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O Encontro de Folhas EPPO foi um sucesso!

Os colaboradores do administrativo foram surpreendidos com um dia de trabalho diferente, realizado 

no Itu Plaza Hotel em 05 de agosto, com a participação do Dr. José Carlos Ventri, nosso presidente. O 

evento foi organizado pelos gestores da EPPO, que compartilharam o conteúdo adquirido em encontros 

de desenvolvimento, ocorrido no ano de 2015. Um dos momentos mais marcantes foi a apresentação dos 

valores da empresa, seguido de uma mensagem ilustrativa de que todos somos como folhas de uma árvore, 

damos vida à organização, cada um dentro de sua importante função. Foi um dia repleto de atividades em 

grupo, dinâmicas, teatro, música, e muito entusiasmo!

Edição 09 | Semestral /Outubro 2016 

Confi ra o conteúdo completo no site da EPPO. (www.eppo.com.br)

E voce? Já conhece os valores da EPPO? É com muita 
satisfaçao que os apresentamos:

^
˜



Fazendas Nobre

Você conhece as Fazendas Nobre?

2

As fazendas Nobre de SP e MG são de propriedade da Dona Daisy Ventre, sócia da EPPO, e do  Dr. José 
Carlos Ventri, nosso presidente. Em São Paulo, os alimentos produzidos são orgânicos, ou seja, não se utilizam 
substâncias que coloquem em risco a saúde humana e do meio ambiente. As plantações variam entre café, 
manga, abacate, limão, banana, mandioca e maracujá, além de uma floresta de eucalipto. Já em Minas Gerais, 
há uma criação de gado verde, ou seja, animais criados sem ração. Vivem no campo e se alimentam de capim.  
Quem gerencia essas fazendas é o colaborador Fabiano Fernandes, que iniciou suas atividades há 13 anos. 
Em entrevista, relatou que os maiores desafios das fazendas são: seguirem ecologicamente corretas, serem 
socialmente justas e financeiramente estáveis. “Minha missão e dos demais colaboradores é desenvolver práticas 
que beneficiem o meio ambiente, para os consumidores e para uma agricultura sustentável”, relata Fabiano.

Fabiano Fernandes, apresentando a árvore de café

Terreiro de café

Rebanho de gado verde



Açoes Sociais˜

Dia dos Pais: recordar é viver!

No decorrer da semana do Dia dos Pais, os colaboradores papais da EPPO foram abordados de uma 
maneira diferente: ganharam um pião de madeira! Recordaram a infância e refletiram sobre a mensagem 
abordada de quanto vale a pena ser pai, mesmo em meio aos rodopios da vida.

Comemoração junina na EPPO.
Para recordar as comemorações do período junino, todos os colaboradores da EPPO receberam uma fogueira 
simbólica, feita de EVA, repleta de doces típicos. Relembramos o quanto é importante deixar para trás o que 
não queremos em nossas vidas.

Vale a pena relembrar

Unidade Lorena

Unidade Louveira

Unidade Louveira Unidade Itu (Bairro Brasil)

Unidade Itapira Unidade São Roque

Unidade Itu (aterro sanitário)

Unidade Cabreúva

Unidade Capivari

Unidade Itu
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Nasce uma estrela, brilha uma luz.

As motoristas de caminhões da EPPO são 
destaque na TV.

Arthur Araújo Dias
(filho da colaboradora Silmara 
da Silva Araújo)

Karolina Mathias Alves da Silva
(filha da colaboradora Suely Alves 
da Silva)

Emanuelly Vitória S. de Araújo
(filha do colaborador Agnaldo Quintino 
de Araújo)

Ester Vitória Pereira Rodrigues
(filha do colaborador Jacson Pereira 
Rodrigues)

Jeferson Gonçalves Teixeira
(filho da colaboradora Elisangela 
Gonçalves)

Murilo Henrique Rodrigues
(filho do colaborador Alex Ricardo 
Pereira de Souza)

Sophia Vitória Siqueira
(filha do colaborador Rafael Benedito 
Siqueira)

Maria Eduarda da Silva
(filha da colaboradora Verônica 
Cristina Silva Rodrigues)

Bem-vindo ao planeta

Curiosidades

Mulheres no volante? Sim! As motoristas de caminhões da unidade de Itu estão tão famosas pelo desempenho 
no trabalho, que até apareceram na TV! Gravaram uma matéria para o programa ““Blogueiras na TV” (ITV - Itu), 
exemplificando o espaço que as mulheres vem ganhando no mercado de trabalho. Unidas aos motoristas e coletores, 
estão se destacando pelas atividades desenvolvidas em equipe, com o acompanhamento de seus líderes.

