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EDITORIAL
RS E VOCÊ

O 1° HERÓI
A ﬁgura do pai está associada a do herói, aquele
que está sempre alerta para nos salvar de todas
as diﬁculdades e perigos, que reúne as maiores
qualidades e nos orgulha por aquelas
habilidades que só ele possui. Todo pai é um ser
superior, admirado e tão amado por seus ﬁlhos.
A conquista dessa posição vem do exemplo que
passa para seus pequenos. Desde sempre,
sacriﬁcou-se para a família, foi o porto seguro de
todos, aquele que ensinou muitas das maiores
lições da vida, como o trabalho, a responsabilidade, a disciplina, a sinceridade, a
humildade, a gratidão, dentre tantas outras. O
amor construído junto aos seus ﬁlhos não tem
relação alguma aos presentes que distribuiu,
mas ao grande valor de estar junto nos
momentos mais importantes e de ser intenso na
relação de educação com suas crianças.
Pai é, acima de tudo, o exemplo. É aquela
pessoa que ouvimos sempre com uma atenção
especial, mais profunda, pois sempre traz um
ensinamento verdadeiro e valioso. Aquele
homem que sempre foi referência de conduta e
saber. Todo pai é um ser único e divino. Seus
defeitos ﬁcam à sombra de todo amor e
dedicação na relação com os ﬁlhos. Seu abraço
é momento único e sempre mágico, que
contagia de coragem e cura qualquer receio. A
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responsabilidade que a vida nos impõe já é
ensinada nos primeiros anos com o convívio
com o nosso pai, pois normalmente é dele que
recebemos os primeiros conselhos sobre dizer
sempre a verdade, de respeitar as promessas
por mais simples e pequenas que sejam e de
não desistir, de fazer até o ﬁm aquilo que
começamos.
É junto ao pai que temos também as conversas
mais sérias, em que precisamos de um
conselho maduro, daquela pessoa que
reconhecemos o valor da experiência e
sabemos que sempre teremos uma palavra com
princípios e valores corretos, que o certo
norteará todas as respostas. Essa é a ﬁgura de
todo pai, símbolo de respeito e admiração.
Imagem de herói e bastião do conhecimento, da
sabedoria. Exemplo de responsabilidade e
força, coragem e muito amor. Que seja sempre
fonte de inspiração para o nosso ser, as nossas
ações e de como devemos passar adiante sua
história, mantê-los eternizados em netos e no
amor inﬁnito que recebemos e sempre
retribuímos. Seja ao lado, longe ou em
lembranças carinhosas, tenham um Feliz Dia
dos Pais! Que seja um dia de gratidão, respeito,
carinho e admiração! Nossa homenagem a
todos os heróis que enfrentaram a pandemia
com coragem para cuidar de sua família!
Clovis Keller
CFO
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uma forma de investimento para a organização, pois
quanto mais capacitado for o colaborador, mais resultados
ele irá trazer à empresa.
A RS Serviços oferece treinamentos e capacitações para
que o colaborador se desenvolva e aprimore sempre o seu
trabalho. O nosso esforço e o tamanho da dedicação que
depositamos no nosso trabalho abrirá novas portas e
oportunidades. A consequência de um trabalho de
dedicação e qualidade é o reconhecimento, e, para que
isso aconteça, busque aprimorar o seu trabalho.

Qual é o caminho para atrairmos oportunidades no
ambiente de trabalho? O primeiro passo é entendermos o
nosso papel dentro da organização e o quão fundamental é
o nosso trabalho. Se a empresa oferece recursos para que
você trabalhe em um ambiente confortável e tenha as
ferramentas necessárias para poder desenvolver os seus
conhecimentos, quer dizer que ela se preocupa em
desenvolver e capacitar os seus colaboradores. Essa é

As oportunidades irão surgir de acordo com o nosso
desempenho proﬁssional. Ser comprometido, conﬁável e
pontual ainda não é o bastante, o resultado do seu
trabalho desenvolvido irá dizer muito sobre a sua
personalidade e o que você busca. Mostre o quanto está
pronto e determinado para assumir novas
responsabilidades e o sucesso será natural.
Gabriela de Oliveira
Supervisora de Treinamento

