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AUTOCONHECIMENTO

Em uma aula inaugural para estudantes recémchegados à Universidade do Texas, o almirante William
H. McRaven fez uma explanação que acabou virando
livro: “Se você quer mudar o mundo comece arrumando
a sua cama”. Em seu famoso discurso, o recado que
deixou para os jovens presentes era de que mesmo
uma realização monumental sem precedentes começa
com uma ação simples. É necessário ﬁnalizar a
primeira tarefa, porque ela o encorajará a assumir
novos desaﬁos, que se transformarão em outros e se
multiplicarão em muitos outros. Mas a principal
mensagem é a de que pequenas realizações importam!
A lição é simples: estaremos preparados para
realizar grandes coisas quando já nos acostumarmos a
conquistar pequenos objetivos. Outra dica valiosa que
o almirante deixou para os atenciosos e jovens ouvintes
foi: “você não deve julgar ou medir uma pessoa pelo seu
físico ou origem, mas apenas pelo tamanho do seu
coração”. É sua força de vontade, sua determinação, a
fé e esperança que cultiva dentro de si que determinará
o seu futuro, a capacidade de realizar seus objetivos e
metas”. O palestrante ainda alerta a todos: “a vida não é
justa e você vai fracassar muitas vezes, mas se você se
levantar, nunca desistir, respeitar a todos e se unir às
pessoas do bem, você realizará grandes tarefas e
atingirá metas inimagináveis”.
Essa história é muito importante quando
pensamos em nós mesmos, quando olhamos para
dentro de nós, pois ela trata de uma questão muito
importante que é o autoconhecimento, que são os
desejos e ambições que cada um de nós temos e são
únicos. Sem essa autoavaliação não é possível a
evolução pessoal ou proﬁssional. Quando não nos
conhecemos a fundo continuamos alimentando
crenças limitantes, nos impedindo de progredir.
Desenvolver essa habilidade de autoconhecimento é
fundamental para lidarmos com as responsabilidades

da vida. Ela nos treina a reﬂetirmos sobre nossas
ações e propormos a nós mesmos melhores
hábitos de vida. Também nos permite compreender
melhor quais são as nossas habilidades e
capacidades, nossas virtudes, valores, missão de
vida e, também, o nosso propósito.
Treinar a autoanálise é muito importante
para desenvolvermos nossas principais habilidades
e melhorarmos os nossos defeitos. Todos temos
pontos fortes e fracos, mas para trabalharmos cada
um desses fortalezas e fraquezas temos primeiro o
desaﬁo de identiﬁcá-las. A melhor forma é pedir
comentários de pessoas que você respeita e são
isentas, assim terá opiniões reais e importantes
para essa construção. E o que fazer depois de ter
todas essas respostas? O ideal é priorizar as ações
mais importantes e colocá-las em ordem de
importância como sugeriu o almirante em sua aula,
ou seja, realizando uma tarefa por vez. Ao ﬁnal do
desaﬁo, terá conseguido alcançar grandes
resultados! E todos esses testes não são trabalhos
difíceis se você realmente estiver disposto a
conquistá-los, pois dependem única e
exclusivamente de você. A motivação estará
diretamente ligada ao desejo de realização.
Quando queremos muito verdadeiramente algo
somos capazes de termos sucesso, pois toda e
qualquer pessoa é proporcional ao tamanho do seu
coração, independentemente de onde viemos e
como nos julgam. De tarefa em tarefa, com
persistência e fé, somos capazes de grandes
realizações. Estamos apenas nos primeiros dias do
ano, comecemos “arrumando a nossa própria
cama” ao levantarmos e logo teremos os nossos
sonhos realizados!
Juntos somos ainda
mais fortes!

Clovis Keller
CFO
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o seu esforço reconhecido tende a se desmotivar com
suas atividades.
Você já foi reconhecido? Sentir que o nosso
esforço foi visto e valorizado nos impulsiona a continuar
buscando sempre o melhor. Com a motivação, o
colaborador consegue manter o foco nos seus afazeres
objetivando os resultados, fazendo com que suas próprias
ideias sejam estimuladas e possa desenvolver um
trabalho que traga benefícios tanto para ele quanto para a
empresa.

