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“Herói” é o termo atribuído ao ser humano que realiza ações incomuns e admiráveis, com coragem e 

muita bravura. Na realidade, ser herói vai além de ter poderes sobrenaturais. Pessoas que realizam algo 

que causa um bem maior ao outro, com determinação e esforço, são os verdadeiros heróis e heroínas 

deste tempo. Foi dessa maneira que os colaboradores da EPPO foram mencionados numa homenagem 

realizada pelo Jornal Periscópio, em Itu/SP, referente ao Dia do Gari 2021. Também foram publicamente 

reconhecidos no Dia do Trabalho, pelos fotógrafos Alberto e Julia, nas redes sociais. E assim, podemos 

afirmar que temos uma grande equipe de heróis e heroínas atuando nas ruas das cidades: varredores, 

coletores, motoristas, operadores e ajudantes de serviços gerais que compõem toda a equipe operacional, 

nosso verdadeiro Esquadrão da Limpeza! 
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Homenagem do fotógrafo Alberto, munícipe mairinquense.

Homenagem do jornalista Moura Nápoli.

Super heróis da vida real 



Semana Lixo Zero 2021
A Semana Lixo Zero (SLZ) é uma oportunidade para aprendermos sobre as boas práticas Lixo Zero, como 

aplicá-las no dia a dia nos inspirando a repensar nossos hábitos e consumo. Realizada entre os dias 25 a 29 

de outubro, incentivamos nossos colaboradores e comunidade a desapegarem de materiais acumulados em 

casa, que não são mais utilizados pela família e que podem beneficiar muitas outras pessoas. O resultado 

foi muito gratificante: recebemos inúmeras doações, que foram utilizadas para uma “feira de troca” em todas 

as unidades da EPPO, e também direcionada para instituições sem fins lucrativos, dentre os estados de São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Doar é uma forma de amar! 
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AÇAO E COMUNICAÇAO~                         ~

Isso sim é empatia! 
Demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa é sinônimo da palavra “Doar”. Esse significado “soa tão lindo”, 

mais ainda quando o vemos na prática! E falando em prática, nossos colaboradores da equipe de coleta de 

Itu já estão habilidosos. Emerson Gonçalves, Rubens Carlos, Jefferson Alexandre e Luiz Carlos observavam 

há um tempo o quanto o garotinho Kelvin se alegra todas as vezes que o caminhão de coleta passa pela 

comunidade. Criaram um laço de amizade tão admirável, que surpreenderam Kelvin com uma caprichada 

festa de aniversário, com direito a diversos salgadinhos, docinhos, bolo, presentes e balões. E sabe qual era o 

sonho do Kelvin, que até foi o seu pedido de aniversário? “Queria muito andar no caminhão, mas junto com 
o meu irmãozinho”, declarou o garotinho, todo tímido. Pedido feito, pedido realizado! 

PLÁSTICO

PAPEL VIDRO
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Em 16 de setembro, essa mesma equipe foi entrevistada pela Rede Sim, afiliada da TV Record, desta vez 

para orientar os linharenses sobre a maneira ideal de descartar o lixo produzido nas residências, visto que, 

infelizmente, a irregularidade na cidade é grande. A EPPO, em parceria com a prefeitura e imprensa, vem 

buscando alertar os cidadãos sobre a importância de destinar os resíduos nos locais corretos, assegurando 

a melhoria da qualidade de vida de todos, incluindo o meio ambiente. Para assistir a matéria completa, aponte 

a câmera do seu celular no qr-code abaixo, ou acesse: https://www.youtube.com/watch?v=fzmFDgQcLew

EPPO na TV Sim, afiliada da Record no Espírito Santo.

EPPO na TV
Nosso colaborador Wanderson Reis, junto à equipe 

de coleta que ele faz parte, deram entrevista para a TV 

Gazeta, afiliada da TV Globo no estado do Espírito Santo. 

Essa matéria destacou a EPPO, que não apenas cuida da 

limpeza de Linhares, mas incentiva seus colaboradores e 

cidadãos às práticas sustentáveis, inspirando as futuras 

gerações.

Para assistir a matéria completa, aponte a câmera do seu 

celular no qr-code abaixo, ou acesse:

https://globoplay.globo.com/v/9284050/

EPPO na TV Gazeta, afiliada da Rede Globo 

no Espírito Santo.
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Segundo dados do jornal A Folha de São Paulo, e o Grupo de Pesquisa Alimento para Justiça, cerca de 125 

milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, gerada durante a pandemia, ou seja, 

existe a incerteza sobre a capacidade de conseguir alimentos, devido ao desemprego, economia abalada no 

país e mundo, dentre outros fatores agravantes. Diante de todos esses números assustadores, a EPPO apoia 

causas solidárias, dentre elas, o combate à fome. Recentemente recebemos devolutivas calorosas sobre 

uma ação que firmamos com ONGs distribuídas pelo Brasil – instituições sem fins lucrativos – voltadas à 

trabalhos sociais com famílias carentes. Por meio dessa parceria, centenas de famílias tiveram seus armários 

abastecidos de alimentos, o que nos encheu de esperança e vigor. Agradecemos todas as instituições que 

nos apoiaram nessa causa maior.