CRISE HÍDRICA NO BRASIL.
SUAS CONSEQUÊNCIAS COMO PODEMOS MINIMIZAR
Conforme as matérias que circulam nos principais
jornais, estamos à beira de um colapso hídrico. O
que gera preocupação a população. Em 2001 o
Brasil viveu um apagão. Termo utilizado para que
o consumo no país fosse diminuído em 20% evitando
desabastecimento em todo o território nacional.
Em São Paulo, tivemos o desabastecimento de água de
2014 a 2015. O volume do Sistema Cantareira atingiu 3,6%
de sua capacidade e a Sabesp utilizou a água do volume
morto.
Entre setembro de 2020 e maio de 2021, tivemos o registro
dos piores níveis de chuvas em 91 anos de histórico no
reservatório das hidrelétricas, principal fonte de geração
do Brasil.
Se continuarmos a gastar no mesmo ritmo, teremos que
racionar o consumo de água novamente. Por isso,
podemos tomar algumas ações tanto na economia de
água quanto na utilização de energia elétrica. Veja
algumas dicas:
Como devemos economizar água em casa:
•
Feche a torneira enquanto escova os dentes;
•
Diminua o tempo na ducha;
•
Vai lavar alimentos? Coloque uma tigela ou pote
embaixo da torneira. Você pode usar a água para

regar as plantas e lavar o quintal;
Deixe de molho as louças com a sujeira mais pesada.
Facilita na hora de lavar;
•
Ao lavar a louça, ensaboe tudo de uma vez e depois
enxágue;
•
A sua bacia sanitária é de válvula? Cuide para mantêla regulada, os vazamentos podem acontecer. O
ideal é optar pela caixa acoplada, é mais econômica.
•
Use balde/regador e não mangueira para regar as
plantas;
•
Olhe para sua casa. Tem vazamento? Conserte. É
bom para o seu bolso;
•
Precisa mesmo lavar a calçada? Será? Avalie bem
antes.
Com a crise da água, o custo da energia aumentou.
Veja como economizar energia:
•
Aproveite a iluminação natural;
•
Adote cores claras nos ambientes;
•
Use lâmpadas ﬂuorescentes ou de LED;
•
Tire os eletrônicos da tomada;
•
Diminua a troca de calor da geladeira;
•
Reduza o uso do ferro de passar roupas.
Não se esqueça de que estamos na pandemia da Covid19. Então é importante que as mãos sejam lavadas
corretamente conforme o protocolo e com uso consciente
da água.
Ricardo Watanable
Coordenador de Qualidade
•
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ser uma mola propulsora para construirmos sonhos a
serem realizados com planejamento e foco. O problema
ocorre quando nosso precioso tempo é perdido
absorvendo conteúdos que nos trarão frustrações ou que,
infelizmente, nos fazem abstrair nossa existência.
Quando alguém chega neste ponto, começa a renunciar
sua vida social, abdica de estar entre amigos e familiares e
submerge-se em um universo isolado e frio, somente a
tela do celular e a pessoa.

AGORA: O TEMPO DE SER FELIZ
Existe somente um tempo para sermos felizes e esse
tempo é agora. Passamos muitas horas do dia com as
atividades do trabalho. E nas horas de lazer, como você
tem aproveitado seu tempo?
A vida é feita de momentos e nossas melhores lembranças
são compostas por pessoas especiais, sejam elas amigos,
familiares, colegas de trabalho ou até mesmo momentos
que estamos em paz com nossa própria companhia,
assistindo um ﬁlme, lendo um livro ou um artigo
interessante, até mesmo cozinhando um prato delicioso ao
som daquela música predileta!
Porém, há aqueles que passam horas a ﬁo colados no
celular, meros telespectadores das redes sociais, que se
baseiam na vida de outras pessoas para construírem seus
objetivos de vida. A internet nos insere em universos que
jamais poderíamos imaginar estarmos e isso pode, de fato,

