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EDITORIAL

         Novamente aquela sensação de um ano que passou 

voando! De novo, estamos trocando os calendários e 

renovando promessas e esperanças. Dias, semanas e 

meses que passaram diante de nós! O que fizemos diante da 

riqueza que chamamos de tempo? Importante reflexão para 

o planejamento do próximo ano. Deixamos passar ou o 

usamos em nosso proveito? Caso tenha optado pela 

primeira afirmação, questione-se uma, duas ou mais vezes, 

porque cada minuto ou segundo não volta mais.

O tempo é o bem mais precioso que temos e saber usá-lo é 

uma atitude sábia! Aproveitar os dias não significa dormir 

pouco ou então descansar o máximo possível. Na verdade, 

é o equilíbrio que nos dá a melhor resposta. Uma semana ou 

um mês proveitoso é aquele em que sabemos dividir as 

responsabilidades do trabalho e da família com momentos 

de desenvolvimento intelectual e espiritual, além de boas 

noites de sono. Aproveitar o tempo é não o desperdiçar e aí 

vai do julgamento de cada um. Porém, o bom senso 

presume foco nas atividades que desenvolvemos. Se 

estamos trabalhando, a produtividade será resultado do foco 

que damos, com por exemplo, evitando interrupções 

constantes para checar o celular e assistir um vídeo ou usar 

as redes sociais. Se estamos com a família, o foco também 

deve ser na companhia, na presença intensa com filhos, 

marido, esposa, pais ou avós. O momento em família deve 

ser de compartilhamento e paz. Funciona do mesmo modo 

quando precisamos descansar, pois interrupções afetarão 

as reações químicas necessárias para “recarregar nossas 

baterias”. O momento de nosso encontro com a natureza e 

com Deus também é fundamental para o fortalecimento de 

nosso interior, tão importante para o desenvolvimento como 

ser humano e, também, da consciência coletiva. 

Que as reflexões deste final de ano sirvam para recalibrar 

nossa dedicação a tantos compromissos importantes que 

temos e, assim, mesmo com a velocidade do tempo, 

possamos encerrar mais um ciclo com a certeza de que 

valorizamos cada momento como deve ser feito. Cada novo 

ano que se inicia renovamos nosso compromisso de 

agradecimento à vida e às novas oportunidades que surgem 

de sermos gentis, respeitosos e contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento de todos aqueles que nos 

cercam. A cada dia precisamos restaurar nosso 

compromisso de fazer o bem e retribuir tudo que recebemos. 

Passamos por um período difícil e desafiador de pandemia e 

as lições devem ser aprendidas. Muita gente sofreu com 

perdas pessoais e devemos reagir com empatia, 

compreensão e muita solidariedade. Entender melhor as 

dificuldades do outro e propor ajuda e apoio. Enfrentamos 

tempos de incertezas que exigem coragem e resiliência, 

mas por mais difícil que pareça, sempre conseguimos 

vencer quando encaramos as dificuldades com 

otimismo, serenidade e confiança.

No âmbito profissional, os resultados são muito 

positivos. Mesmo em um cenário de desemprego e 

grandes desafios econômicos, todos da RS Serviços 

encerrarão 2021 com muitos motivos para comemorar. 

A empresa trouxe mais de mil novos colaboradores 

neste ano. Quanta gente passará o Natal com mais 

dignidade e segurança? Agradecemos aos clientes que 

confiaram e apostaram nos serviços desta empresa 

constituída por pessoas corajosas e comprometidas 

com um atendimento diferenciado e valorização às 

pessoas. Muitas famílias hoje vivem deste sonho de na 

simplicidade construir um mundo melhor e mais justo. 

