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O Boletim Informativo RS Serviços é produzido
pelo Departamento de Marketing da RS.

Seu compartilhamento é
muito importante.

Siga as nossas redes sociais e fique por
dentro de tudo que acontece na RS.

Queremos ouvir você!

Envie-nos no e-mail a sua dúvida
reclamação ou sugestão de pauta,

teremos o prazer em respondê-lo(a).

Departamento de Marketing:
11 3803-8853

marketing@rsterceirizacao.com.br
rsterceirizacao.com.br
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RSServiços
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25 - Dia do Doador de Sangue

       Dia Int. de Não Violência x Mulheres

27 - Dia do Técnico em 

30 - Dia do Síndico

Segurança do Trabalho



!RS E VOCÊ
EDITORIAL

 Exatamente um ano atrás, vivíamos a ansiedade 

dos números divulgados pelo consórcio de imprensa que 

media diariamente os infectados pela Covid-19. Depois 

do pavor da primeira onda, os números só reduziam e nos 

fez sonhar com o fim da pandemia. Ilusão! Na segunda 

quinzena de novembro, a queda que vinha desde agosto 

transformou-se na base da segunda e fatal onda! O que 

parecia controle, na verdade nos mostrou um cenário de 

terror e os absurdos 300 óbitos diários saltaram para 

3.000 em abril e picos de até assustadores quatro mil 

mortes diárias. 
Há 12 meses atrás ainda não �nhamos vacinas, mas 
muita fé de que as quatro ou cinco, ainda em testes, 
fossem aprovadas. Em tempo recorde, começaram a ser 
liberadas nos seus países de origem de forma 
emergencial e em alguns meses já começaram a ser 
distribuídas no mundo, inclusive no Brasil. A corrida pelas 
vacinas marcou o período e os idosos foram os primeiros 
a ser imunizados. Ao longo de todo o ano, a informação 
mais esperada era o calendário da vacinação. A 
esperança venceu e já vivemos a possibilidade de 
voltarmos a conviver como no “velho mundo” pré-
pandemia, compar�lhando ambientes comuns e, quiçá, 
logo, sem máscara. Não cometeremos o mesmo erro de 
antever os próximos meses, ainda parece cedo para 
comemorarmos o fim da pandemia. De todo modo, o 
percentual de vacinados e a taxa de ocupação nos 
hospitais nos traz certa paz, fé em dias melhores e em um 
fim de ano com a família, com abraços e a presença de 
pais e avós. Tudo, agora, leva a crer que podemos matar 
as saudades daqueles que amamos e por tantos meses 
�vemos que nos afastar.  Vivemos um momento 
diferente, agora é tempo de virarmos o jogo! É hora de 
agradecermos pela saúde, pela vida, pelo trabalho e por 
todos aqueles que nos ajudaram a superar esses dias de 
grande desafio. 
A projeção para os próximos meses é de uma demanda 
crescente por serviços, setor que mais sofreu na 
pandemia. Muitos escritórios ainda permanecem com 
suas equipes em home-office e aos poucos começam a 
retornar. Hoje, já falam em trabalho híbrido, com parte 