Confira a matéria completa na página do Facebook da EPPO. (EPPO Soluções Ecoeficientes)
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Sustentabilidade

Vamos plantar essa ideia?

Itapira também tem!
Quando nosso colaborador Pedro Antonio da Silva, 
motorista administrativo, iniciou suas atividades 
na EPPO, percebeu o grande potencial de terra e 
espaço que existe no CCO de Itu. Logo já imaginou 
uma enorme plantação, contando com horta e 
árvores frutíferas, abastecendo o almoço de inúmeros 
colaboradores. Compartilhou essa ideia com seu 
superior, que se surpreendeu e aprovou a ação. 

Nosso colaborador Sérgio Cachiba também 
plantou essa ideia na unidade de Itapira! A horta já 
está linda, e bem verdinha!

Atualmente a plantação foi ampliada, contando com 
21 espécies de verduras e legumes (alface, chicória, 
couve, quiabo, pimentão, etc), e mais 42 mudas de 
árvores frutíferas (bananeira, laranjeira, coqueiro, 
limoeiro, etc). A manutenção é feita coletivamente, 
pelo próprio Sr. Pedro, e pelos colaboradores Ataíde, 
Leonardo, Roque, Décio, e pela nossa equipe 
terceirizada de limpeza (SM). Enfim, é um verdadeiro 
verdurão, que está trazendo a alegria no almoço dos 
colaboradores locais, privilegiados por se alimentarem 
com verduras frescas, colhidas na hora. Que a iniciativa 
do Sr. Pedro se multiplique e sirva como um incentivo 
para as pessoas se alimentarem saudavelmente.
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Doando o bem

Historia de sucesso´

Campanha do Agasalho apoiou famílias 
de São Roque.

Oséias dos Santos Silva, um homem de fé!

No dia 06 de junho, um forte temporal 
causou vários estragos na cidade de São 
Roque, alagando a casa de alguns de 
nossos colaboradores. Comovidos com 
essa situação, os colaboradores de Itu 
realizaram uma campanha do agasalho e 
doaram as arrecadações aos nossos colegas 
de trabalho. Além de ajudá-los, também 
foi possível doar roupas à Associação 
Beneficente Lar Mãe da Providência – 
Santa Maria Maior, que estava recebendo 
as famílias desabrigadas. Parabenizamos a 
todos os envolvidos neste gesto nobre!

Esse é o nosso colaborador, coletor da unidade 
de Itu, que renasceu em outubro de 2015, após 
sofrer um grave acidente. Foi desenganado pelos 
médicos, passou por 15 cirurgias, quase perdeu 
a perna, mas está andando e em ótimo processo 
de recuperação. No dia 28 de julho de 2016, foi
até convidado a entregar medalhas de honra 

6

ao mérito aos bombeiros que lhe resgataram no 
acidente, como exemplo de determinação. Oséias 
agradeceu a todos que o tem apoiado, à sua 
família, amigos e empresa. “Gostaria de falar para 
as pessoas que estão desanimadas a terem fé, 
pois tudo é possivel ao que crê”, relatou Oséias.



Curiosidade: Educação Ambiental na EPPO?
Em maio deste ano, a área de Educação Ambiental foi implantada na EPPO, e vem sendo exercida por 
nossa colaboradora Stefany Pacheco, na unidade de Cabreúva. O objetivo dessa área é auxiliar a prefeitura 
local na conscientização ambiental em gestão de resíduos (oficinas nas escolas, participação em eventos 
públicos, visitas técnicas monitoradas no Aterro, Cooperativa de Reciclagem, ECO Ponto, etc). Confira na 
galeria de fotos um pouco mais deste trabalho!