Combate à fome 

Manoel Bueno, sorteado 
em Itu (Administrativo).

Rômulo José, sorteado 
em Itu (CIS).

Mc Dia Feliz! 
Como parte da doação realizada pela EPPO à GRAAC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com 

Câncer), ganhamos alguns vales lanche BIG MAC da maior campanha de mobilização em prol da saúde, 

educação de crianças e jovens do Brasil, conhecida como Mc Dia Feliz. Realizada no dia 23 de outubro de 

2021, promovida pelo sistema McDonald’s, 67 projetos e 57 instituições foram beneficiadas, para atuar em 

casos oncológicos (crianças com câncer) no país, contemplando 19 estados mais o Distrito Federal. Além de 

apoiar essa causa, a EPPO sorteou 74 vales desse lanche, proporcionando para 37 colaboradores o direito 

de saborear o prêmio junto à um acompanhante. Literalmente, foi uma GRANDE ação! 

Adriano Pereira, Maria Regina e Vitor 
Bonilha, sorteados em Itu (Cidade Nova).

Jarbas Euzebio, 
sorteado em Linhares.

Pamela Fernanda, 
sorteada em Lorena.

Fábio Garcia e Eduardo Souza, 
sorteados em Alvorada.

Fábio Luís, sorteado em 
Cabreúva.
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Ser criança é ser feliz! 
No decorrer do mês de outubro de 2021, a EPPO encaminhou a todos os filhos dos colaboradores, de 0 a 12 

anos, uma lembrança em homenagem ao Dia das Crianças. Desejamos que todas tenham uma infância feliz, 

com direito à educação escolar, muitos momentos em que possam brincar, se divertir, principalmente, junto 

aos pais e toda a conjuntura denominada FAMÍLIA, seja de sangue ou de amigos. Aponte a câmera do seu 

celular no qr-code abaixo, ou navegue no link a seguir, para conferir o vídeo com uma mensagem de carinho 

que preparamos para todas as nossas crianças: https://youtu.be/7aFmI7f0_Qc 

projetos sociais

Papais e mamães de Lorena recebendo o brinde de seus filhos.

Davi Lucas, filho da colaboradora 
Raquel Giatti, unidade de Itu.

Esmeralda Batista, filha do colaborador 
Antonio Sebastião, unidade de Linhares.

Símbolo de segurança e proteção! 
Ainda quando criança, criamos uma linda imagem da figura paterna como um forte guerreiro, amigo e prote-

tor! Entendemos o quão difícil é manter essa imagem aos filhos, no decorrer de toda uma vida, mas também 

sabemos que todos esses esforços valem a pena. Em agosto, levamos a todos os colaboradores papais da 

EPPO essa mensagem reflexiva, junto à uma lembrança simbólica (um jogo de dominó) que incentiva muitos 

momentos em família. Torcemos para que muitas situações oportunas aconteçam entre pais e filhos, como 

geradores de lindas memórias a serem eternizadas.

Unidade de Itu (CIS). Unidade de Itu (Serviços gerais).

Unidade de Itu (Varrição noturna). Unidade de Lorena.
Unidade de Itu 
(Ecoponto Padre Bento).
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Uma Páscoa de esperança e fé 
Ainda encarando o grande desafio de viver durante uma pandemia, em 2021 nossa comemoração de Páscoa 

teve de contar com muita esperança e fé. Sem poder celebrar como sempre fazemos, de forma calorosa e 

com reflexões sobre a vida, tivemos de esperar o melhor momento para realizá-la. Apesar do contratempo, 

pudemos perceber que quem acredita sempre alcança dias melhores, com a esperança recompensada e a 

fé restabelecida.

Unidade de Cabreúva.

Unidade de Itu (Bairro Brasil).

Unidade de Itu (Administrativo).

Unidade de Itu (Coleta noturna).

Unidade de Linhares

(Coleta diurna).

Unidade de Linhares (Varrição).

Unidade de Capivari.

Unidade de Itu (Cidade Nova).

Unidade de Itu (Aterro de inertes).

Unidade de Itu (Ecoponto Bosque 
Santa Rosa).

Unidade de Linhares

(Coleta noturna).

Unidade de Lorena.

Unidade de Guaíba.

Unidade de Itu (Coleta diurna).

Unidade de Itu (Aterro sanitário).

Unidade de Itu (Jovens aprendizes).

Unidade de Linhares (Serviços gerais).
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Ser iluminado, vulgo mãe 
Palavra tão pequena, porém, carregada de valores incalculáveis, “MÃE” é sinônimo de sabedoria. E sabemos 

que temos muita representatividade na EPPO de mamães cheias de bravura e dedicação. Foi dessa forma 

que celebramos o Dia das Mães 2021, junto a essas “figuras” que fazem toda a diferença na vida de seus 

Unidade de Itu (Bairro Brasil).

bem-vindo ao planeta!

MIRELA CAMARGO DA SILVA
Filha do colaborador Michael 
Aparecido da Silva.

KAUAN BELO GERMENES
Filho dos colaboradores 
Andressa Belo e Matheus de 
Castro Germenes.

ARTHUR GABRIEL ALVES DE 
MORAIS
Filho do colaborador Marcos 
Vinicius Soares Prado Morais.