do pessoal voltando às empresas duas ou três vezes na 
semana. Muitas outras empresas retomarão o expediente 
presencial na sua totalidade, o que provocará o retorno do 
atendimento a esse fluxo que movimenta comércio e outras 
a�vidades de prestação de serviços. O novo momento deve 
ser comemorado, porque gera empregos e promove o 
crescimento da economia, trazendo novos inves�mentos. 
Um novo ciclo de prosperidade! Tempos de o�mismo e 
muita energia posi�va. Momento de olhar para frente e 
trabalhar, conquistar novos clientes, desenvolver suas 
habilidades individuais, ampliar horizontes e colaborar com 
novas oportunidades. Chegou a hora de uma nova largada! 
Novas oportunidades surgirão e temos de estar preparados. 
Com fé em Deus, respeito a todas as pessoas, é�ca e 
educação, além de muito trabalho em equipe. Juntos, 
sairemos na frente nessa corrida e poderemos ajudar muita 
gente nessa jornada, pessoas que passaram muitas 
dificuldades nos úl�mos meses, mas, que agora, terão a 
chance de provar seu valor. Neste ano, a projeção da RS 
Serviços é de um crescimento de mais de 42%, o que muito 
nos alegra, pois são inúmeras famílias que se apoiaram em 
profissionais corajosos, verdadeiros heróis que lutaram por 
s u a  d i g n i d a d e  e  s a ú d e ,  q u e  c u m p r i ra m  co m  a 
responsabilidade dos seus serviços e se man�veram fiéis à 
cultura do atendimento. Somos todos desse grupo, que foi 
vencedor nos meses desafiadores de lockdown  e 
contaminação fora de controle, mas que agora se prepara 
para um novo cenário, no qual o mundo volta a respirar mais 
aliviado, ainda com a pandemia como realidade, mas com o 
futuro bem mais próspero e feliz. Largaremos juntos! Com 
determinação e foco, teremos o retorno do esforço e 
perseverança, receberemos o prêmio justo da vitória sobre a 
descrença e acomodação. Somos um �me forte, unido e que 
valoriza cada um dos seus membros. Fica o convite para 
par�cipar dessa corrida vitoriosa que está prestes a começar. 
Vamos juntos! Com fé e muita coragem, con�nuaremos 
sempre em frente, trabalhando sério, com cordialidade, 
eficiência e atendendo bem todos os clientes. A hora é agora 
e estaremos lado a lado na tão sonhada retomada!

Clovis Keller
CFO

NOVA LARGADA



COMO A FALTA DE INTEGRAÇÃO 

!RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO

 Você sabia que todos os novos colaboradores RS 
Serviços passam pelo processo de integração? Esse 
processo tem como intuito facilitar o início do novo 
admitido, apresentar a organização, entender os 
processos e procedimentos e sanar todas as dúvidas. 

Ingressar em um novo projeto é desafiador para qualquer 
pessoa. Quando não temos orientação, suporte e apoio 
fica ainda mais difícil. A falta de informações e orientações 
prejudica o desempenho e desmotiva os colaboradores. 
Entender a história da empresa, seus valores e suas 
regras facilita o desenvolvimento profissional e pessoal de 
cada um e contribui para a organização e crescimento da 
empresa.

Os instrutores de treinamentos avaliam o perfil do novo 
admitido por meio da integração. Atrair e reter talentos é 
umas das prioridades de qualquer empresa e isso não é 
uma tarefa fácil. Quando identificamos uma boa 
contratação, evitamos prejuízos futuros para a empresa e 
para o candidato.

As integrações devem ser cheias de energia, motivação e 
alegria, pois estamos recebendo bons profissionais, que 
são novas famílias as quais estamos abraçando. A nossa 
maior satisfação é perceber que o novo colaborador está 
pronto para ingressar em uma jornada de sucesso.

A RS Serviços investe e acredita no processo de 
integração!

                                                         

                                                             

No mês de novembro, trouxemos algumas opções de 
exposições que estão em cartaz para que você possa 
visitar. Tem arte, ciência e até esporte. 

Mostras para todos os gostos e todas com entrada gratuita. 
Vale ressaltar que os protocolos sanitários ainda devem 
ser seguidos e na maioria dos locais é solicitado 
comprovante de vacinação com ao menos uma dose. 

As visitações devem ser agendadas com antecedência por 
meio dos links que constam ao final de cada descrição. 
Esperamos que tenham um mês com muito conhecimento. 

34ª BIENAL DE SÃO PAULO – 

Arte de todos os tipos e por todos os cantos

Você já foi a alguma Bienal de Arte em São Paulo? 
Intitulada “Faz Escuro Mas Eu Canto”, a Bienal de São 
Paulo está em cartaz no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, 
conhecido como Pavilhão da Bienal, no parque do 
Ibirapuera, até o dia 5 de dezembro. A edição, que marca 
os 70 anos de bienal, reúne mais de 1.100 trabalhos de 91 
artistas de todos os continentes.