Educaçao ambiental˜

Oficina Coleta Seletiva e Confecção de Vaso com PET no CRAS de Jacaré.

Oficina de coleta seletiva em Campininha.

Oficina de Coleta Seletiva e Carteira Ecológica 
no CRAS de Jacaré.

Oficina Coleta Seletiva e Gincana da Separação 
na EMEB Irva Ávila Pavani.
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Cidade limpa

Itu mais limpa e bonita com o nosso trabalho.
Nossos colaboradores das equipes de varrição e capina tem rendido elogios da Prefeitura de Itu, através do Sr. 
Luíz Valeriani, Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais. Esse trabalho tem sido desempenhado com 
sucesso, e a cidade vem sendo mencionada pela organização da limpeza das vias públicas, praças e áreas verdes. 

Equipe de serviços gerais Equipe de varrição Equipe de roçadeira costal

EPPO assume a gestão dos serviços de 
saneamento básico de Itu.
Desde 22 de junho de 2016, a EPPO está cuidando do fornecimento de água na cidade de Itu através de 

sua nova empresa, a EPPO Águas. Um dos grandes desafi os é conscientizar a população sobre o consumo 

adequado de água e sanar as questões sobre a falta d’água na cidade. Em anúncios veiculados nos jornais 

locais, apresentou-se ao público, incentivando todos a evitar desperdícios, mostrando que a preservação das 

águas de Itu é um trabalho conjunto.

Novos Contratos

Um dos bens mais preciosos 
do nosso planeta 

está em nossas mãos.
Contamos com sua ajuda para preservá-lo.
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culinaria´

3 cenouras médias
3 ovos
3/4 de xícara de óleo vegetal
2 xícaras de farinha
1,5 xícaras de açúcar
1 colher de fermento
+ 1 xícara de açúcar para a calda 
1 xícara de achocolatado
1/4 de xícara de leite
2 colheres de sopa de manteiga

Descasque as cenouras e corte em pedaços.
Junte a cenoura, os ovos e o óleo em um liquidifi cador e bata.
Peneire a farinha e o açúcar em uma tigela.
Adicione o fermento na tigela e misture.
Junte a cenoura batida com a farinha, açúcar e fermento peneirados, 
e misture bem.
Coloque em uma forma untada e asse durante 45 minutos a 180 graus.
Misture o açúcar, o achocolatado, o leite e a manteiga em uma panela 
em fogo baixo e, quando ferver, mexa por um minuto e desligue o fogo.
Jogue a calda por cima do bolo e seja feliz!

Tempo de preparo

60 minutos
Rendimento

20 porções
Di� culdade

média

Ingredientes Modo de Preparo

1
2
3
4
5

6
7
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Delícias da Vovó.
Aprenda a preparar um 
delicioso bolo de cenoura 
com calda de chocolate.

Mascote da EPPO já tem nome!

Votação: o que quero ganhar neste Natal.

interatividade

Depois de recebermos quase 300 sugestões de nomes para o mascote da 
EPPO, nossa presidência, diretoria e a agência Urbano, defi niram a escolha. 
Nosso mascote se chamará “Eppinho”! Agradecemos a todos os participantes, 
e parabenizamos aos dois colaboradores, Jacqueline S. Santos (Unidade 
de Itu) e Luís Filipe Guatura  (Unidade de Lorena) que sugeriram o nome 
escolhido. A EPPO entrará em contato para a premiação.

Contamos com sua a opinião para saber o que você gostaria de ganhar da empresa no final do ano. 
A participação de todos os nossos colaboradores será fundamental! Entregue ao seu gestor este 
cupom preenchido com a sua escolha até o dia 25/10. Participe!

(     ) (     ) (     )

Fiesta (ave) de Natal Cesta de NatalCartão de compras 
de R$ 100,00
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entretenimento

Ajude o Eppinho a achar o caminho de casa.

Divirta-se: ligue os pontos e forme o desenho.

EPPO NEWS é uma publicação do Grupo Empresarial Eppo. Rodovia Marechal Rondon, 4500 - KM 114 - Jd. Oliveira - ITU/SP. 

CEP: 13312-000. Conselho editorial e redação: Gislaine Fogaça e Urbano Propaganda.