Reconhecer e ser reconhecido são fatores de
extrema importância, pois, além da valorização,
despertamos a satisfação e a motivação do outro. O ato de
reconhecer pode estar presente em diversos campos de
nossas vidas, como num relacionamento, no seu trabalho,
nos seus estudos, entre a sua família e até mesmo numa
prática do seu cotidiano.

Você já reconheceu? O ato de reconhecer o
trabalho do outro deve fazer parte dos valores de uma
organização. Se o objetivo é alcançar cada vez mais o
mercado devemos valorizar pessoas e gestos. São essas
pessoas que quando motivadas irão trazer resultados para
a empresa. Reconhecer um bom trabalho se torna natural
quando estamos abertos a novas ideias e entendemos a
importância da valorização pessoal de cada um.
Conﬁe na sua capacidade, abra a sua mente para
novos conhecimentos, foque nos seus objetivos e o
reconhecimento será automático.

Os reconhecimentos se dão através de gestos,
palavras, premiações ou numa promoção e para alcançálos devemos demonstrar o quanto estamos dispostos a
entregar o melhor de nós. Aquele proﬁssional que não tem

Gabriela Oliveira
Supervisora de Treinamentos

O BILHETE BOM DEIXARÁ DE
OPERAR NO PRÓXIMO ANO

ALERTA: ATESTADO FALSO É CRIME
E A PUNIÇÃO É A JUSTA CAUSA!

Orientamos a todos os usuários do bilhete BOM
que procurem até o dia 15 de janeiro fazer o novo bilhete
chamado “TOP”, pois irá substituir o atual. O cartão só
poderá ser emitido por solicitação pessoal, ou seja,a
empresa não pode solicitar por nenhum colaborador.
Conforme consta, caso haja valores acumulados a
operadora não fará devoluções (parecer atual da
prefeitura). Para solicitar o cartão, basta acessar o site da
operadora TOP ou ir pessoalmente em qualquer loja das
PERNAMBUCANAS.

A falsiﬁcação de um documento é considerada
como uma quebra na relação de conﬁança de uma forma
irreversível. Comprovada a utilização de um atestado
médico falso, o proﬁssional que agiu
de má-fé pode ser dispensado através de
uma demissão por justa causa, além disso,
o colaborador autuado por essa
atividade pode ser condenado à reclusão
ou a pagamento de multa, por falsiﬁcação
de documento, conforme o Art. 304 do
Código Penal, a entrega de atestados
falsos para a empresa têm gerado
inúmeras dispensas!

Qualquer dúvida, pedimos para acionar o departamento de
benefícios da empresa no 11 3803-8853 ou pelo
WhatsApp no 11 99648-2565.

PENSE NA SUA FAMÍLIA!
O SEU EMPREGO É
IMPORTANTE PARA ELES!

Amanda Alves
Gerente de RH
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Evite barulhos e distrações
Se possível, realize suas tarefas de modo discreto para
não incomodar os demais.
Fuja das fofocas
Além de fazer com que você perca o foco em seu trabalho,
as fofocas não são boas atitudes.
Cuidado com as brincadeiras
Tome cuidado com o tipo de brincadeira, pois nem todo
mundo gosta de algumas.
Resolva conﬂitos diretamente com os colegas
Toda vez que algum assunto polêmico envolver o seu
nome, não leve adiante para outros colegas sem relação
com o problema. Chame os envolvidos para conversar de
maneira cordial.

Para a boa convivência no trabalho devemos
colaborar para um ambiente agradável com a manutenção
do lado mental e físico do colaborador. As competências
são importantes para o desempenho na sua atividade, mas
temos que considerar o lado humano sempre. Será que
estamos preparados para a convivência com pessoas
diferentes? Formação cultural, ambiente familiar e
inﬂuência de amigos afetam as nossas atitudes. Conﬁra
algumas dicas que ajudam a manter a harmonia durante
suas atividades:

Respeito acima de tudo
Esse é o princípio básico para toda e qualquer convivência
no trabalho: respeite os demais, independentemente do
cargo que ocupam. Cumprimente as pessoas, agradeça e
seja gentil.