Sem precisar entrar – Para quem visita o parque ou passa 
pelo local, é possível ver a instalação de Jaider Esbell, 
artista indígena da etnia Macuxi, na lagoa do Parque 
Ibirapuera. Além disso, a mostra se estende pela cidade 
de São Paulo por meio de parcerias com mais de 20 
instituições culturais. Há eventos acontecendo no Instituto 
Tomie Ohtake, no IMS Paulista, no Itaú Cultural, na Japan 
House e outros locais. Confira lista completa!

Foto: Divulgação/Instagram Bienal de 
São Paulo

Serviço

34ª BIENAL DE SÃO PAULO - 
Faz Escuro Mas Eu Canto

Onde: Pavilhão Ciccillo Matarazzo – 
Parque do Ibirapuera. 

Data: Até 5 de dezembro.

Horários: de terças, quartas, sextas e domingos, 
das 10h às 19h (última entrada às 18h30) e de 
quintas e sábados, das 10h às 21h (última 
entrada às 20h30).
 
Preço: entrada é gratuita. 

Saiba mais em:  http://34.bienal.org.br/ 

!

PODE AFETAR NEGATIVAMENTE
NO INÍCIO DE NOVOS 

EXPOSIÇÕES EM CARTAZ  

NO MÊS DE NOVEMBRO

COLABORADORES

Gabriela Oliveira 

Supervisora de Treinamento
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FIQUE POR DENTRO

Equilíbrio é o nome da imersão que ocorre 
na região da Paulista

Permitindo uma imersão em meio a cores 
que remetem a aurora boreal, a Japan House 
São Paulo apresenta “Equilíbrio”, instalação 
que conta com mais de 9 mil balões feita pela 
dupla japonesa DAISY BALLOON. Pela 
primeira vez na América Latina, Rie Hosokai, 
artista especializada em balões, e Takashi 
Kawada, diretor de arte e designer gráfico, se 
inspiraram nos ciclos da natureza para criar a 
obra que se modificará com o passar das 
semanas, mostrando a consequência da 
passagem do tempo.

Foto: Divulgação/ Japan House

Serviço

Equilíbrio – DAISY BALLOON

Onde: Japan House São Paulo

Período: Até 28 de novembro

Horários: 

de terça a sexta-feira, das 10h às 17h. 
Sábados, domingos e feriados, das 9h às 18. 

Preço: Entrada Gratuita

Saiba mais em: 

https://www.japanhousesp.com.br/exposica
o/equilibrio-daisy-balloon/ 

Para fãs de Senna e corridas

Por meio de inteligência artificial, foi possível 
trazer narração com voz do Ayrton Senna 
para guiar os visitantes da exposição 
imersiva “Eu, Ayrton Senna da Silva”, que 
acontece no Shopping Villa Lobos até o dia 
15 de novembro.
 As pessoas verão detalhes sobre a infância 
do ídolo brasileiro, primeiras vitórias no kart 
e os tempos de glórias com tricampeonato 
mundial na Fórmula 1, com as vitórias de 
1988, 1990 e 1991. 

Foto: Divulgação/Senna Brands – Ydreams

Serviço 

Eu, Ayrton Senna da Silva

Onde: Shopping Villa Lobos 

Horários: 

de terça a sexta-feira, das 12h às 20h. 
Sábados, das 10h às 22h. Domingos e 
Feriados, das 12h às 20h. Tempo de 
visitação: 20 minutos.

Preço: Entrada Gratuita

Saiba mais em:

https://www.ayrtonsenna.com.br/eu-ayrton-
senna-da-s i lva-exposicao- inedi ta-e-
anunciada-pela-senna-brands/ 

!
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FIQUE POR DENTRO !

 
O poder do fogo em exposição 

Na mostra “Macrocosmos, Microcosmos ou, 
a Cosmogonia dos Incêndios”, o artista 
pernambucano Kilian Glasner mostra o 
resultado de um estudo por imagens sobre a 
potência criadora e destrutiva do fogo. A 
partir de uma trágica vivência com um 
incêndio em seu ateliê, ele relaciona as 
obras, móveis e objetos transformados em 
carvão, com grande parte de suas séries 
anteriores e com a própria característica 
cíclica do cosmos. A exposição está em 
cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB) de São Paulo até o dia 22 de 
novembro.