MANUELLA DA SILVA MEIRA
Filha do colaborador Rosendo 
da Silva Santos.

ANA CLARA DA SILVA
Filha da colaboradora Adriana 
Cícera da Silva.

GABRIEL MARTINS MAZZI
Filho da colaboradora Karina 
Gonçalves Martins Alves.

MARIA HELENA MARQUES DE 
MORAES
Filha do colaborador Marcos 
de Lima Moraes.



DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
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Reconhecidos do Semestre 
Pela primeira vez na EPPO, transmitimos AO VIVO um evento virtual sobre o Programa de Reconhecimento 

“Você Merece!”. Tivemos uma audiência calorosa, com colaboradores de várias unidades da EPPO, do 

nosso CEO Rodrigo Ventre, e de alguns convidados especiais. Durante o evento divulgamos quem fez 

reconhecimentos e quem foi reconhecido por gestos que aconteceram no dia a dia de trabalho, de janeiro a 

junho de 2021. A apresentação contou com a arte e música do grupo de teatro SemeArt, e emocionou todo 

o público participante. No final do evento, todos os colaboradores que receberam algum reconhecimento 

ganharam prêmios de incentivo, dentre eles, kit de plantio com semente mágica, ingressos de cinema, 

necessaires, kit tecnologia e até mesmo vale restaurante com acompanhante. Se você não pôde assistir 

a transmissão ao vivo, confira a apresentação apontando a câmera do seu celular no qr-code abaixo, ou 

clicando no link https://youtu.be/epckxoYB2vY: 

Se você faz parte do quadro de colaboradores da EPPO, participe do Programa de Reconhecimento “Você 

Merece!”, registrando algo que te fez admirar o trabalho de algum colega, seja um projeto, atividade bem 

realizada ou até mesmo por uma atitude solidária. Acesse http://tiny.cc/registreAQUI ou retire um formulário 

com o apoio administrativo de sua unidade.

Ariane França, Gislaine Nereu 
e Janaína Lino, contempladas  
com dois vales cinema.

Arilan Soares, contemplada  
com um vale restaurante no Bar 
do Alemão, em Itu.

Transmissão ao vivo.

Clidson Santos, contemplado 
com dois vales cinema, reenca-
minhados por Vanessa Costa.

Diego Santos, contemplado  com 
dois vales cinema.

Gabriela Rizzi, contemplada 
com um vale restaurante no Bar 
do Alemão, em Itu.



Você é incrível! 

Seleção por competências 

Celebração dos anjos 

Conquistamos novamente a premiação Lugares Incríveis para Trabalhar em 2021, na qual tivemos a honra de 

também ser premiados em 2020. Realizada em agosto, pelo site UOL e a Fundação Instituto de Administração 

(FIA), essa premiação é avaliada por meio da pesquisa de clima organizacional, sendo essa uma das 

primeiras etapas. Por ela, é possível mensurar os níveis de satisfação entre nossos colaboradores, levando 

em consideração o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, a atuação e satisfação com a gestão de 

pessoas. Dedicamos esse prêmio a você, nosso colaborador, por ser o principal motivo de existirmos. Juntos, 

compomos essa família incrível!

Nossa colaboradora Gabriela Rizzi (DHO) realizou o treinamento virtual “Seleção por Competências”, do dia 

15 a 16 de julho de 2021, com o pessoal das unidades de Itu, Linhares e Guaíba. Os participantes aprenderam 

mais sobre como tornar padrão o processo seletivo em seus locais de trabalho, visando melhorias e, com 

isso, maior assertividade na contratação. Foi uma grande troca de experiências entre as equipes, que já vem 

colocando em prática esse aprendizado.

O encerramento da Pesquisa de Clima 

2021 aconteceu na EPPO em 16 de ju-

nho, por meio das facilitadoras Gabrie-

la Rizzi e Talita Souza, colaboradoras 

do nosso DHO. Esse encontro virtual 

contou com a participação dos “Anjos”, 

que compuseram o time de apoio ad-

ministrativo aos nossos colaboradores 

operacionais, para que pudessem res-

ponder a pesquisa.

Impacto Social e Diversidade 
Com o objetivo de discutir assuntos relativos aos grupos de afinidade 

da diversidade e trabalhar na educação dos aliados, Milene Mizuta, 

nossa fornecedora parceira, vem se reunindo virtualmente desde o 

início deste ano com o nosso Comitê Impacto Social e Diversidade. 

A missão desse comitê é ser um “movimento que dá voz às questões 

sociais e as transformam por meio da conexão entre o indivíduo”. Os 

encontros vem sendo um sucesso, repleto de novos aprendizados!
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Escuta profunda 
Conduzido por Aude Kater, nossa palestrante parceira, o treinamento “Escuta Profunda” também ocorreu 

virtualmente em 16 de junho de 2021, com o objetivo de instruir nossa equipe administrativa sobre como 

elaborar um genograma, que é uma representação gráfica da história familiar, apresentando os vínculos de 

parentesco e características genéticas.