Os ladrões do nosso tempo, que são inúmeros, não levam
somente calculadas horas do nosso dia, nos
impossibilitam de viver momentos, de estarmos com as
pessoas que amamos, de ensinarmos e aprendermos
com nossos ﬁlhos, de aproveitarmos a experiência, o
amor incondicional e carinho de nossos pais ou a alegria e
descontração do bate papo entre nossos melhores
amigos. Os momentos nos trazem sensações de bemestar, são através deles que construímos nossa bagagem
afetiva que levaremos por toda a nossa vida. Vida esta,
única, que nada mais é do que o tempo que nos é dado e
cronometrado a partir do nosso nascimento.
Olhando por esse prisma, ﬁca fácil entendermos a
importância de cada segundo e a enorme diferença entre
o tempo vivido e o tempo simplesmente gasto?
Trazer esta reﬂexão à tona não serve para impulsionar
atitudes impensadas que caibam de forma simplória na
expressão “viver a vida adoidado”, ou lamentar pelo
tempo perdido que agora nos faz muito mais sentido seu
valor. Na verdade, este texto é para nos fazer pensar na
qualidade do nosso tempo, em como levamos nossa vida,
o que levaremos dela e o que deixamos como nossa
marca no mundo.
Pense bem e responda para si mesmo: você já viveu hoje?
Renata Pirolo
Coordenadora de Marketing

você tem feijão, te dou um pouco do meu e você me dá um
pouco do seu e ﬁca tudo certo. O importante é que desde
aquela época já era necessário que as famílias tivessem
um vínculo de conﬁança com as outras para realizar essas
trocas.

RELAÇÕES COMERCIAIS
Hoje vamos falar um pouco sobre relações comerciais. A
palavra ''comercial'' vem do termo ''comércio'', com origem
no Latin Comercium (cum+merx), que virou a palavra
mercari - no português vira mercancia, o ato de
comprar/vender.
Parece um pouco complicado, mas não é. Antigamente,
quando não se tinha moeda para trocar pelo produto que
se desejava, existia o escambo, ou seja, eu tenho arroz,

Trazendo para os tempos atuais, isso não mudou. As
famílias se tornaram corporações e a conﬁança ainda é
muito importante nas relações comerciais. Embora hoje
tenhamos diversas formas de garantir o que foi negociado,
como certiﬁcados, contratos, acordos, entre outros
documentos do mundo corporativo, a conﬁança que é
traduzida para boas relações comerciais é sempre
necessária para o início de qualquer negociação.
Aqui na RS Serviços temos relações de conﬁança, ou
seja, um bom relacionamento com todos os nossos
clientes, colaboradores e fornecedores. E isto ajuda muito
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no nosso crescimento. Um cliente que conﬁa, contrata os
serviços da RS e comprova que entregamos tudo aquilo
que foi negociado e com certeza nos indicará para novos
clientes. Da mesma forma, um candidato que conﬁa, vira
colaborador e em seguida comprova que a RS é uma
empresa onde é bacana trabalhar, com certeza vai indicar
seus amigos para trabalharem aqui também.
Temos alguns casos em que os colaboradores de outras
empresas indicaram ao cliente a RS Serviços para que
eles pudessem vir trabalhar aqui. Isso é resultado de uma
ótima relação de conﬁança.
Na nossa vida pessoal, as relações comerciais são muito
importantes, por exemplo: você tem o barbeiro em quem
conﬁa, a manicure em quem conﬁa, a loja em que conﬁa e
automaticamente se torna ﬁel a eles. Isso é normal do ser
humano: voltar a fazer algo em quem conﬁamos ou ir
sempre onde somos bem atendidos. O contrário também
é verdadeiro, se não gostamos do atendimento de uma
empresa ou loja, nunca mais voltamos e ainda contamos a
nossa má experiência a outras pessoas, fazendo com que
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a clientela daquele lugar diminua.
Por isso, gostaria de chamar a atenção de todos vocês a
se perguntarem: com quem tenho boas relações
comerciais? Com o meu cliente? Com os meus colegas e
amigos? O que faço para manter estas boas relações e
aumentar ainda mais o meu sucesso? Fico falando bem
da minha pessoa até o outro acreditar ou demonstro o meu
bom trabalho fazendo com que a pessoa do outro lado
comprove a minha eﬁciência? Me coloco à disposição
para entender o outro lado e sugiro soluções?
Meu diretor sempre fala que temos coisas boas e ruins,
que as boas precisamos valorizar e as ruins minimizar,
procurando ser pessoas melhores a cada dia. Vale a pena
esse exercício. Se todos nós melhorarmos um pouquinho
por dia, imagina só quanto isso será bom em 365 dias!
Quando você melhora, as suas relações também
melhoram, pois o relacionamento vem diretamente de
você. Se você está bem, todos vão perceber e aumentar o
nível de conﬁança em você. Pratique!
Wendy Tavares
Coordenadora de Vendas
colaborador dentro do período aquisitivo de um ano e nos
dias que efetivamente ele terá para gozo das férias.

