e enfrente tudo com a cabeça erguida. Agradeço a

EPPO em Louveira?

CONSTRUÇÃO CIVIL

      No primeiro bimestre deste ano, a EPPO                      
iniciou algumas atividades de construção civil na cidade 
de Louveira, contando com uma equipe de 23 colaborado-
res. As obras estão a todo vapor nas UBS’s Vista Alegre, 
Monte Rey e Sagrado Coração.

Desejamos sucesso para toda a equipe envolvida 
nestas obras!

Colaborador Noé Amaral Ruas, 
conhecido como “Pé”.
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Melhoria contínua aos 
munícipes de Itu
Na unidade de Itu, a equipe administrati-

va da Engenharia Ambiental tem um canal de 
atendimento, onde os munícipes entram em 
contato por telefone para solicitar limpeza de 
boca de lobo, retirada de entulhos, capina, etc. 
Uma das metas desta atividade é diminuir o nú-
mero de solicitações com qualidade e agilidade 
no atendimento. 

No período entre fevereiro à julho deste 
ano,  aconteceu algo inédito: o número de re-
gistros de ocorrências cairam para apenas 15 
manifestações/mês, sendo que já houve mês 
em que recebemos até 124 manifestações.  

Parabenizamos à toda equipe de Enge-
nharia Ambiental, que envolve coletores, varre-
dores, ajudantes gerais, bueristas, motoristas 
e administrativo, pelo trabalho de sucesso que 
vem sendo realizado na unidade de Itu!

A coleta de lixo em 
Lorena mudou?

Nossos colaboradores estão constante-
mente inovando e aperfeiçoando suas ativida-
des, seja no administrativo ou operacional.

Em Lorena, por exemplo, foi desenvolvi-
do um “roteiro de coleta”, onde todos os bairros 
contam com uma programação fixa de dias e 
horários de coleta de lixo residencial.

Para divulgar essa melhoria na cidade, a 
equipe envolvida realizou a entrega de folhetos 
informativos aos moradores, além de promover 
na rádio local e rede social.  

LIMPEZA PÚBLICA

Agradecemos a todos que caminharam conosco no ano de 2015, mes-
mo diante das dificuldades, com sabedoria, esperança, fé, união e traba-
lho.                                                                                                                                                                                         

Fomos capazes de encontrar uma solução para amenizar a crise.  Uni-
dos nos tornamos fortes para conquistar e realizar nossas metas.

Desejamos um Natal cheio de amor, paz, alegria e Boas Festas!
Que o ano vindouro possa trazer saúde, desenvolvimento, realização 

de novos planos e projetos.

Feliz Natal, e Próspero Ano Novo!