Foto: Divulgação/ Instagram do CCBB SP

Serviço 

Macrocosmos, Microcosmos ou, 
a Cosmogonia dos Incêndios 

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB) de São Paulo

Horários: 

Todos os dias, das 9h às 18h, exceto às 
terças.

Preço: Entrada Gratuita

Saiba mais em:
 
h t t p s : / / c c b b . c o m . b r / s a o -
pau lo /p rog ramacao /mac rocosmos -
microcosmos-ou-a-cosmogonia-dos-
incendios/# 

Muitos artistas em um só local - 
Trienal de Artes

No Sesc Sorocaba está em cartaz a 3ª 
edição de Frestas – Trienal de Artes, que 
leva o nome “O rio é uma serpente”. A 
mostra reúne 53 artistas e coletivos de 
diferentes nacionalidades e tem como foco 
a relação entre formas de existência não 
hegemônicas e os caminhos que elas 
inventam e estará disponível até o dia 20 
de janeiro de 2022.

Foto: Divulgação/ Sesc Sorocaba

Serviço 

Frestas – Trienal de Artes/ O rio é uma 
serpente 

Onde: Sesc Sorocaba

Horários: Diversos, consultar o site 

Preço: Entrada Gratuita

Saiba mais em:   www.sescsp.org.br/frestas   

Carolina Pêra
Jornalista
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FIQUE POR DENTRO !

 A onipresença da criatividade

Muitas pessoas acreditam que não são criativas. Muitas 
vezes, isso se dá por acharem que essa atribuição está 
apenas associada diretamente a profissionais com 
atividades de cunho artístico.

Mas, não se engane! Saiba que essa aptidão é encontrada 
em todo lugar e em qualquer profissão. Uma das coisas 
que devemos ter em mente é que a criatividade nem 
sempre é um dom com o qual você nasce. Ela é uma 
habilidade/competência que se desenvolve a partir de 
experiências pessoais e profissionais, podendo ser mais 

estimulada durante nossas tarefas, mesmo aquelas que 
julgamos não criativas.

Em qualquer profissão, para a resolução de desafios 
precisamos dessa competência para adquirirmos 
pensamentos diferentes e propormos novas ideias de 
forma original com foco na qualidade, como limpar um 
ambiente de forma alternativa alcançando locais de difícil 
acesso, por exemplo.

Sempre conseguimos aperfeiçoar essa habilidade. Para 
isso, podemos utilizar técnicas e ferramentas para criar 
hábitos em que o cérebro trabalhe com mais agilidade. 
Hábitos que podem ser incentivados por toda a nossa 
vida. Fazer as coisas de maneiras diferentes é uma delas. 
Isso mesmo! algo simples, como uma pequena mudança 
de rotina também contribui para o desempenho da nossa 
criatividade, nos ajudando a ver as situações por outra 
perspectiva. Gerando essas sinapses criativas por meio 
da junção de novas informações, tendo um referencial 
distinto.

Enfim, ser criativo é uma capacidade de qualquer pessoa, 
basta desbravar novos horizontes e combinar os 
aprendizados de forma útil. Tente você também!

Yasmin Duarte
Marketing

 De acordo com o dicionário Michaelis, o 
significado de união é “o ato ou efeito de unir(-se); soma”. 
Nos primórdios da história na Terra, por volta de 4 milhões 
de anos atrás, o homem se juntou a outros para a 
manutenção da sobrevivência. Plantavam, caçavam 
animais, trocavam experiências e compartilhavam 
informações.

As manifestações políticas como a Diretas Já em 1984, 
quando o povo brasileiro se uniu para que o voto fosse 
direto, reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas na capital 
paulista, com a intenção de que fosse retomada as 
eleições diretas para o cargo de presidente do Brasil.

