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Projeto “Líder de Si” envolve e
incentiva colaboradores da Eppo.

Pensando em incentivar os colaboradores a
também 70 colaboradores da operação, que
lutarem sempre por seus sonhos, orgulhandopreencheram as vagas voluntariamente. A
se de sua própria história de vida, a EPPO
ideia é de ampliar o treinamento em todas
iniciou no dia 14 de março,
as unidades, para que todos
~
em Itu, o Projeto “Líder de
tenham a oportunidade de
Essa idealizaçAO
Si”. Essa idealização veio da
veio da diretoria, participar. Coordenado por
diretoria, que valoriza e apoia o
Milene Mizuta, aconselhadora
que valoriza
desenvolvimento humano. Um
biográfica e publicitária, o
e
apoia
o
dos principais objetivos do projeto
projeto está impactando a
desenvolvimento
é ampliar a visão das pessoas,
vida dos participantes, que
humano.
de forma que percebam que são
tem reagido muito bem. As
os maiores transformadores de
expectativas são grandes, o
suas próprias histórias. Todo o administrativo
que motiva-os a interagirem crescentemente
da empresa tem participado do projeto, e
a cada etapa do projeto.

Cultura

Eppo agora conta com emocionante Curso
de Teatro às segundas-feiras. Participe.
Teatro na EPPO? Isso mesmo. A EPPO também incentiva a arte.

E através dessa visão, no dia 21 de março iniciou um grupo de Teatro exclusivo da EPPO, coordenado pelos
professores Amauri Falseti e Rogério. Essa iniciativa também veio da diretoria, que objetiva através deste trabalho
integrar e desenvolver as habilidades dos colaboradores, tais como: comunicação, dicção, desenvolvimento corporal, etc. Um dos lemas das aulas é “Improvise, ouça e observe o que está ao seu redor. Tente entender o outro,
e se coloque no lugar dele.” “Inicialmente senti um pouco de receio, mas que durou apenas até que eu conhecesse
os professores. Eles são incríveis, e tem nos ensinado muitas coisas boas. Chego em casa tão animada, que meu
filhos até perguntam se eu não vou dormir!”, relata com entusiasmo a participante Renata Araújo, colaboradora do
Departamento Pessoal (Itu).

As aulas acontecem gratuitamente às segundas-feiras, das 18 às 20h30, no CCO de Itu, com conteúdos que
auxiliam na desenvoltura do aluno através de treinos, encenações, retorno de avaliação dos professores, etc. Se
você é colaborador EPPO e ainda não está participando desse projeto, venha falar conosco! Procure por Ana Elisa
(RH), através do e-mail anaelisa@eppo.com ou telefone (11) 4023-6603. Será uma honra tê-lo em nosso grupo!
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Açoes Sociais

Semana do Dia das Mães na Eppo.

Unidade Itu

Unidade Cabreúva

Na semana do dia das mães, cada colaboradora mamãe da EPPO recebeu uma caneca como lembrança
figurativa dessa data amada! Algumas delas ficaram tão surpresas que compartilharam no Facebook mensagens
de agradecimento e elogio à empresa, citando-a como família! Nós que sentimos muito orgulho de ter em
nossa equipe, ou melhor, família, mamães tão guerreiras e dedicadas como vocês! Por isso, as parabenizamos
neste e em todos os outros dias.

curiosidades

Qual é origem do Dia das Mães?
A pessoa reconhecida como a criadora do Dia das Mães na sua forma atual, é a filha de Ann Maria Reeves Jarvis, a metodista
Anna Jarvis, que em 12 de maio de 1907, dois anos após a morte de sua mãe, criou um memorial à ela e iniciou uma campanha
para que o Dia das Mães fosse um feriado reconhecido. Ela obteve sucesso ao torná-lo reconhecido nos Estados Unidos, em 8
de maio de 1914, quando uma resolução foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, instalando o segundo domingo do
mês de maio como Dia das Mães. Assim, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira vez em 9 de maio de 1914.
No Brasil, em 1932, o presidente Getúlio Vargas, a pedido das feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino,
oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro,
determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja Católica.
Fonte: Wikipedia
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Bem-vindo ao planeta

Nasce uma estrela, brilha uma luz.

João Miguel da Silva Cardoso Sophia Vitoria Oliveira de Carvalho Abraão Vinicius N. Domingos

Adryan Gabriel Ribeiro Domingues

(filho do colaborador Romário
Cardoso dos Santos)

(filha da colaboradora Cláudia
Kalline Teixeira de Oliveira)

(filho do colaborador Ubirajara
Domingos Nubile Junior)

(filha do colaborador Alenilton Barbosa
da Silva)

João Victor da Mota Becari

Pyetro Lohan A. dos Santos

Beatriz Moreira da Silva

Felipe Borges Tosi

(filho da colaboradora Bianca
da Mota Becari)

(filho do colaborador Edvaldo
Azarias dos Santos)

(filho do colaborador Ubirajara
Domingos Nubile Junior)

(filho do colaborador Ricardo Tosi)

Nosso programa social “Kit Gestante”
está de carinha nova.

Após o Departamento Pessoal da EPPO ser comunicado sobre o nascimento do bebê do colaborador, através da
certidão de nascimento, nossas assistentes sociais entram em contato com os pais para agendar uma visita, e entregar
uma lembrança: uma linda bolsa contendo cobertor, jogo de lençol, toalha, fralda, entre outros itens que auxiliam nas
primeiras necessidades do bebê.