Multiplicadores de técnicas 
de feedback
Durante o mês de junho de 2021, nossas colaboradoras palestrantes Gabriele Sartori (DHO), Marina Mazia 

(Financeiro), Creila Cristina (Financeiro) e Silmara Araujo (Suprimentos), treinaram algumas pessoas do 

administrativo para multiplicarem às equipes do operacional o que são técnicas de feedback, e como aplicá-

las no dia a dia de trabalho. Foi utilizada, como base, a comunicação não violenta em situações de conflito e 

desenvolvimento, onde os sentimentos dos envolvidos são expressos.
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Ancestralidade e a relação 
com o nosso trabalho
Realizado virtualmente no dia 30 de junho, esse treinamento teve como palestrantes Esther Jossi, Aude 

Kater e Suely Lupo, que são nossas fornecedoras parceiras. Os colaboradores participantes vivenciaram um 

momento de autoconhecimento, reflexão e apoio para melhoria em relacionamentos atuais, compreendidos 

pelas origens e legado dos seus antepassados. Aproveitando o tema, trocaram experiências vividas no dia 

a dia de trabalho.

Logo após terem recebido o treinamento, os colaboradores Bruno Ramos (TI), Camila Martins (Suprimentos), 

Maria Eduarda (Infraestrutura), Agatha Ribeiro (Jurídico), Lais Santos (Engenharia Ambiental), Andressa 

Oliveira (Apoio Administrativo), Ana Paula Coelho (Operacional) e Fiama Maria Pereira (Operacional), iniciaram 

encontros com nossas equipes operacionais de diversas unidades, para compartilhar a proposta central: 

ensinar como aplicar um feedback com sucesso!
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Programa de estágio

SEMEART 2021

Em junho de 2021, alunos da 2ª série do Ensino Médio da Escola Suíço-Brasileira, localizada em São Paulo, 

fizeram uma pausa em seus estudos para iniciarem um período de vivência na EPPO e em outras empresas 

parceiras. O objetivo desse programa é oferecer para esses adolescentes uma visão prévia do mundo 

profissional real, antes de finalizarem o Ensino Médio. Dentre a programação, a equipe de Sustentabilidade 

da EPPO apresentou a área e os projetos de Educação Ambiental, por meio de uma apresentação virtual. 

Os alunos participaram do EPPO Tour, onde conheceram de perto o funcionamento e a importância que o 

ecoponto, aterro sanitário e inertes têm para o município de Itu. Eles também visitaram algumas instalações 

da sede em Itu e conhecerem o caminho que o lixo faz dentro da empresa, desde o descarte, separação, 

acondicionamento, armazenamento, contabilização e destinação para as coletas. No último dia, os alunos 

participaram de uma capacitação com os técnicos ambientais da EPPO, onde realizaram uma sensibilização 

sobre ecopontos e coleta seletiva, orientando os munícipes sobre o descarte correto dos resíduos.

No dia 15 de abril de 2021, o grupo de teatro SemeArt, composto pelos próprios colaboradores da EPPO, 

realizou a integração virtual de novos atores, sob a ministração do nosso parceiro Amauri Falseti.
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Arte que transforma

Avaliação de competências 2021

Ferramenta de 
comunicação interna

Formação de mentoria

No dia 14 de abril de 2021, Amauri Falseti, nosso professor 

de teatro, ministrou na EPPO um treinamento virtual sobre 

o poder da arte em influenciar nosso senso crítico. Foi 

realizada uma dinâmica em formato de roda de conversa 

online, onde os participantes discutiram como a arte e a 

crítica caminham juntas, em um processo de evolução 

constante e transparente no que tange as relações, tendo 

sempre como base o desenvolvimento do ser humano.

No início de 2021, iniciamos um novo processo de Avaliação de Competências, como oportunidade única 

de desenvolvimento. Por meio dessa estrutura diferenciada de avaliação, são proporcionados momentos 

de reflexão, feedback e mentoria, que contribuem para a construção da jornada de crescimento de cada 

colaborador.

No final de fevereiro de 2021, nossos colaboradores Rafael 

Salvador (TI) e Gislaine Nereu (Marketing) realizaram um 

treinamento para as equipes administrativas da EPPO 

sobre as facilidades da ferramenta de comunicação interna 

TEAMS, que favorecerá o cotidiano de todos, fazendo uso 

da tecnologia.

Em março de 2021, Fabiana Fabri, nossa consultora 

parceira, orientou e formou alguns colaboradores da EPPO 

que foram escolhidos por seus colegas de trabalho para 

serem mentores na Avaliação de Competências 2021.
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Esther Teixeira, nossa consultora parceira, estimulou os 

participantes deste treinamento a se questionarem sobre o 

profundo significado do silêncio.

Foi realizado em março de 2021, por 

meio de quatro encontros virtuais,

no advento da Páscoa.
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Líder de Si 2021

Formatura Jovem Aprendiz

O que é o silêncio para você?

Nossos colaboradores se uniram virtualmente em vários encontros do projeto Líder de 

Si no decorrer de 2021. Os participantes das unidades de Cabreúva, Itu e Linhares, 

descobriram como conhecer a sua própria biografia por meio do desenho. A experiência 

foi maravilhosa e rendeu autoconhecimento.