Não é muito diferente quando pensamos em uma 

organização. O ditado popular “a união faz a força” 
continua valendo considerando que as forças devem ter o 
mesmo propósito, intenções e objetivos. Pensando na 
entrega do serviço com qualidade, os processos internos 
devem ter foco na resolução dos problemas, identificando 
as dificuldades do cliente para melhor atendê-lo.

Com a união de todos os colaboradores da RS Serviços e 
por meio da definição de processos, capacitação de 
colaboradores, auditorias, treinamentos constantes e 
acompanhamento dos indicadores, v isamos o 
atendimento de qualidade de nossos clientes.

 

Unidos para a qualidade do serviço prestado

Ricardo Takeshi 
Coordenador de Qualidade



!RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

Chegamos em novembro e acredito que você compartilhe 
da mesma sensação que eu: o ano voou!

E diferente do sentimento de incerteza que tínhamos em 
novembro de 2020, principalmente em relação à pandemia 
e à questão das vacinas, agora, estamos confiantes e 
acompanhando a retomada acelerada de diversos 
setores, como o industrial, o imobiliário e outros.

E se o ano de 2022 passar voando também? O que 
teremos feito de bom daqui a um ano?

Como empresa, estamos sempre avaliando o mercado, 
inovando com soluções que possam melhor atender os 
nossos clientes externos e os colaboradores, que são os 
nossos clientes internos.

No final deste mês, receberemos a primeira parcela do 13º 
salário e planejamento é a palavra-chave para que se 
possa desfrutar de bons momentos com família e amigos, 
bem como uma possível viagem ou a realização de algum 
outro projeto que possa ter ficado ''na gaveta'' por conta da 
pandemia. Você já pensou nisso?

Neste momento é importante avaliar por completo as 
diversas faces das nossas vidas. Além do lazer, como 
estão os projetos de estudos? Aquela especialização, a tão 
sonhada faculdade ou, ainda, demais cursos que possam 
gerar novas oportunidades de crescimento. 

É hora de agradecermos a Deus por estarmos bem, com 
saúde, e olharmos para o futuro, traçando novas metas de 
crescimento pessoal e profissional. Definir onde se quer 
chegar é o primeiro passo para o sucesso. Boa sorte nessa 
jornada!

Atualmente, temas como diversidade e inclusão vêm 
fazendo parte do nosso dia a dia. Ouvimos cada dia mais 
sobre a necessidade de respeitarmos as diferenças para 
termos uma sociedade mais justa e inclusiva. 

A diversidade diz respeito ao que é diferente, ou seja, 
envolve tudo aquilo que não é semelhante, e a inclusão é a 
garantia de que todos os grupos pertencentes à 
diversidade tenham espaço nos ambientes de trabalho e a 
garantia de igualdade, de chances e de oportunidades.

O preconceito é uma opinião formada de maneira 
antecipada, sem o devido conhecimento ou reflexão sobre 
um determinado assunto. A pessoa preconceituosa é 
aquela que emite um julgamento antes de conhecer algo 
ou alguém. 

Atenção: Liberdade de expressão não dá carta branca 
para o preconceito!

Existem diversos tipos de preconceito que acabam 
gerando discriminação e intolerância, dentre os quais 
podemos destacar os seguintes:

• Preconceito contra mulheres (machismo, misoginia 
ou sexismo)

• Preconceito racial (racismo)

• Preconceito contra deficientes físicos (capacitismo)

• Preconceito contra homossexuais (homofobia)

• Preconceito religioso

• Preconceito contra gordos (gordofobia)

• Preconceito contra estrangeiros (xenofobia) 

Devemos combater todo tipo de preconceito e para isso 
precisamos colocar em prática algumas habilidades como 
empatia, inteligência emocional e compreensão.

PLANEJAMENTO PARA 

Wendy Tavares
Coordenadora de vendas

UM NOVO CICLO

TODOS CONTRA O PRECONCEITO!



!

Adriano Cavalcante

O dia 17 de novembro foi escolhido como dia mundial ao 
combate ao câncer de próstata. 