Aceite as diferenças
Cada um tem a suas particularidades e devem ser
respeitadas. Orientação sexual, religião e etnia formam as
características de cada indivíduo. Cada um é um universo.

Promova um clima amistoso entre todos
O ambiente precisa ser leve, gostoso e produtivo.
Promova uma boa convivência no trabalho independe das
divergências em relação ao trabalho.

Não se esqueça da organização e cumprimento do
prazo
Mantenha a sua organização e também entregue o mais
correto possível o seu trabalho ao processo seguinte,
garantindo que o próximo processo receba as informações
da melhor forma possível e na data correta.

Seja cordial
Uma boa parte da comunicação é feita por e-mails,
mensagens escritas ou aplicativos. Demonstre sempre
cordialidade e atente-se ao máximo com a forma como se
expressa. Uma vírgula em um lugar errado e falta de
entonação podem causar uma falha na comunicação e
situações desconfortáveis.

Ofereça e peça ajuda aos demais
Não há motivo para não pedir ajuda. Não somos infalíveis,
entendedores de tudo e sempre a visão do outro abre a
nossa mente. Quando perceber que o seu colega de
trabalho precisa de ajuda, ofereça a sua mão.

VOCÊ ESTÁ PRONTO
PARA RECOMEÇAR?

Trabalhamos sempre pelo mesmo propósito.
Ricardo Takeshi
Coordenador de Qualidade

Imagine o quanto seria difícil e cansativa a vida se
não tivéssemos ciclos. Se não houvesse começo, meio e
ﬁm. Se um ano não fosse composto dos meses de janeiro
a dezembro. Certamente algumas pessoas surtariam!
A vida é feita de ciclos e etapas e, a cada ﬁnal, é muito
natural fazermos o balanço de tudo que tivemos como
resultado, seja bom ou ruim. E mesmo que o ﬂuxo da vida
siga adiante com recomeços e novos planejamentos,
muitas vezes permanecemos ainda apegados a velhos
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hábitos. Não que isso seja um problema, mas desde que
sejam hábitos bons!
A cada ciclo ﬁnalizado nos enchemos de novas bagagens
recheadas de experiências, aprendizados, conceitos,
memórias, sonhos e desejos que estão intimamente
associados à construção de nossa estrutura e, por que
não, a nossa desconstrução.
Ao mesmo tempo que tememos as mudanças que chegam
com um novo ciclo, ﬁcamos no anseio de que tudo
recomece de forma melhor, maior, mais acelerada ou mais
lenta, mas, de forma unânime, sempre esperamos que
tudo comece de forma diferente do que no passado e que
nos surpreenda positivamente.
Mas você já parou para pensar que há coisas que não
dependem de nós para que sejam diferentes?
A mudança principal para que recomecemos bem um novo
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ciclo, um novo ano, um novo projeto ou, que seja, um novo
relacionamento tem que partir de nós. A propulsão ao
sucesso que almeja em cada resultado é acionada por
uma mola chamada você.
Então, antes de colocar na ponta do lápis seus planos para
2022 e projetar suas expectativas de mudanças a
terceiros, faça uma viagem introspectiva e busque seus
pontos a serem melhorados e queira verdadeiramente se
tornar alguém melhor para esse novo momento. Você está
recebendo mais 365 dias de vida, um presente
extraordinário, portanto, tenha muito respeito pelo novo
capítulo a ser escrito. Vista-o com a mesma sensação de
estar vestindo sua roupa mais linda, aquela que dá uma
valorizada no “visu”. Ouça-o na mesma intensidade com
que ouve sua melhor playlist e dance como se não
houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar,
como diz Renato Russo, “na verdade não há”. Pense
nisso!
Renata Pirolo
Coord. de Marketing