Realizamos mais uma formatura virtual, 

em março de 2021, juntamente com 

a parceira ITEMM (Instituto Técnico 

Educacional Mirian Menchini), onde a 

jovem aprendiz Sabrina Belmiro, da 

nossa unidade de Cabreúva, encerrou 

conosco seu ciclo de desenvolvimento.
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SUSTENTABILIDADE

Van ambiental foi entregue em Itu

Moradores e comerciantes 
mais conscientes

Nossa van ambiental foi entregue oficialmente para a prefeitura de Itu no dia 25 de agosto de 2021. Essa é uma 

grande ferramenta de trabalho da nossa equipe de Sustentabilidade, que vem atuando na cidade com foco 

em projetos infantis, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A van 

conta com acessórios de educação ambiental, jogos e uma televisão para exibições de filmes relacionados 

ao tema, proporcionando um espaço pedagógico para atividades ambientais nas escolas. “Essa iniciativa 
com a van vem em um momento ideal, pois as crianças que ensinarão aos seus pais aquilo que deve ser 
feito, porque nossa geração não aprendeu. Projeto oportuno, ainda mais na primeira infância, quando se 
forja o caráter delas”, comentou o prefeito da cidade, Guilherme Gazzola.

Numa parceria entre a EPPO e a secretaria do Meio Ambiente de Cabreúva, em agosto de 2021 foi realizado 

um trabalho de conscientização sobre coleta seletiva. Victor Yamagami, nosso educador ambiental, visitou 

diversas residências e comércios da cidade, ensinando as pessoas sobre a separação de resíduos e sua 

destinação correta. “Quando o cidadão não separa corretamente os resíduos recicláveis, e o joga todo 
misturado nos contêineres, estamos ocupando um maior espaço no Aterro Sanitário, diminuindo assim 
sua vida útil, prejudicando o meio ambiente e deixando de gerar valor aos resíduos”, explica Victor. 

Independente da cidade em que você reside, é importante realizar a separação adequada do lixo. Caso ainda 

não seja uma prática para sua família, é sempre tempo de começar.



Programa de Coleta Seletiva

Novidades da Semana do Meio Ambiente

Você sabia que foi implantado um Programa de Coleta Seletiva em TODAS as unidades da EPPO?

Esse processo foi criado para destinar corretamente os resíduos recicláveis (plástico, papel, vidro, dentre 

outros) gerados dentro de todas as unidades da EPPO, mesmo aquelas onde não há a coleta seletiva municipal 

e/ou cooperativas de reciclagem. Apoie essa iniciativa, separando corretamente os resíduos gerados dentro 

e fora da EPPO. Afinal, você também pode levar essa conscientização para sua casa, compartilhar com sua 

família e rede de amigos.

De 05 a 09 de junho de 2021, comemoramos na EPPO a Semana do Meio Ambiente, iniciativa que foi criada 

no Brasil em 1981, para incluir a população em debates que tratem a preservação do patrimônio natural 

brasileiro, ou seja, todos os bens naturais do país: Chapada dos Veadeiros, Conservação do Pantanal, Mata 

Atlântica, Cascatas do Iguaçu etc. Entre essas ações de conscientização, são incluídas até mesmo as atitudes 

aparentemente menores do nosso dia a dia, como a economia da água, o descarte correto do lixo que 

produzimos dentro e fora de casa, dentre outras. Pensando nisso, foram criadas e divulgadas na Semana do 

Meio Ambiente várias ações dentro da EPPO, visto que procuramos ser um exemplo para a sociedade quando 

se trata do tema Sustentabilidade. Trabalhamos diariamente cuidando do meio ambiente, incentivando você e 

sua família a fazer o mesmo!

Consumo de água:

Agora a EPPO monitora e contabiliza mensalmente o consumo de água de todas as suas 

unidades, assim, identificará possíveis desperdícios, vazamentos ou uso irregular.

Consumo de energia elétrica:

Também passamos a monitorar e contabilizar o consumo de energia elétrica mensal de todas 

as unidades, buscando formas de reduzir o consumo e melhor aproveitar esse recurso. Observe 

seus hábitos diários, e tente reduzir o consumo desnecessário de dispositivos e aparelhos 

elétricos não só na EPPO, mas também em sua casa!

Emissões de gases de efeito estufa:

Estamos monitorando as emissões desses gases em todas as atividades e serviços da EPPO, por 

exemplo, no transporte dos caminhões de coleta, carros, dentre outros. Desse jeito, será possível 

reavaliar nossas ações e buscar a redução de emissões de gases. Uma forma de colaborar com 

essa ação é passar a utilizar transporte público, compartilhar caronas, utilizar etanol em seu 

veículo e manter a manutenção em dia, além de optar por outras formas de se transportar, como 

andar de bicicleta ou fazer uma caminhada.

Volume de resíduos recicláveis:

Além dos recicláveis, também monitoramos e contabilizamos os rejeitos gerados dentro da EPPO, 

cuidando da destinação correta dos recicláveis para cooperativas ou coletores autônomos. Faça 

o mesmo em sua casa: ensine os seus filhos e promova cada vez mais a SUSTENTABILIDADE 

EM AÇÃO!

16



Exposição nas Secretarias de Cabreúva

Separação de resíduos na EPPO

Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, em junho de 2021 a EPPO esteve presente na 

prefeitura de Cabreúva, apresentando às secretarias informações e dicas sobre o Meio Ambiente. Dezenas de 

pessoas foram impactadas, dentre as secretarias de Esportes, Educação, Desenvolvimento Econômico e até 

mesmo o gabinete do prefeito. Todos aprenderam sobre temas envolvendo a gestão de resíduos sólidos no 

município, como a coleta seletiva, separação do lixo, coleta domiciliar, aterro sanitário e ecopontos.