O desejo de todos é ampliar este ciclo de prosperidade e 

trabalho. Que todos possam usufruir de novas 

oportunidades e, com saúde e fé, garantir um futuro 

melhor para si e seus familiares. O objetivo é único e 

compartilhamos os esforços de todos para sempre 

mantermos o compromisso de ampliarmos as ofertas de 

emprego e a possibilidade de desenvolvimento pessoal 

e profissional, sejam para os novos colaboradores ou 

parceiros e fornecedores. A família RS Serviços vem 

crescendo cada vez mais e fecharemos este ano com 

um crescimento recorde, fruto de muito trabalho e 

dedicação. Orgulho para todos os profissionais que 

fazem parte desta história que é construída dia a dia 

com humildade e perseverança. Acreditamos que Deus 

está conosco, cuidando e orientando cada ação. Sem fé 

e trabalho, esses resultados não seriam possíveis. 

Vamos em frente e desejamos um novo ano de muita 

saúde e prosperidade. Que todos tenhamos um Natal 

abençoado e renovadas as esperanças de um mundo 

melhor! Juntos somos mais fortes e capazes de novas 

conquistas! Aproveitem cada instante de 2022 e sejam 

sempre gratos pelos presentes da vida! 

RETROSPECTIVA

Clovis Keller
CFO



OPORTUNIDADES 2021

Diante de um ano de grandes surpresas, desafios, incertezas 
e  d i s tânc ias ,  encon t ramos  bons  mo t i vos  pa ra 
comemorações que se tornam um alívio em meio a tanta 
dificuldade. Encontramos, nos detalhes, motivos para sorrir e 
compartilhar momentos de felicidades com familiares e 
amigos. Momentos felizes são pequenos pedaços da vida, 
mas que, quando somados, nos mostram o quanto valem a 
pena!

 Encontramos a felicidade nos abraços, nas 
palavras, no acolhimento, agradecendo, numa nova 
oportunidade e nas portas que a vida nos abre. 

As oportunidades surgem de acordo com a intensidade da 
nossa dedicação, disposição e estão sempre a nossa volta. 
Perceber e aproveitar uma boa oportunidade depende dos 
objetivos traçados e da busca veemente por aquilo que 
acreditamos.

Durante todo o ano de 2021 realizamos 237 Integrações com 
1.278 colaboradores. Foram 1.278 novas oportunidades, 
novos contratos, novas famílias e novas experiências.

Para o ano de 2022, desejamos que as oportunidades se 
multipliquem mês a mês. Que nós possamos transmitir para 
os novos colaboradores a nossa essência, o caminho para 
iniciarem uma grande jornada e o quanto nós acreditamos no 
desenvolvimento de cada um. Agora devemos colher os 
reflexos positivos das nossas ações.

A RS Serviços está com as portas abertas para receber 
grandes talentos que desejam trilhar um caminho de 
sucesso.

!RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

Gabriela Oliveira
Supervisora de Treinamentos

 Você sabia que o alongamento induz ao relaxa-
mento, evita encurtamento e tensões e ainda promove o 
aumento de flexibilidade? Muitas pessoas passam horas 
fazendo o mesmo movimento e isso pode trazer alguns 
prejuízos, como tornar os músculos mais tensos, perder 
flexibilidade ou ter dores.

O alongamento também é indicado para o bom funciona-
mento do organismo e possui muitos benefícios, como os 
seguintes:

    Reduz estresse

    Melhora a circulação

    Melhora a velocidade

    Reduz a ansiedade

    Melhora a postura

    Melhora a respiração

    Melhora a circulação sanguínea

Para evitar problemas futuros, aí vai a dica do RH:

Pescoço: Com as costas apoiada e a coluna reta, gire o 
pescoço de um lado para o outro e depois para cima e para 
baixo.

Braço: Passe um braço atrás da cabeça, com o cotovelo 
apontado para o alto e, com a outra mão, segure o cotovelo 
por alguns segundos. 

Qualidade de vida e trabalho,

pratique essa ideia. 

A importância do alongamento no trabalho

Amanda Alves
Gerente de RH
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Que o Natal é uma época mágica ninguém duvida. Em meio a tantas preocupações e ao final de um ano cheio de 
acontecimentos, é hora de desacelerar e refletir. E para quem quer mergulhar no clima natalino, separamos algumas opções, 
que vão desde passeios até um filme ou livro para contemplar em casa.