O ANO (OLHO) DO TIGRE
No calendário chinês, o tigre é o animal que inﬂuenciará as
atitudes a partir de fevereiro (quando haverá a virada do ano
na China). A China é um país muito distante do Brasil, no
entanto muito próximo nas relações comerciais. Hoje,
praticamente tudo que consumimos (exceto alimentos) vem
de lá. Sendo assim, penso que é muito interessante
conhecermos um pouco mais da cultura chinesa e como
somos inﬂuenciados por ela.
Este é o quarto maior país do mundo (o Brasil é o quinto) e o que
possui a maior população mundial. Ou seja, a maior população do
mundo segue um calendário diferente de todo o resto. Os aspectos
desse calendário são baseados em 12 animais de forma cíclica.
Logo, o mundo evolui de acordo com as particularidades desses
animais e seus elementos.
Em 2021 estávamos no ano do boi. Um animal que traz um aspecto
conservador, ponderado, de muito trabalho, muito plantio, como a
determinação de construir algo maior através da dedicação e disciplina.
Desenvolvimento pessoal e reestruturação se tornaram necessidades
dentro de nós.
Já o tigre, animal selvagem, veloz, voraz, trará a sede da conquista. Em partes,
entendemos que tudo aquilo que foi construído no ano do boi, terá que trazer
retorno no ano do tigre, e se não trouxer, o tigre vai buscar com todas as suas
forças. Não é à toa que a música do lutador Rocky Balboa tenha o título ''Eye of
the tiger'', em tradução livre, ''Olho de tigre''.

Wendy Tavares
Coord. Comercial

Em resumo, 2022 será o ano da conquista, amigos. Mas
atenção: a conquista não vem do nada. Vamos correr atrás
dos nossos objetivos, atrás das nossas vitórias diárias,
pois o universo estará a nosso favor! Que tenhamos a
sede de vencer dia após dia. Que possamos enxergar
cada oportunidade no novo ano com os olhos de tigre.
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja o
clipe Eye of the tiger com a legenda.

FIQUE POR DENTRO
RS E VOCÊ

!!

GESTÃO DE PESSOAS EM TEMPO DE CRISE
Como cada líder pode contribuir nesse cenário?
Costumo dizer que o diálogo e a conﬁança são a base de
uma gestão. Nós, como líderes, temos a função sim de
entregar os resultados esperados e desenhados no plano
estratégico, porém, é preciso dialogar com as equipes e
perceber os pontos de melhoria que são necessários,
sejam eles proﬁssionais ou até mesmo orientações
pessoais.
Humanizar a gestão é um caminho sem volta! Obviamente
os resultados devem ser gerados, mas é possível fazer isso
de forma saudável.
Nos últimos dois anos, passamos por momentos
complicados em todo o mundo. Além da pandemia que se
apresentou muito forte, vivemos tempos nos quais a saúde
mental se tornou um dos assuntos-chave na gestão de
equipes. O estresse gerado pela pandemia e pela crise
econômica atingiu boa parte dos brasileiros.

Criar um ambiente bom e de conﬁança entre os liderados e
fazer com que eles entendam que um depende do outro
para alcançar o resultado ideal é uma das chaves para
evoluir com a equipe. Já a transparência entre a equipe
favorece o desenvolvimento de ideias e o resultado.

E o que isso afeta na gestão de equipes?
A velha frase “elogiar em público e corrigir de forma
individual
sem expor” nunca fez tanto sentido na gestão
É muito simples. Um colaborador para produzir bem
das
pessoas.
precisa estar concentrado e focado nos objetivos e metas
determinados para si e para a função. Quando o
colaborador não está bem, isso afeta signiﬁcativamente o
Ronaldo Teiga
processo de suas entregas, pois a produtividade se torna
Gerente Operacional
reduzida e a perda da alta performance se torna
perceptível.
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2022 VEM COM TUDO NO CAMPO CULTURAL
Mais um ano se inicia e, com ele, muitas novidades e planos, não é mesmo? 2022 promete muita cultura e
retomada das atividades desse setor por completo (assim esperamos!). Separamos algumas estreias no
mundo cultural para ﬁcar de olho e planejar passeios e atividades para acompanhar durante o ano. Tem
livros, ﬁlmes e até mesmo novas instituições que abrirão as portas. Conﬁra e já anote seus favoritos,
aﬁnal, é no começo do ano que fazemos nossas listinhas.