Todos os nossos colaboradores das equipes administrativas de Itu participaram de uma sensibilização sobre o 

descarte de lixo. Foram apresentados dados e informações importantes, além do reforço de instruções sobre 

como descartar corretamente os resíduos gerados dentro da EPPO, afinal, o exemplo começa por nós!
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QUALIDADE DE VIDA

Para que usar a máscara?
Devido à transmissão do coronavírus, desde 2020 foi necessário que fossem criadas

medidas de proteção para todas as pessoas, dentro e fora de casa, dentre elas, o uso de máscaras. 

Entendemos o quão difícil foi nos adaptarmos a essa realidade, e ainda é atualmente, mas as máscaras 

servem como uma barreira que protege o contágio do vírus pelo ar, caso alguém esteja infectado. Seu uso 

é extremamente importante, principalmente em locais em que não é possível manter uma distância mínima 

de segurança. Pensando na qualidade de vida, em sua casa ou no ambiente de trabalho, listamos alguns 

cuidados sobre a utilização de máscaras:

Nosso colaborador Marcos, da unidade de Capivari, se caracteriza como um exemplo de super-herói na vida 

real, se protegendo com máscara ao limpar a cidade todos os dias.

• Na hora de descartá-la, não se esqueça: se a lixeira já tiver um saco plástico, não é preciso colocar 

em outro;

• O ideal é descartar as máscaras no lixo do banheiro, junto com o papel higiênico, mas também pode 

ser colocado em qualquer lixo orgânico comum;

• Se estiver fora de casa, as máscaras usadas não devem ser colocadas nas lixeiras das ruas, pois 

deixam o material potencialmente contaminado e exposto aos coletores de resíduos sólidos. A 

recomendação é guardá-las em um saco plástico e colocá-las no lixo do banheiro ao chegar em casa 

ou então, alternativamente, em lixeiras de banheiros públicos;

• As máscaras de tecidos reutilizáveis podem ser usadas enquanto o tecido e os elásticos estiverem 

íntegros. Ao sinal de desgaste, devem ser descartadas da mesma maneira que as outras. Para a 

limpeza após cada uso, comece deixando-as de molho por 30 minutos em uma solução de uma parte 

de água sanitária para 50 partes de água potável, por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500 ml de 

água. Depois, lave-as normalmente com água e sabão. Por fim, após estiverem secas, será necessário 

passá-las a ferro e estarão prontas para o próximo uso;

• Cada pessoa deve ter suas máscaras para uso exclusivo.



19

Cuide de quem você ama

Equipes operacionais 
ganham cantis de água

Nos últimos tempos vimos o quão a vida é frágil e o tempo apressado. Percebemos que “é melhor prevenir, 

do que remediar”, pois nem sempre o remédio já foi criado. Tivemos de mudar os hábitos, não aglomerar, 

ficar isolados. Por vezes, sobre as proteções temos de ser relembrados: usar máscara, álcool em gel, ser 

vacinado. E nunca devemos esquecer que cuidar da gente também é zelar de quem tem nos amado.

Pensando em melhorar as condições de trabalho dos nossos colaboradores, levando em conta algumas 

condições das atividades sob sol, calor e tempo seco, conseguimos iniciar mais uma melhoria para as equipes 

operacionais de varrição e serviços gerais, por meio da disponibilização de cantis de água individual. Algumas 

equipes de Cabreúva e Lorena aprovaram e já estão curtindo o uso desse novo equipamento de trabalho.

Outubro Rosa e Novembro Azul, em Itu 
(Engenharia).

Conscientização Dezembro Vermelho.

Unidade de Cabreúva. Unidade de Lorena.

Palestra Setembro 
Amarelo.

Outubro Rosa e Novembro Azul, 
em Cabreúva.

Calendário de conscientização
Por meio do programa EPPO’R VOCÊ, nossa equipe de Qualidade de Vida está empenhada em compartilhar 

mensalmente mensagens que nos ajudam a refletir sobre temas relacionados à nossa saúde, seja física ou 

mental, como: atividades e exercícios físicos, percepção de riscos, acidentes de trânsito, abordagem familiar 

etc. Desde o início, várias iniciativas foram realizadas, prezando por seu bem-estar e de sua família! Continue 

acompanhando nossos meios de comunicação, e cuide-se!
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Aterro de Cabreúva é o único 
nota 10 da região!

Aumento de equipe em Linhares

EcoVassoura

O aterro sanitário do município de Cabreúva, 100% gerido pela EPPO, recebeu nota 10 na avaliação mais 

recente da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), referente ao ano completo de 2020. 

Além de ganhar espaço em várias manchetes de jornais, este foi o único da agência ambiental de Jundiaí que 

recebeu nota máxima e, em todo o estado de São Paulo, apenas 15 aterros foram avaliados como sendo 

nota 10. Em 2016, quando iniciamos a administração desse aterro, era avaliado com nota 6,2. Para os aterros, 

as notas de 0 a 7 são consideradas com condições inadequadas, e notas de 7,1 a 10 são para aqueles em 

condições realmente adequadas. O objetivo principal do aterro sanitário é destinar corretamente os resíduos 

domiciliares que não conseguem ser reaproveitados ou reciclados, minimizando o impacto ao meio ambiente. 