Desejamos um Feliz Natal a todos. Confiram as dicas: 

Parque

Festa da Natureza - Ibirapuera

O tradicional Natal do Parque do Ibirapuera tem como tema de 2021 a fauna e flora 
do local. Com o nome “Natal no Parque Ibirapuera: a festa da natureza", o objetivo é 
dar uma nova vida aos bichos, insetos e flores existentes do local por meio de 
fábulas que mostram a importância da conservação ambiental. O encantador show 
de luzes que sempre acontece na fonte, este ano terá projeções holográficas de 
animais (a partir das 19h30).

Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana.

4 de dezembro a 6 de janeiro de 2022.

Grátis.

Parque

Villa de Natal

O Parque Villa-Lobos terá a Villa de Natal São Paulo – um espaço de 22 mil metros 
quadrados com diversas atividades e atrações, que incluem roda-gigante e pista de 
patinação, Casa do Papai Noel, Cabana da Mamãe Noel e uma árvore de 65 metros 
de altura, além do espaço gastronômico. 

Parque Villa-Lobos – Avenida Queiroz Filho, 1205 - Vila Hamburguesa. 

De 10 de dezembro a 6 de janeiro de 2022. A partir de R$ 15. Doando um brinquedo 
de valor percebido de pelo menos. R$ 75 dá direito a quatro ingressos para uma 
mesma família.

Shopping 

Parque da Cidade

No Shopping Parque da Cidade haverá apresentações da Trupe de Natal com 
atrações performáticas de duendes e outros personagens que prometem fazer o 
maior sucesso. As apresentações acontecem pelos corredores, nos dias 26, 27 e 28 
/11, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24/12. Terá ainda, atrações como o 
trenzinho interativo com piscina de bolinhas nos vagões, bola gira gigante, 
brincadeira de amarelinha, escorregador de 6 metros de altura, uma réplica da casa 
do Papai Noel e vários espaços instagramáveis para as fotos natalinas.

Shopping Parque da Cidade – Av. das Nações Unidas, 14401. Chácara Santo 
Antônio. 

Grátis.

Shopping Eldorado

O Shopping Eldorado comemora seus 40 anos junto com o Natal. Por isso, o tema 
escolhido foi “Celebrating”. Há uma roda gigante de 7 metros de altura e um balanço 
adaptado para cadeirantes. Além disso, um painel projetor com show de laser irá 
compor o cenário, junto à alta árvore natalina. 
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Shopping Metrô Itaquera

Já no Shopping Metrô Itaquera, o Natal traz a turma do Mickey. Com o tema 
“Fábrica do Mickey”, a decoração inspirada no ratinho que é símbolo da Disney e 
seus amigos, Minnie, Pluto, Pato Donald e Pateta, tem atividades natalinas para 
os pequenos, árvore de Natal com mais de 10 metros e brinquedos, como um gira-
gira no formato das orelhas do Mickey.

Shopping Center Norte

Papai Noel tá On - Vídeo chamada com o bom velhinho. Para quem preferir, o 
Bom Velhinho do Shopping Center Norte fará uma ligação utilizando vídeo 
chamada pelo WhatsApp. A ação é gratuita e é necessário agendar dia e horário - 
Reforçamos que as vagas são liberadas todas as segundas-feiras.

Literatura

Christmas Carol 

Talvez o mais clássico livro literário natalino, Christmas Carol (ou Um Conto de 
Natal, em algumas traduções), de Charles Dickens, conta a história de Scrooge, 
um homem avarento que não gosta do Natal que recebe a visita do fantasma de 
seu sócio para assombrá-lo durante uma noite natalina com três espíritos, que lhe 
mostrarão seus erros (e as consequências deles) no Natal passado, presente e 
futuro.    

   

Cartas do Papai Noel, J. R. R. Tolkien

Todo mês de dezembro, o escritor J. R. R. Tolkien – bastante conhecido por sua 
trilogia Senhor dos Anéis - escrevia cartas para seus filhos como se fosse o Papai 
Noel. Nas cartas, ele conta histórias fascinantes da vida no Polo Norte. O livro 
"Cartas do Papai Noel” reúne desde o primeiro texto ao seu filho primogênito até 
textos ao caçula.