Esse câncer é assintomático no início, ou seja, não 
apresenta nenhum sintoma, o que torna a prevenção muito 
importante. 

Vale lembrar que o exame de sangue não substitui o de 
toque, que é simples e rápido. 

É indispensável  que os dois sejam real izados, 
principalmente em homens que já passaram dos 45 
(quarenta e cinco) anos de idade. Previna-se.

10 dicas importantes contra o preconceito

FIQUE POR DENTRO !

 

1. Não julgue.
2. Não emita sua opinião se não for 
questionado a respeito.
3. Atente-se para não reproduzir 
comportamentos preconceituosos.
4. Repense  seus  a tos  e  seu 
vocabulário.
5. Não incentive apel idos que 
caracterizam estereótipos.

.

6. Explique, explique e explique tudo às 
crianças.
7. Visite lugares que realizam trabalhos 
com pessoas com deficiências.
8. Valorize a diversidade no dia a dia.
9. Amplie o seu conhecimento.
10. Conscientize seus familiares e 
amigos.

COO

A  é responsável pela Campanha #NovembroAzul
conscientização do câncer de próstata, doença acometida 
aos homens. 

No Brasil, a Campanha Novembro Azul foi trazida pelo 
Instituto Lado a Lado Pela Vida em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Urologia. A cada ano o movimento 
de conscientização ganha mais adeptos e o preconceito 
com o exame de toque, que sempre foi alvo de aversão 
pelo sexo masculino, diminui.

NOVEMBRO AZUL - PREVINA-SE

RS E VOCÊ



O mundo digital já é uma nova 
tendência. A demanda de comunica-
ção e acessos eletrônicos vem aumen-
tando cada vez mais. Pensando nisso 
os holerites estão disponibilizados re-
motamente através de um aplicativo 
específico para esta finalidade e com 
toda a segurança e sigilo necessários. 
A seguir apresentamos o passo a 
passo para configurar em seu apare-
lho celular este acesso. Em caso de 
dúvida procure por seu supervisor ou 
ligue para o RH da empresa.

Amanda Alves
Gerente de RH
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QUEM FAZ A DIFERENÇA



             Olá pessoal, 

Tudo bem com vocês? Espero que sim ;)

Hoje a dica da nutri é sobre as proteínas. Alimentos construtores, 

as proteínas são nutrientes essenciais e têm diversas funções 

necessárias em nosso organismo. Por exemplo, nossos ossos e 

músculos são feitos de proteínas. Além disso, elas participam da 

imunidade e reações químicas do nosso organismo (anticorpos e 

enzimas são feitos delas) e são responsáveis por transportar 

várias substâncias por meio do sangue, como nutrientes e 

medicamentos. 

Essas moléculas são formadas por aminoácidos. Há os 

essenciais, que são aqueles que precisamos consumir na 

alimentação: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptofano e valina. E os não essenciais, os 

produzidos pelo corpo: alanina, arginina, asparagina, ácido 

aspártico, ácido glutâmico, cisteína, glutamina, glicina, prolina, 

serina e tirosina. Os dois tipos são fundamentais para o 

funcionamento do organismo. Na alimentação, com a 

combinação correta dos alimentos, é possível conseguir níveis 

adequados de aminoácidos, como a dupla arroz com feijão que 

s e  c o m p l e m e n t a m  ( m e t i o n i n a / c i s t e í n a  e  l i s i n a , 

respectivamente,) sendo o ideal consumi-los na proporção 2:1. 

Ou seja, mesmo sem o consumo de carne, como no caso dos 

vegetarianos ou veganos, o nível pode ser atingido. Mas, é 

importante manter o equilíbrio para evitar a indisposição, baixa 

imunidade ou a perda de massa muscular.

Os alimentos mais ricos em proteínas são os de origem animal 

(carne vermelha, peixes, aves, leite e derivados). Entre as 

leguminosas que apresentam teores significativos de proteínas 

estão os feijões, a soja, a lentilha, a ervilha, as nozes e as 

amêndoas.