Parabenizamos à toda a equipe que, diariamente, se dedica nesse trabalho tão grandioso!

Em função do modelo de trabalho proposto pela EPPO à Prefeitura de Linhares, no mês de junho de 2021 

aumentamos nossa equipe de Serviços Gerais na cidade, contratando 23 novos colaboradores. Além de 

gerar novos empregos, essa ampliação vem contribuindo muito para nosso grupo de trabalho, beneficiando 

também a população, que agora conta com o aumento de frequência da capina e roçada nas vias públicas, 

mantendo a cidade ainda mais limpa.

Já imaginou que garrafas PET poderiam ser reutilizadas como vassoura? Aqui 

“EPPOssível”! Depois de realizarmos alguns testes operacionais avaliados por 

nossos próprios colaboradores, varredores em Linhares, implantamos na cidade 

a utilização de vassouras fabricadas com cerdas de garrafa PET. Além de ajudar 

a diminuir a produção causada pelas garrafas plásticas descartadas de forma 

inadequada no meio ambiente,

essa iniciativa gera renda para

pessoas que vivem por meio

dessa fabricação.



CURIOSIDADES

Processo seletivo da EPPO ganha destaque 
no site UOL

Novas parcerias na EPPO

História de sucesso

Desde o início de 2021, a EPPO vem ampliando seu quadro de colaboradores com a entrada de novos 

contratos, públicos e particulares. Em Itu, venceu a concorrência pública e foi contratada como prestadora 

de serviço à CIS (Companhia Ituana de Saneamento), em parceria de atendimento nas manutenções e 

ligações de água e esgoto da cidade. Iniciou um contrato particular no Condomínio Vila Real, também em Itu, 

com atendimento a serviços voltados à coleta de resíduos. Mais recentemente, inaugurou seus serviços de 

limpeza pública na cidade Alvorada, no estado de Rio Grande do Sul, após vencer um processo de licitação. 

Desejamos boas-vindas a todos os novos colaboradores, e que juntos nossas prestações de serviços tenham 

cada vez mais fluidez na operação e administração!

Antonio Sebastião da Silva, colaborador da equipe de Varrição em Linhares, 

iniciou no período de inverno de 2021 o projeto “Esperança de pão a quem 

tem fome”. Já há um tempo, tinha o sonho de realizar uma ação solidária 

para as pessoas em situação de rua, entregando não somente alimentos, 

mas também uma mensagem de apoio. Foi quando começou a impulsionar 

seu sonho, para que se tornasse real, reformando sua bicicleta com as 

cores azul e laranja da EPPO, como forma de agradecimento e amor ao 

seu trabalho. Desde então, com o apoio de muitos colegas, Antônio têm 

saído pelas ruas concretizando esse projeto tão carinhoso. Em meio a 

tantos problemas sociais, atitudes como essa nos traz esperança de boas 

mudanças na humanidade.

Representados pela colaboradora Talita Agudinho, do nosso DHO, 

tivemos a honra de ceder uma entrevista ao site de notícias e matérias 

UOL, sobre a utilização do teatro com candidatos à algumas vagas de 

emprego na EPPO, na etapa de seleção. Por fugir do convencional, 

fomos destacados na entrevista. Conforme diz Talita, “O processo 
seletivo é um momento de tensão e nervosismo. O teatro leva os 
candidatos a outro nível de consciência e, partir daí, fazemos uma 
avaliação mais assertiva das competências socioemocionais”.

Para ler a entrevista completa, aponte a câmera do seu 

celular no qr-code abaixo, ou acesse o link:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/05/24/
processos-seletivos-inovam-com-jogos-de-celular-teatro-e-
viagem-espacial.htm
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Apresentação de projetos na Câmara 
Municipal de Itu
No dia 02 de junho de 2021, nossas colaboradoras Juliana Souza (Serviço Social) e Gabriela Rizzi (DHO), 

da unidade de Itu, apresentaram na Câmara Municipal da cidade um projeto social que nos rendeu diversos 

elogios e interesses de parcerias.

Presente de aniversário

De geração em geração

O que seria mais um dia normal de trabalho se tornou uma grande surpresa para nossos colaboradores 

da equipe de coleta da unidade de Itu, que não esperavam ser os convidados especiais do aniversário do 

pequeno João Miguel, de 3 anos. Porém, João também nem imaginava que sua família havia preparado 

uma festa de aniversário completa, contando com o maior presente: aqueles que tanto admira, quase que 

diariamente, pelo portão de sua casa. Foi uma surpresa e tanto!