Nas telonas, muitos lançamentos!
“The Batman” desta vez tem como protagonista Robert Pattinson
(Crepúsculo) e está previsto para março. A história acompanha o
bilionário Bruce Wayne trabalhando como vigilante noturno após o
assassinato de seus pais. Mas por conta de uma série de crimes, o
herói precisará explorar as suas habilidades de detetive para salvar
Gotham.

“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” está
previsto para abril. Sequência das aventuras de Newt Scamander
(Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua maleta
uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta
em suas viagens e que agora é convocado por Albus Dumbledore
(Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads Mikkelsen).

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness" estreia em maio
6/05/22. Sequência de Doctor Strange (Doutor Estranho no Brasil)”,
de 2016, o ﬁlme é baseado no personagem de mesmo nome da
Marcel Comics.

“Thor: Love and Thunder" é o lançamento para quem quer ver Thor
de volta às telas. Previsto para julho, o ﬁlme é o quarto que traz Thor
em destaque.
“Sonic 2” - Dando sequência ao sucesso do primeiro ﬁlme, essa
continuação promete trazer Jim Carrey, mais uma vez, como Doutor
Eggman. Tails e Knuckles serão apresentados.
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Imersão nas páginas literárias
O príncipe Harry anunciou que lançará um livro de memórias sobre
sua vida, que conta desde a infância na família real inglesa à união
com Meghan Markle. Livro bastante aguardado e que terá sua
arrecadação toda convertida para caridade.

“Última Parada”, de Casey McQuiston, será lançado pela Editora Seguinte.
Conta a história da jovem August Landry, que tem uma visão bastante cética
sobre a vida. Quando se muda para Nova York e passa a dividir apartamento
com as pessoas mais excêntricas, tudo o que quer é construir um futuro sólido e
sem surpresas, diferente da vida que teve ao lado da mãe.

As obras do escritor Abdulrazak Gurnah, vencedor do Nobel de Literatura de 2021,
chegarão ao público pela Companhia das Letras a partir de 2022. O primeiro
lançamento será o do seu mais recente romance, “Afterlives”, que será publicado já no
primeiro semestre. O livro aborda os impactos individuais e coletivos da Rebelião Maji
Maji, revolta armada contra o domínio colonial alemão na região da África Oriental. A
editora planeja ainda o lançamento dos títulos “Paradise”, “By the Sea” e “Desertion”.

Para os fãs de clássicos, a Antofágica, editora especializada em
transformá-los em obras de arte, trará o “Navio Negreiro”, de Castro
Alves, e “Noites Brancas”, de Dostoiévski.

Exposições aguardadas
“A Tensão”, de Leandro Erlich, tem estreia prevista para abril no
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Uma das obras mais
postadas de outras versões dessa exposição permite que o visitante
entre em uma piscina e cria um efeito ótico sem igual.
A exposição “Volpi Popular” ocupará o primeiro andar do MASP. Na
programação da instituição também terá “Abdias Nascimento: um
Artista Panamefricano" e "Luiz Zerbini: a História Nunca É a
Mesma".
Além disso, teremos a abertura da Pina Contemporânea, braço da
Pinacoteca de São Paulo que ocupará o espaço ao lado dos outros
dois prédios. A reabertura do Museu do Ipiranga está prevista para
setembro e é bastante aguardada.
O Governador anunciou a abertura de outros dois museus em 2022: Museu das
Favelas, que será no Palácio dos Campos Elíseos, e o das Culturas Indíginas,
próximo ao parque da Água Branca.

Carolina Pera
Jornalista

DICA DA NUTRI
Jéssica Nascimento
Nutricionista

água até a fervura, desligue o fogo e adicione 1
colher de chá rasa de ﬂores de hibisco (o equivalente
a 5 gramas), deixe em infusão com o recipiente
tampado por 3 a 5 minutos.