Ingredientes:

Recheio de carne moída:

500g de carne moída

1 cebola média picada

1 colher de sopa de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva ou manteiga

 DICA DA NUTRI

Receitinha da vez

Escondidinho de Abóbora com carne

   Cheiro verde ou ervas a gosto

Sal e pimenta a gosto 

Creme de abóbora:

1 abóbora cabotiá picada [aproximadamente 750 gramas]

½ cebola

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de creme de leite

Sal e pimenta a gosto

Páprica doce e picante a gosto

50g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Recheio de carne moída:

Em uma panela, coloque manteiga ou azeite de oliva e refogue 

a cebola e o alho. Quando a cebola ficar transparente, 

acrescente a carne, o sal e cheiro verde a gosto. Reserve.

Creme de abóbora:

Em outra panela, coloque manteiga e refogue a cebola. Da 

mesma forma, quando a cebola ficar transparente, acrescente a 

abóbora picada. Você pode manter ou tirar a casca. Fica 

saboroso das duas formas. Acrescente água até cobrir as 

abóboras e deixe cozinhando. Fisgue com um garfo e quando a 

abóbora estiver bem molinha, escorra toda a água. Para 

transformar em purê, bata essa mistura no mixer ou 

liquidificador. Se você optou por preparar sem casca, apenas 

amassando já dá a consistência de purê. Nesse momento, 

tempere com sal, páprica e pimenta a gosto. Se preferir utilizar 

outros temperos naturais, fique à vontade! Volte essa 

misturinha ao fogo para incorporar sabor. Ao final, acrescente o 

creme de leite e desligue em seguida.

Montagem:

Em um refratário, coloque metade do creme de abóbora. Em 

seguida, disponha todo o recheio de carne moída. Acrescente a 

outra metade do creme de abóbora e finalize salpicando queijo 

parmesão ralado para gratinar. Leve o refratário ao forno pré-

aquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos.

Agora que já conversamos um pouco sobre as proteínas, 

falaremos na próxima semana sobre a importância dos 

micronutrientes! 

Um beijo da Nutri e até próxima pessoal. Cuidem-se;)
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“O sucesso vem como 
resultado do desenvolvimento 

de nosso potencial”

(John Maxwell)



JOCIVALDO SILVA DE MENEZES 

JORGE CAVALCANTE DE ASSIS 

JOSÉ CARLOS C. DOS SANTOS FILHO 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JOSÉ DA SILVA LIMA

JOSÉ HENRIQUE P. DE OLIVEIRA

JOSE IVANILDO CARDOSO DE AGUIAR

JOSE MADSON MADEIRA PEREIRA

JOSE SÉRGIO DOS SANTOS FILHO 

JOSEFA INÊS CUSTODIO DA SILVA

JOSEILDA MARIA DA SILVA

JOSENILDO DA SILVA LOPES 

JUCULENE TAVARES DA SILVA

JUREMA DE FÁTIMA BOCZ

KARLA DE LIMA

KEYLA DOS SANTOS BARBOSA

LEIDIANE ALVES DOS SANTOS 

LORRANY MARTINS DA SILVA

LUCIELENE PEREIRA GARCIA

LUCIMARA LOPES CORRÊA

LUIZ ALBERTO CARDOSO CARRILHO 

MANOEL LINDOMAR ALVES DE SOUSA

MARCELO GOMES DOS SANTOS

MARCELO JUNIOR DE CAMARGO 

MÁRCIA REGINA GUEDES SILVA

MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

MARCOS SOUSA SILVA

MARIA AP. GONÇALVES GUERRA

MARIA AUDA ALVES DELGADO

MARIA AYRES CARDOSO SANTOS 

MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS

MARIA CLESIA MOURA DE SOUZA

MARIA DA CONCEICAO SILVA

MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE LIMA

MARIA DE FÁTIMA SILVA DA LUZ 

MARIA DO AMPARO A. DOS SANTOS 

MARIA ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA

MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA

MARIA JOSE DO NASCIMENTO 

MARIA REINALDO DE ARAÚJO

MARIA ROSÁLIA GOMES DA SILVA

MARIA SONIA PIRES DE SA

MARIELZA GOMES DE ARAÚJO 

MARILENE DOS SANTOS 

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 outubro.