Lohan Vital, de apenas 02 anos, faz parte de uma geração de trabalhadores que se dedica diariamente 

em suas atividades na EPPO, em Itu. Filho de Alex Carlos (ajudante geral), neto de José Francisco (coletor), 

sobrinho de Jefferson Alex (coletor), e sobrinho de 02º grau de Valdeci Pereira (coletor), Lohan é apaixonado 

pela nossa equipe de coleta que passa em seu bairro. E realmente, com grandes exemplos em casa, não 

poderia ser diferente! Lohan ganhou amigos que, em seu aniversário de 02 anos, contou com a presença 

especial deles. “Perguntei para o Lohan qual seria o tema do seu aniversário. Foi quando ele respondeu 
“Minhão de lixo”! Todas as vezes que meu marido e pai chegam da EPPO, ele quer vestir a botina e roupa
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Doando sangue, você doa VIDA!
Segundo dados* do Ministério da Saúde, atualmente a taxa de doação de sangue voluntária da população 

brasileira é de 1,6%, número que está dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O sangue doado é utilizado para pessoas com doenças hematológicas variadas, câncer, aqueles que se 

submetem às cirurgias de grande porte e para emergências. Esses números foram alcançados graças 

à solidariedade de pessoas como nosso colaborador Antônio Sebastião da Silva, varredor na cidade de 

Linhares/ES, que doou seu sangue e incentivou seus colegas a fazerem o mesmo. Apoiamos essa causa e 

demonstramos nossa gratidão a todos aqueles que doam seu sangue em prol da vida.

deles. Foi quando mandei fazer uma roupinha para ele, igual ao uniforme da EPPO, para realizar seu 
sonho. É uma grande alegria saber que ele gosta tanto da coleta. Me deixa muito feliz!”, declara Jennifer 

Cristina, mãe de Lohan.

*Fonte: Agência Brasil.
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CANTINHO Do CARINHO

Colaboradoras de Lorena sendo homenageadas 
(Dia das Mulheres 2021) pela Secretaria da Saúde 
de Lorena, representada por Lúcia.

Danieli Marciano, Juliana Silva e Flávia Cristina 
registraram nessa foto a alegria que estavam 
sentindo em mais um  dia de trabalho.

Munícipe de Capivari, do bairro Morada do Sol, deixa mensagens no portão 
de sua casa, para que as pessoas tenham  leituras motivacionais.

Colaboradores de Linhares recebendo uma ilustre 
visita no CCO.

Equipe de capina (operação centro) de Itu 
surpreendendo a colaboradora Arilan, em seu 
aniversário.
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Equipe de coleta de Lorena entregando um 
presente de Páscoa para o pequeno Enzo, que é 
amigo e fã deles.

Garotinho Yuri, presenteando nossa equipe de 
coleta na Páscoa de 2021.

Pedro, de Lorena, é mais um fã mirim da nossa equipe de coleta.

Filho do coletor Allan Arruda de Guaíba. Tal pai, 
tal filho.

Munícipe de Itu costurou uma boneca para 
homenagear nossos colaboradores da varrição.
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MATERIAIS

• 2 garrafas PET;

• Cordinha de nylon, como as de varal, ou barbante (o comprimento vai depender do tamanho da criança);

• 4 argolas de plástico ou 4 tampinhas de garrafa PET (para serem os puxadores);

• Tesoura;

• Fita adesiva para decorar.

COMO FAZER

1. Separe duas garrafas PET limpas e sem rótulos. Corte com a tesoura 1/3 da garrafa PET, a partir do fundo 

(o equivalente a um pouco mais que o meio da garrafa);

2. Utilize as partes de cima das garrafas para fazer o Vai e Vem. Encaixe-as uma na outra, deixando os 

gargalos voltados para o lado de fora, como na figura abaixo:

entretenimento

Brinquedo caseiro: 
aprenda a fazer um Vai 
e Vem de garrafa PET
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3. Separe duas cordinhas de nylon, como as de varal (o comprimento da corda vai depender da idade e 

tamanho da criança, ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços). Passe as duas cordinhas dentro 

das garrafas e, em seguida, amarre cada ponta da cordinha em uma argola, ou passe por dentro de uma 

tampinha que irá servir de puxador.

4. Para decorar o Vai e Vem, você pode passar várias fitas coloridas ao redor da garrafa, ou até mesmo pintá-

las.
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RECEITA

Panqueca Verde

INGREDIENTES

Massa
• 1 xícara (chá) de talos e folhas (espinafre, 

cenoura, beterraba) cortados e cozidos;

• 1 xícara (chá) de leite;

• 2 ovos;

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo;

• ½ colher (chá) de sal;

• 1 colher (sopa) de margarina.

Recheio
• 2 colhes (sopa) de óleo;

• 1 cebola picada;

• 1 dente de alho picado;

• 6 xícaras (chá) de talos e folhas bem lavados 

e picados;

• Sal a gosto.

MODO DE PREPARO

Massa
Coloque os talos verdes no liquidificador, acrescente o leite, e bata até a mistura ficar homogênea. Passe a 

massa por uma peneira, devolva-a no liquidificador, e acrescente os ovos, a farinha, o sal e a margarina. Bata 

tudo, e reserve a massa.

Recheio
Coloque o óleo numa panela, acrescente a cebola e o alho, e deixe dourar. Acrescente os talos, as folhas e 

água (se necessário). Junte o sal, tampe a panela e deixe cozinhar.

Montagem da panqueca
Coloque a massa na frigideira untada com óleo (caso não seja antiaderente), espalhe bem, e deixe fritar dos 

dois lados. Recheie as panquecas, e sirva.