Receitinha da vez
MOUSSE DE HIBISCO

Hoje a dica da nutri é sobre hibisco, a fama que o chá
de hibisco tem conquistado nos últimos anos não é à toa,
pois essa bebida é cheia de propriedades funcionais.
Muitos benefícios do hibisco para a saúde já eram
conhecidos pelos povos antigos, e cada vez mais a
ciência comprova esses efeitos.
Ah, mas um detalhe importante, para que realmente
apresente essas propriedades, precisa ser o cálice do
botão das ﬂores de Hibiscus sabdariﬀa, uma variedade de
hibisco encontrada em casas de produtos naturais e que
geralmente não cresce nos jardins. Vamos conhecer
alguns dos seus benefícios:
•

Favorecimento da perda de peso- o hibisco contém
substâncias chamadas antocianinas, um tipo de
antioxidante que ajuda a evitar o acúmulo de
gordura, essas substâncias diminuem o processo de
produção das células adiposas.

•

Controle dos níveis de colesterol- por conter
antioxidantes e bioﬂavonoides, auxilia na regulação
dos níveis de colesterol no organismo, ou seja, essa
bebida ajuda a elevar as taxas do HDL (colesterol
bom) e reduzir as de LDL (colesterol ruim) e dos
triglicerídeos.

•

•

•

Efeito diurético/ diminuição pressão arterial- o hibisco
é uma boa opção para pessoas que sofrem com
inchaço e retenção de líquidos, pois ele estimula a
eliminação desse excesso por meio da urina. É
verdade que a maioria dos chás naturais tem esse
efeito, mas o chá de hibisco tem uma vantagem:
trata-se da capacidade de bloquear a ação da
aldosterona, um hormônio que atua nos rins e tem
como função reabsorver o sódio e a água, o que
favoreceria o inchaço.
Melhora do processo de digestão- os compostos
ativos do chá de hibisco exercem um discreto efeito
estimulante sobre o intestino, facilitando a passagem
e a eliminação do bolo fecal. Para poder aproveitar
esse benefício, recomenda-se tomar uma xícara
desse chá em jejum, logo depois de acordar.
Como preparar o chá de hibisco: Aqueça 200 ml de

Ingredientes:
2 xícaras (chá) de água fervente;
¼ de xícara (chá) de ﬂores de hibisco desidratadas;
½ xícara (chá) de açúcar demerara;
1 envelope de gelatina branca em pó, sem sabor;
3 claras;
¾ de xícara (chá) de creme de leite fresco;
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a água com o hibisco, tampe e
deixe descansar por 20 minutos. Coe e adoce com 3
colheres (sopa) de açúcar demerara e deixe esfriar. Em
uma tigela pequena, dissolva e hidrate a gelatina
conforme as instruções da embalagem. Misture-a a
infusão de hibisco. Leve para gelar por 40 minutos,
mexendo às vezes, até obter a consistência semelhante a
de clara de ovo crua.
Na batedeira, bata as claras com o açúcar restante até
obter picos ﬁrmes. Em outra tigela, bata o creme de leite
até obter picos ﬁrmes. Misture o creme de leite ao
merengue de claras e, em seguida, à gelatina de hibisco
(reserve ½ xícara).
Em oito taças, distribua a gelatina reservada e, por cima,
despeje a mousse. Leve para gelar por três horas.
Agora que já conversamos um pouco sobre o hibisco,
falaremos na próxima semana sobre obesidade infantil.
Um beijo da Nutri, e até próxima quarta pessoal.
Se cuidem ;)
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A determinação de hoje
é o sucesso de amanhã!

QUEM FAZ A DIFERENÇA
RECONHECIMENTO

Destaque especial ao Eduardo e Elcimar que impediram
uma invasão no condomínio. Parabéns!

Destaque especial a Edileusa
A mesma foi promovida pelo
trabalho prestado, o cliente
valorizando a nossa colaboradora,
a mesma agora é encarregada
de limpeza. Parabéns!

Destaque especial ao Rafael
que iniciou na limpeza
e hoje é porteiro, sempre
elogiado pela Sra. Débora
síndica do condomínio.
Parabéns!