Filmes

O Natal de Angela (1 e 2) 

Na versão 1, enquanto Angela está na igreja com sua família ela tem uma ideia 
extraordinária. Um conto comovente baseado numa história de Frank McCourt. 
Já no segundo filme, Com o pai trabalhando na Austrália, a pequena Angela bola 
um plano para realizar seu grande desejo: reunir a família no Natal.

Um menino chamado Natal

Um Menino Chamado Natal é uma fábula sobre o Papai Noel. O conto de um 
menino chamado Nikolas (Henry Lawfull), vivendo suas aventuras junto a elfos e 
outros seres mágicos. O longa é baseado no livro de mesmo título, de Matt Haig. 

Tudo Menos Natal

Prefere uma comédia natalina? Estreia no final de dezembro o filme Tudo Menos 
Natal, que conta a história de Raúl que detesta a data e tudo que está relacionado 
com ela. Ele sempre passa o período de festas isolado

em uma praia. Mas dessa vez seu chefe planeja

para ele uma viagem para fazer uma auditoria

na fábrica de um doce típico natalino

Carolina Pera
Jornalista
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2021 está se findando e, se não fosse essa sensação muito 
latente, seria clichê dizer que foi um ano difícil, mas de fato 
temos passado épocas complicadas, não é?

Dentre todas as mazelas ocorridas entre 2020 e 2021 no 
mundo e regionalmente no Brasil, nossa casa, um vírus 
chamado SARS-CoV-2 (Covid-19) parou nações do primeiro 
ao terceiro mundo e causou muitas perdas, instaurando o 
caos na saúde pública e privada. Irresponsabilidades 
políticas vieram à tona (nenhuma novidade nesse quesito), 
economia ladeira abaixo e, com tudo caindo sobre nossas 
cabeças, a única coisa que podemos fazer foi nos determos 
em nossos lares banhados a álcool em gel.

Sim, quase um roteiro de filme de guerra ou ficção científica. 
Mas o fato é que tudo isso veio acontecendo e agora estamos 
naquela parte do filme em que os sobreviventes saem dos 
escombros e enxergam a luz do dia,  sobretudo 
amedrontados com o inimigo ainda invencível, mas aliviados 
por poderem estar aqui lendo este texto.

Diante de tudo isso, é inevitável não questionarmos o 
propósito desta árdua revolução na humanidade. Para nós, 
que passamos pelo pior momento e somos vencedores 
dessa batalha, devemos fazer a sábia reflexão do que restou 
em nós além de subjetivas (ou não) cicatrizes.

O que realmente ficou como aprendizado para nós? 
Sentimentos, atitudes, perdão, palavras ditas e não ditas, 
afeto em qualquer forma, uma ligação reconfortante, doações 
aos mais necessitados, alguns rompimentos e até a 
compreensão e respeito pelo “fique em casa por nós”! Com 
tudo isso que passamos, precisamos ter retido um grande 
aprendizado, pois quase ninguém passa por uma revolução 

sem evoluir.

Acreditamos que estamos saindo mais fortes e menos fúteis. 
O que tinha tanto valor antes da crise sanitária, hoje, vemos 
que se tornou pífio se não tivermos saúde e diante da 
ausência daqueles que amamos. Estar dentro de um abraço 
nunca teve tanto valor como agora! Hoje, talvez, não 
enxerguemos nossa rotina tão chata como antes.

É a essência do que é bom e do bem brotando novamente 
dentro de nós. Estamos abrindo uma janela de 
oportunidades para nos tornarmos seres humanos 
melhores, para nós e para o próximo. É a nossa 
responsabilidade nos chamando, mesmo que sejamos uma 
mísera gota parte minúscula de um vasto oceano. Mas 
juntos somos grandes, complexos, profundos e 
dependentes uns dos outros.