FALTAS, ATESTADOS E
REFLEXO NAS FÉRIAS
Você já deve ter tido a necessidade de faltar algum dia a
seu trabalho, seja por questões de saúde ou algum
problema pessoal que não poderia ser resolvido de outra
maneira a não ser com sua presença. Mas você sabe no
que sua falta pode acarretar quando ela não é justiﬁcável?
Hoje, vamos abordar alguns tópicos com relação a isso.
Conﬁra:
Faltas
As faltas não justiﬁcadas por lei geram prejuízo da
remuneração do trabalhador e demais consequências
legais. Além disso, podem resultar em falta leve ou grave,
conforme as circunstâncias ou repetição.
Com base no Art. 6º da Lei nº 605/1949, o colaborador que
faltar perde a remuneração do dia de repouso que é
conhecido como descanso semanal remunerado.
Reﬂexo nas Férias
Além disso, as faltas injustiﬁcadas reﬂetem nas férias do

Veja como se dá a proporção de descanso: direito a 30
(trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao
serviço mais de 5 (cinco) vezes; 24 (vinte e quatro) dias
corridos, quando tiver de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; 18
(dezoito) dias corridos, quando tiver de 15 (quinze) a 23
(vinte e três) faltas; 12 (doze) dias corridos, quando tiver
de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas; e acima
dessa quantidade, perde-se o direito às férias.
Atestado médicos
Os atestados devem ser encaminhados exclusivamente
para nosso Departamento de Pessoal (RH).
Disponibilizamos um canal de WhatsApp exclusivo para
recebimento desse tipo de documento.
Assim que for ao médico e pegar um atestado/declaração
médica, você deve encaminhar para o número 11 943335770. O departamento receberá e informará via
WhatsApp se o documento foi aceito e se o abono
ocorreu.
Após essa conﬁrmação, o documento deve ser
encaminhado para a empresa (via original) para arquivo
em prontuário.
Sempre que retirar esse documento no hospital, conﬁra
para que não tenha rasuras ou informações erradas.
Amanda Alves
Gerente de RH
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Elogio - CÍCERA - Farma Ervas
Após uma reunião com a nossa diretoria sobre uma demanda de serviço extra em que
precisaremos do auxílio da RS, a colaboradora Cícera de Macedo Severo foi elogiada
por nosso diretor Sr. Alberto, pela prestação do serviço, educação e agilidade.
Gostaria de relatar nesse e-mail que faço minhas as palavras dele também e acho
muito importante a empresa ter conhecimento desse fato.
(Nívia Prates - Departamento de RH)

Nossos sinceros agradecimentos pela
grande proﬁssional reconhecida, Cícera!
RS Serviços

Olá pessoal, tudo bem?
Eu sou a Jéssica Nascimento (CRN 3 56079),
Nutricionista da RS SERVIÇOS.
Hoje temos mais uma:

DICA DA NUTRI
colheres de sopa ao dia) ou 60g de ﬂocos ou
farinha de aveia (cerca de 4 colheres de sopa).