Destaque especial ao Robson,
gerente predial do Cond. Único
Zona Sul. Muito elogiado pelo
síndico. Parabéns!
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O treinamento diário
aperfeiçoa a técnica!

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 janeiro.
ADRIANA MOURA DE SOUZA

RAIMUNDO IVONETE EMILIO TOLEDO

MARIA VERONICA NOGUEIRA GUSMÃO

ADRIANA NAIR DA SILVA E SILVA

JACKSON EMÍLIO MONTALVÃO

MARIELZA GOMES ARAUJO

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

JANETE BOMFIM ALVES DOS SANTOS

MARIELZA GOMES DA SILVA

ADRIANO TELES MARINHO

JARDINS DA CASA VERDE

MARILEIDE DA SILVA SIMEÃO

ALAIZE DE JESUS FARIAS

JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA

MARISTELA RODRIGUES ALMEIDA

ALZINEIA DA CRUZ LIMA

JOSE IVANILDO CARDOSO DE AGUIAR

MARTA ALVES DE AZEVEDO

AMADEU PESTA A FILHO

JOSÉ JOELSON MACEDO DE OLIVEIRA

MARTA MONTEIRO ARAUJO

ANA PAULATEIXEIRA CAVALCANTE

JOSE MADSON MADEIRA PEREIRA

NILDA CARMO DE JESUS

ANDRÉ ELISEU FERNANDES

JOSÉ CARLOS F. DOS SANTOS

OTONIEL ISAAC DOS SANTOS

ANDRÉ JOSÉ DOS SANTOS

JOSELIA DOS SANTOS CAVALCANTE

PATRICIA AP. DE LIMA NASCTO

ANDREIA DUTRA DE RESENDE

LEDA MARIA DE OLIVEIRA

PAULINHO DA SILVA LIMA

ANGELA PEREIRA DA SILVA

LEDA RIBEIRO DE LIMA

RAIMON ARAUJO DOS SANTOS

CASSIA MARIA DA SILVA

LIDIANE GONÇALVES FONSECA

RENAN JESUS DOS SANTOS

CICERA DE MACEDO SEVERO

LUCIANA DOS SANTOS NOVAES

REUMAR PEREIRA DANTAS

CREMILDA SANTOS DE JESUS

LUCILENE PEREIRA GARCIA

RICARDO PEREIRA ROCHA

DJALMA ALVES DOS SANTOS

LUCINETE SOUZA F. GUIMARÃES

ROSANA NASCIMEMTO

ELISABETE NASCIMENTO DA SILVA

LUCIO SEBASTIÃO

ROSENILDA DOS SANTOS BAILO

ELISANGELA NASCIMENTO SILVA

MAGNO DOS SANTOS ARAÚJO

ROSINEIDE LIMA SILVA

ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS

MARCELO GOMES DOS SANTOS

SANDRA DOS SANTOS DE O. SOUZA

ELIZANGELA APARECIDA CARVALHO

MARIA AP. DA SILVA FILHA

SÉRGIO MARQUES

EVA APARECIDA ALVES

MARIA APARECIDA TIGRE

SILENE MARIA DA SILVA

FABIANA DOS SANTOS MADALENA

MARIA AYRES CARDOSO SANTOS

SILVIO SANTOS SOUZA

FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA

MARIA CÉLIA PEREIRA DOS SANTOS

SIMONE APARECIDA DA S. RODRIGUES

FRANCISCO DE PAULO GOMES

MARIA LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA

SIMONICA PEREIRA DE LIRA SANTOS

GERRI ADRIANO DA SILVA

MARIA DA CONCEICÃO SILVA

TELMA CRISTINA BALLICO

GERUSIA RAMOS CORREIA

MARIA ESTER DE FÉRIAS BORGES

TIAGO JOSÉ DE FREITAS

GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS

MARIA GRACIETE SILVA G. N. PEREIRA

VICENTE OSVALDO MOREIRA

GIVALDO JOSÉ DOS SANTOS

MARIA JOSÉ COELHO

HELENI SILVA ISABEL CRISTINA

MARIA SONIA PIRES

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