A mudança evolutiva é unânime? Infelizmente, não! Há 
ainda aqueles que saem disso tudo sem terem aprendido 
absolutamente nada. Pior, são aqueles que saem ainda 
mais avarentos. Mas a reflexão principal que traz este texto é 
que temos a esperança de sermos essa maioria que semeia 
de forma consciente e coletiva por dias melhores, que 
aproveitará este momento e todo aprendizado adquirido 
para verdadeiramente começar um novo ciclo, seja ele um 
reinício, uma reinvenção, fácil ou difícil, mas que seja, acima 
de tudo, repleto de saúde, amor ao próximo, respeito, 
prosperidade e gratidão.

Venha 2022!

Estamos ansiosos para

fazê-lo o melhor ano de

nossas vidas.

O QUE REALMENTE FICA EM NÓS

Renata Pirolo
Coord. de Marketing
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ANO NOVO, VIDA NOVA?
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A frase ''a vida é feita de ciclos'' tem se tornado um clichê para 

justificarmos diversos acontecimentos ao nosso redor. Mas será 

que entendemos que os responsáveis pelos ciclos somos nós 

mesmos?

A cada virada de ano, ouvimos e dizemos muito “ano novo, vida 

nova” e, quando um novo ano vai chegando, muitos traçam metas, 

objetivos, redesenham sonhos e renovam promessas. No 

entanto, não precisamos esperar um novo ano para iniciar um 

novo ciclo. A cada dia, a cada hora temos a oportunidade de fazer 

as coisas de forma diferente e melhor. Podemos ser melhores a 

qualquer momento, basta querer.

Se você tem algum objetivo, alguma meta pessoal

a ser feita, coloque o seu plano de ação em prática hoje mesmo.

Não espere a virada do ano, o carnaval ou

qualquer outra data.

Faça você a sua mudança de comportamento,

de atitude, de vida e este será o seu dia D.

O seu dia de um novo ciclo.

Aí sim, você estará novo

para o Ano Novo.

RS E VOCÊ

Wendy Tavares
Coord. Comercial

Alguns cuidados são fundamentais para reforçar a segurança 
em condomínio e que, por isso, não devem ser negligenciados 
nem por síndicos nem por moradores. É de extrema importância 
identificar as vulnerabilidades na segurança e envolver os 
moradores na responsabilidade pela segurança.

EQUIPAMENTOS

O investimento em uma infraestrutura completa de 
equipamentos de última geração, é o primeiro grande elemento 
para reforçar a segurança, tanto em áreas comuns do 
condomínio, como também nas áreas externas e arredores. Há 
no mercado diversos equipamentos que, integrados, 
constituem um fator de prevenção de importância significativa e 
de resultados altamente satisfatórios.

Estão nessa lista: cercas elétricas, sensores de presença, 
aceleradores de portão automático, circuito fechado de TV, 
sistemas de controle de acesso, guaritas blindadas e outros.

TECNOLOGIA

Reforçar a segurança exige, por parte do síndico e da empresa, 
a identificação dos pontos frágeis do condomínio para buscar 

ITENS ESSENCIAIS PARA UMA SEGURANÇA EFICAZ EM CONDOMÍNIOS

Continua
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Adriano Cavalcante
COO

soluções que trabalhem de forma integrada. A tecnologia 
adotada deve ser capaz de conectar os funcionários do 
condomínio à central de monitoramento da empresa, para 
que qualquer situação de emergência seja comunicada com 
rapidez e as autoridades sejam acionadas.

PROCEDIMENTOS

As falhas de procedimentos de segurança por conta da 
conduta de moradores estão entre os principais responsáveis 
por comprometer a segurança condominial. Por esse motivo, 
o síndico precisa comunicar amplamente os procedimentos 
que devem ser seguidos também pelos moradores para 
minimizar riscos. É importante que essa iniciativa esteja 
alinhada a outras ações que reforçam a cultura de segurança 
do condomínio, como a adoção de eclusas de pedestre e 
passa volume, manter iluminadas as entradas do condomínio 
e realizar periodicamente uma avaliação das áreas comuns, 
procurando identificar falhas, entre outras medidas.

É fato que qualquer segurança de um condomínio será 
eficaz à medida que os funcionários forem treinados, os 
procedimentos de segurança forem estabelecidos e, em 
complemento, haja um aparato de segurança eletrônica 
para gerar um efeito intimidatório para qualquer iniciativa 
criminosa.