Fitoterápicos
Hoje a dica da nutri fala sobre aveia, ela é considerada um
alimento funcional justamente porque promove efeitos
benéﬁcos à saúde quando consumida com frequência na
rotina de alimentação.
Ela é um cereal rico em ﬁbras solúveis e proteínas, além
de carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais
antioxidantes, segundo a Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos (TACO), em 100gramas de
aveia tem: 394 calorias sendo: 66,6 gr de carboidratos;
13,9 gr de proteínas; 8,5 gr de gordura e 9,1 gr de ﬁbras.

Embora a aveia não contenha glúten, ela pode
apresentar traços por ser processada num mesmo
ambiente, o que caracteriza uma “contaminação
cruzada” e esta é o suﬁciente para causar sérios
problemas de saúde de um indivíduo celíaco.
Pessoas não celíacas podem ou não ter
sensibilidade à aveia, mesmo quando ela não for
processada no mesmo ambiente, pois a aveia
contém a avenina, uma proteína que é muito similar
ao glúten, caso apresente sintomas ao consumi-la
deve procurar orientação proﬁssional para
investigar.

Receitinha da vez

Interessante, mas quais são os benefícios do seu
consumo?
- maior sensação de saciedade ao organismo, auxiliando
no controle do apetite e, portanto no emagrecimento;
- auxílio na prevenção de doenças do coração por reduzir
as taxas de LDL colesterol;
- regulação do funcionamento intestinal e aumento da
fermentação de bactérias intestinais benéﬁcas;
- melhora no controle da glicemia por tornar mais lenta a
absorção de glicose no sangue.
Esses benefícios acontecem, por quê?
Porque quando as suas ﬁbras solúveis são ingeridas, se
misturam na água formando uma espécie de gel, a ﬁbra
solúvel mais presente na aveia é a beta-glucana.
O farelo de aveia é a forma que a aveia apresenta maior
concentração de beta-glucana, seguido dos ﬂocos e da
farinha. A recomendação para pessoas, sem doenças
pré-existentes, de consumo diário é de 3g de betaglucana o que equivale a 40g farelo de aveia (cerca de 3

Brigadeiro de Aveia
Ingredientes:
2 bananas picadas
2 colheres (sopa) de farelo de aveia
1 colher (sopa) de cacau em pó
1 colher (sobremesa) de mel
Preparo:
Misture tudo, coloque numa panelinha e leve ao
fogo baixo até apurar bem e soltar do fundo da
panela. Deixe esfriar, enrole os brigadeiros.
Passe no farelo de aveia e coloque em forminhas.
Agora que conversamos sobre aveia, no próximo
encontro falaremos sobre vitamina D e imunidade!
Um beijo da Nutri.
Se cuidem ;)

DIZEM

POR AI...
Rebemos muitos
comentários positivos.
Converse conosco
nas redes sociais!
rs-serviços
RSServiços
RSServicosterceirizados
@oﬁcialrsservicos

ELOGIOS
DE COLABORADOR PARA COLABORADOR

Andrey
Operacional

Grazielle
Recrutamento e Seleção

Edson
Operacional

Gabriela
Treinamento

Luciene
Operacional

Rodrigo
Operacional

Eduardo
Operacional
Everton
Operacional

VOCÊ NO TOPO
RANKING 2021
Colaboradores que receberam máxima avaliação em Atendimento ao Cliente,
Pontualidade e Assiduidade, Apresentação Pessoal e Trabalho em Equipe.
Parabéns para todos os proﬁssionais da relação de agosto.