Se você ainda não comunicou o nascimento de seu filho, faça essa atualização no Departamento Pessoal,
através do telefone (11) 4022-2591 ou e-mail renata.araujo@eppo.com.br
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vale a pena relembrar

Portas abertas EPPO.
No dia 22 de janeiro foi realizado no CCO de Itu um dos eventos mais marcantes para a empresa: o programa de
visitas “Portas Abertas”. Os filhos e cônjuges dos nossos colaboradores tiveram a oportunidade de conhecer o
dia-a-dia das funções de operação e administrativas, e também algumas ferramentas de trabalho, tais como: o
funcionamento do caminhão de coleta, Green Machine (que varre o asfalto), caminhão que lava os contêineres,
etc. Muitos não sabiam que além da Limpeza Pública, a EPPO também tem a área de Engenharia Civil. Foi um
evento emocionante e que superou as expectativas da empresa ao abrir as portas às famílias dos colaboradores,
que tanto os orgulha!

Entrega de ovos de Páscoa.

Unidade Cabreúva

Unidade Capivari

Unidade Cidade Nova

Unidade Itapira

Unidade Lorena

Unidade Cabreúva

Do dia 02 a 04 de março, foi entregue a cada colaborador um ovo de Páscoa, simbolizando essa data tão importante
que significa a ressurreição de Cristo. Nossos colaboradores de Capivari ficaram entusiasmados, visto que esse
tipo de ação não acontecia na empresa anterior em que trabalhavam.
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Para a Eppo, todo dia é dia
de preservar o meio ambiente.

5 de Junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.
Em 20 anos de mercado, o Grupo EPPO se especializou na gestão integrada e inteligente
de resíduos sólidos, incorporação, construção de obras pública e privada com foco em
ecoeficiência. Fornecemos toda infraestrutura e mão de obra necessárias para que todos os
nossos serviços aconteçam de forma completamente sustentável.

SOLUÇÕES ECOEFICIENTES

Agentes Sanitários EPPO Itu combatem a
proliferação do Mosquito Aedes Aegypti.
SOLUÇÕES ECOEFICIENTES

Nossos agentes sanitários trabalham arduamente para combater um dos maiores
problemas do Brasil, o rival “mosquito Aedes Aegypti”, que carrega e contagia as
pessoas com três vírus: Dengue, Zika e Chikungunya. Atualmente esse trabalho está
duplicado, devido ao aumento da contaminação dos três vírus. E como que funciona
esse combate nas casas? São realizados 2 tipos de ação: a prefeitura faz a visita
domiciliar e em seguida relata para a EPPO quais são as casas em que os focos
do mosquito foram detectados. Após essa sinalização, nossos agentes sanitários
se programam para dedetizar o local e evitar a proliferação do mosquito. O alado
(combate ao próprio mosquito) é realizado através do pulverizador costal (dentro das
casas, ou em pequenos espaços) e nebulizador veicular (máquina que solta o veneno
em espaços abertos), com o uso correto dos equipamentos de segurança (máscaras,
luvas e roupa apropriada) que protegem nossos agentes sanitários. Parabenizamos
a toda equipe que vem combatendo bravamente o mosquito Aedes Aegypti,
minimizando esse grande problema de nossas vidas.
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´
culinaria

Delícias da Vovó.
Receita de Molho de Tomate.
Tempo de preparo

Rendimento

Dificuldade

20 minutos

10 porções

fácil

Ingredientes
2 kg de tomate maduro (débora ou italiano)
cortado ao meio,sem semente
6 colheres (sopa) de azeite
1 cebola pequena picada
2 dentes de alho amassados
1 pitada de cominho
Folhas de manjericão a gosto
Sal a gosto

Modo de Preparo
1 Numa panela, coloque 2 kg de tomate maduro, sem
2
3
4
5
6

sementes, e deixe até amolecer;
Depois, passe pelo passador de legumes ou numa peneira;
Leve ao fogo 6 colheres (sopa) de azeite e refogue 1 cebola
pequena picada com 2 dentes de alho amassados;
Junte o tomate processado;
Cozinhe por 15 min em fogo baixo;
Acerte o sal e finalize com folhas de manjericão à gosto.

interatividade

Conheça o mascote da EPPO. Crie um
nome e participe! O ganhador será
premiado com ingressos de cinema.
Agora temos um mascote que representará a nossa empresa e os
serviços que prestamos. O mascote é uma abelha, que foi escolhida
por ser sabidamente trabalhadora. A abelha trabalha em equipe e é
responsável por manter o meio ambiente em equilíbrio, fazendo quase
80% da polinização das plantas cultivadas em todo o planeta. “Porém,
falta dar um nome para o nosso mascote e, para isso, contamos com
sua participação! Preencha o cupom abaixo, recorte e deposite na
urna do Marketing que ficará no balcão de atendimento dos Recursos
Humanos, até o dia 28/06/2016.

Preencha este cupom, recorte e deposite na urna do marketing no balcão
de atendimento dos Recursos Humanos, até o dia 28/06/2016
O mascote da Eppo deve se chamar:
(preencha com o nome que você quer dar para o mascote)

Nome do colaborador Eppo:
(preencha com o seu nome e seu cargo/função)

Nome do seu lider:

entretenimento

Tipos de lixo
Encontre no caça palavras abaixo os lixos mais comuns:
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Foguete de garrafa pet
Faça um divertido foguete para brincar com as crianças
Material:
Tintas coloridas, pedaço de papelão, 1 garrafa Pet, 1 rolo de papel higiênico ou 2 potinhos de iogurte, cola branca ou fita adesiva.

Como montar:
1

Tire o rótulo da garrafa e cole no fundo as duas
metade do rolo ou os potinhos virados para baixo.

2

Desenhe duas pequenas asas de papelão e recorte.

3

Cole com fita adesiva ou cola branca as asas
nas laterais da garrafa.

4

Agora já está quase pronto seu foguete. É só colorir do
jeito que você quiser. Boa brincadeira.
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