Também é importante que as normas de segurança sejam 
debatidas em conjunto com a maioria dos moradores 
durante assembleia para a elaboração de um manual de 
procedimento das rotinas diárias que envolvem a segurança 
condominial. 

O ideal é que esse documento seja amplamente

divulgado entre moradores e funcionários

para que as orientações

sejam seguidas por

todos.

!FIQUE POR DENTRO !RSOCIAL

FAZER O BEM, FAZ BEM! Ao longo do ano a RS proporcionou alegria e
e bem-estar para as crianças dos lares: Amor ao Próximo, Pequenos

Anjos e Luz do Amanhã.



Você joga fora talos, cascas e folhas? Já pensou em fazer 

o aproveitamento integral de alimentos para se beneficiar 

de tudo o que eles podem oferecer?

Diariamente, grandes quantidades de alimentos são 

desperdiçadas, às vezes simplesmente pelo fato de não 

sabermos que podem ser consumidas e, justamente, 

essas partes que muitas vezes contêm mais nutrientes do 

que aquelas que utilizamos.  

E por que esse tema é tão importante? Por que tanto o 

melhor aproveitamento integral de alimentos em casa 

como a distribuição desses excedentes são fatores 

essenciais para o combate ao desperdício alimentar.

Pesquisas indicam que aproximadamente 1/3 de tudo o que 

é produzido acaba sendo descartado. A maior parte (cerca 

de 80 a 90%) desse desperdício acontece ao longo da cadeia 

produtiva, desde o plantio, colheita, manuseio, transporte, 

comércio e distribuição. 

Nesse contexto, foi desenvolvido o programa Mesa Brasil 

Sesc, que visa minimizar o desperdício em todo território 

nacional e repassar os alimentos que ainda forem aptos para 

consumo para  pessoas  em s i tuação  de  ma io r 

vulnerabilidade social. 
Certo Nutri, mas o que eu posso aproveitar? 
 
Por exemplo, com as cascas, como de abóbora e batata, 

podemos fazer chips ou um delicioso creme. Já as cascas de 

abacaxi e maçã (embora você possa comer a maçã com 

casca) podem virar um delicioso chá. Talos, como de 

salsinha, cebolinha, alho-poró, brócolis, couve e couve-flor, 

podem ser utilizados para fazer patê, sopa, torta, creme, 

risoto, entre outras receitas.

E aquelas sobras que temos em casa em nossas geladeiras 

também podem compor um novo prato, por exemplo: arroz 

pode virar bolinho, risoto, arroz de forno; o frango ou carne 

que sobrou pode ser desfiada e virar recheio; o feijão pode 

virar sopa de feijão, tutu e bolinho; as verduras podem virar 

tortas, sopas, cremes e cozidos. Pão pode virar farofa, 

farinha de rosca, torta e torrada.

 DICA DA NUTRI Receitinha da vez

Jéssica Nascimento
Nutricionista

Doce de casca - ideal para comer com bolacha, 

torrada, pão ou até mesmo com queijo fresco.

Ingredientes:
Casca de 12 bananas;
250 gramas de açúcar demerara;
Suco de 1/2 limão;

Modo de Preparo:
1. Lave bem as cascas de banana, pique e leve para 

cozinhar até que estejam macias (água até cobrir as 

cascas). Deixe esfriar e bata no liquidificador - utilize
um pouco da própria água que cozinhar para bater.

2. Em uma panela, acrescente o açúcar e as cascas 

batidas. Retorne ao fogo.

3. O ponto correto é de quando estiver aparecendo o fundo 

da panela ao mexer.

4. Retire do fogo e acrescente o limão. 

5. Cuidado que espirra um pouco até ele começar a 

apurar. Não deixe de mexer.
* se quiser um pouco mais consistente, pode utilizar ½ 

pacote de gelatina incolor sem sabor.

 Feliz Natal e um
2022 cheio de alegria!
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A determinação de hoje
é o sucesso de amanhã!
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Converse conosco nas redes sociais!

POR AI...
DIZEM 

Recebemos muitos
comentários positivos.