ADRIANA MOURA DE SOUZA

GRAIUZA PEREIRA GUIMARAES

MARIELZA GOMES ARAUJO

AGEU DO NASCIMENTO DANIEL

HELENI SILVA

MARILENE DE JESUS SANTOS

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA

IRENE NERI DOS SANTOS

MARTA ALVES DE AZEVEDO

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA LUCAS

JACIRA MARIA DA SILVA

MIRIAN REGINA LEITE ISIDORO DE LIMA

ALINE GUIMARÃES RODRIGUES

JACKSON EMÍLIO MONTALVÃO

NILDA CARMO DE JESUS

AMANDA BRAZ CARRILO

JAENI MARIA DA SILVA

PAULO RODRIGUES DA SILVA

APARECIDA DOS SANTOS

JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA

PRISCILLA DE OLIVEIRA SANTOS

ARIANA PEREIRA

JOÃO CONCEIÇÃO SOUSA

RAIMON ARAUJO DOS SANTOS

BRUNA APARECIDA DOS SANTOS

JOELMA ALVES FRANÇA

RENAN JESUS DOS SANTOS

CAMILA ROSA DA SILVA

JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS FILHO

ROSILDA GOMES DA SILVA

CARLOS ROBERTO DIAS

JOSEFA INÊS CUSTODIO DA SILVA

ROSIMEIRE AP. V. DA SILVA

CONCEIÇÃO MARIA R. DE ARAUJO

JUCELY SOUZA DOS ANJOS

SANDRO JOSÉ SILVA CARAIBA

DANIELA MARIA DA SILVA

JUSSARA DA SILVA RIBEIRO

SANTINA CAVALCANTE DA SILVA

DÉBORA OLIVEIRA MARTINS

LUANA MICHELLE BEZERRA

SEVERINO ISIDIO DA SILVA FILHO

DIEGO JOSE DE ALMEIDA

LUCAS GUILHERME ANCERMO PEREIRA SIDNEY LIMA DE ARAÚJO DA COSTA

DOMINGAS CARVALHO DA CUNHA

LUCIDALVA CORREIA SANTOS

SILVIA ALVES DA SILVA

ELAINE DOS SANTOS SIMEÃO

MAGNO DOS SANTOS ARAÚJO

SIMONE APARECIDA DA S. RODRIGUES

ELIETE DA SILVA

MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

SIMONICA PEREIRA DE LIRA SANTOS
SUELY CRISTINA DE MORAIS

FABIO DE CARVALHO SILVA

MARCOS SOUSA SILVA

FABIO DE JESUS OLIVEIRA

MARIA APARECIDA GONÇALVES SERRA TAIZE LIMA NASCIMENTO

FRANCISCA SOUSA DOS REIS

MARIA APARECIDA TIGRE

VALDOMICIO FRANCISCO DE ANDRADE

FRANCISCO APARECIDO DA SILVA

MARIA ESTER DE FARIAS BORGES

VANUZA JANCI POLIVERA L. S. GOMES

FRANCISCO DE PAULO GOMES

MARIA ROSALIA GOMES DA SILVA

VICENTE OSVALDO MOREIRA

GILMAR ELOI DOS SANTOS FABIANO

MARIA ROSÂNGELA APRÍGIO DA SILVA

VINICIOS DOS SANTOS DE JESUS

QUEM FAZ A DIFERENÇA
TREINAMENTO

“As pessoas que alcançam
seu potencial pensam em
aperfeiçoamento”
(John Maxwell)

rs-serviços
RSServiços
RSServicosterceirizados
@oﬁcialrsservicos

www.rsterceirizacao.com.br

MATRIZ SÃO PAULO

FILIAL CAMPINAS

FILIAL GUARULHOS

FILIAL ABC

Rua Catão, 732
Lapa • São Paulo • SP

Rua Irmã Seraﬁna, 863 • Sala 13
Centro • Campinas • SP

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159
Sala 409 • Centro • Guarulhos • SP

Rua Dona Elisa Fláquer, 70
Centro • Santo André • SP

Tel.: 11 3803.8853 I 11 3879.8253

Tel: 19 3396.8966

Tel: 11 4574.7970

Tel: 11 4509.0969