Converse conosco nas redes sociais!
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Converse conosco nas redes sociais!

COLABORADOR
DE

PARA
COLABORADOR

Gabriela

Ricardo

Marcos

Cláudio

Rubens

Ronaldo
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O treinamento diário
aperfeiçoa a técnica!



VOCÊ NO TOPO
RANKING 2021

Em um ano tão difícil, precisamos ressaltar a força e determinação de todos os colaboradores, porém, ao longo dos 

meses há aqueles que se destacaram pelo alto comprometimento no dia a dia, contribuindo com o fortalecimento 

dos valores que compartilhamos e com as diretrizes de qualidade no atendimento.

A todos que chegaram na reta final do Ranking 2021 com maior número de indicações o nosso parabéns e um 

muito obrigado especial! Cada profissional receberá carinhosamente e merecidamente o nosso Kit da Boticário

como forma de reconhecimento pelo trabalho exemplar ao longo de todo o ano!

Gilda Aparecida Lopes

Hayan Claudecir Sivieri Santos

Hélio Noronha dos Santos

Isabel Cristina Conceição de Jesus

Jackson Emílio Montalvão

João Aparecido de Oliveira

Joelma Alves de França

José Gonçalo Ramos

José Reinaldo Alves

José Sérgio dos Santos Filho

Josefa Inês Custodio da Silva

Jucely Souza dos Anjos

Júlia Ferreira da Silva

Leandro Domingos Nogueira

Luana Michelle Bezerra

Lucidalva Correia Santos

Lucielene Pereira Garcia

Lúcio Sebastião Manoel de A. Sobrinho

Manoel de Souza Marinho Neto

Marcos Aurélio De Oliveira

Marcos Sousa Silva

Maria Aparecida Gonçalves Serra

Maria do Amparo Alexandre dos Santos

Maria do Carmo Alexandre

Maria do Socorro da Silva Leite

Maria Elieuda Rodrigues da Silva

Maria Ester De Farias Borges

Maria José do Nascimento

Maria Rosália Gomes da Silva

Marielza Gomes Araújo

Marilene de Jesus Santos

Marta Alves De Azevedo

Marta Monteiro Araújo Mirian

Regina Leite Isidoro de Lima

Narci Rosana Galdino de Souza

Nilda Carmo de Jesus

Patrícia Maria da Silva Lima

Paulo Rodrigues da Silva

Raimon Araújo dos Santos

Renan Jesus dos Santos

Ronaldo Osório Nascimento da Silva

Rosilda Gomes da Silva

Sandro José Silva Caraíba

Santina Cavalcante da Silva

Sebastião Pereira da Silva

Severino Isidio da Silva Filho

Taumaturgo Soares Silva

Valdemir Rosa da Silva

Valter de Sousa

Vanderlino Gonçalves da Silva

Vanessa Galdino Santos

Vanuza Janci Poli

Vera Lúcia da Silva Santiago

Vera Lúcia dos Santos Gomes

Vicente Osvaldo Moreira

Wagner Leite da Silva

Wilian Oliveira dos Reis

Adelson Oliveira Silva Junior

Adriana Moura De Souza

Adriano Ribeiro dos Santos

Adrielle Balthazar Costa

Alessandra Rodrigues da Silva

Amilton Nunes

Anderson Rodrigues de Morais

Antonio Donizeti Pereira

Ariana Pereira

Camila Rosa Da Silva

Carlos Machado da Rocha

Cassia Maria da Silva

Daise Florice da Silva Araújo

Damázio Lopes de Carvalho

Diego Jose De Almeida

Douglas Vagner Gava Basso

Edvaldo Bezerra dos Santos

Edvânia Vieira Rodrigues

Elen Fernanda Luiz dos Santos

Eliete da Silva

Elisangela Nascimento Silva

Fábio de Carvalho Silva

Fábio de Jesus de Oliveira

Fábio Pereira da Silva

Fernando Pinto da Silva

Francisca Sousa dos Reis

Francisco Aparecido Da Silva

Francisco de Paulo Gomes

Geovar Alves da Cruz
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