MARTA ALVES DE AZEVEDO

MIRTA MARIA FURTADO MARQUES 

MOISES ATANAZIO ADRIANO 

NEWTON CORREIA DA COSTA

NILCE FERREIRA DE SOUSA

NILDA CARMO DE JESUS

NSIMBA NDOMBASI FRANCISCO 

PATRÍCIA A. DE LIMA DO NASCIMENTO 

PATRÍCIA MARIA DA SILVA

PAULA CRISTINA DE SOUZA

PAULO HENRIQUE TOBIAS 

PAULO RODRIGO DE MOURA BISPO

PAULO RODRIGUES DA SILVA

RAFAEL SANTANA DOS SANTOS 

RAIMON ARAUJO DOS SANTOS

REUMAR PEREIRA DANTAS 

RODRIGO DIEGO ALVES 

ROSANA NASCIMENTO 

ROSANGELA APARECIDA FERREIRA

ROSELI SOUZA SANTOS

ROSENILDA DOS SANTOS BAILO 

ROSINAIDE MARIA FERREIRA

ROSINEIDE LIMA SILVA

SANDRA MARIA DA SILVA

SANDRO JOSÉ SILVA CARAIBA

SEBASTIÃO PEREIRADA SILVA

SERGIO APARECIDO MARTINS 

SERGIO MAGNO C. CARVALHO 

SEVERINO ISIDIO DA SILVA FILHO 

SEVERINO JULIO DELFINO

SILVANY EVANGELISTA R. DOS SANTOS 

SIMONE A. DA SILVA RODRIGUES

SIMONICA PEREIRA DE LIRA SANTOS

SONIA JANUARIO DA SILVA

TAMIRES RIBEIRO DOS SANTOS 

TATIANA SANTOS DE JESUS 

TEREZINHA DO PATROCÍNIO RIBEIRO 

THIARA DIVINA DE ALMEIDA

VALDIRENE SOARES DOS SANTOS 

VÂNIA FELIX DO NASCIMENTO 

VANISIA TEIXEIRA LIMA

VERA LÚCIA DA SILVA SANTIAGO 

VERA LÚCIA DOS SANTOS GOMES 

VICENTE OSVALDO MOREIRA

WILLIAM MARQUES 

ADERLANI BISPO DE SOUSA

ADRIANA DE JESUS SANTOS

ADRIANA MOURA DE SOUZA

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

ADRIANA ROMÃO DI GIURA

ALESSANDRA NERY RIBEIRO

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA

ALEXANDRA DE FREITAS DUARTE 

ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA

ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS 

ANA MARIA DOS SANTOS

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTE 

ANDREIA DUTRA DE RESENDE

ANGELA PEREIRA DA SILVA

BIANCA AZEVEDO GABRIEL

CARIANA SANTOS B. DE QUEIROZ

CECILIA DE ARAÚJO 

CLAUDIA DA SILVA FERREIRA

CLEOUNICE PEREIRA DE ASSIS 

CLEVERSON DA SILVA

CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS 

DEBORA OLIVEIRA MARTINS 

DORACI FERNANDES LEITE RICARDO 

ELIETE DA SILVA

ELISANGELA NASCIMENTO SILVA

FABIANA DOS SANTOS MADALENA  

FABIO DE CARVALHO SILVA

FABIO DE JESUS OLIVEIRA

FRANCISCA DE LOURDES DA SILVA

FRANCISCO DE ASSIS B. SOBREIRA

GIANE FERREIRA DA SILVA

GILDA APARECIDA LOPES 

GILMAR ELOI DOS SANTOS 

IRANILDO MACENA DA SILVA

ISABEL CRISTINA C. DE JESUS 

IVANA JESUS DOS SANTOS 

IVANILDO SILVA DOS REIS

IVIA EVANGELISTA ALVES RAMOS 

IVONETE DA SILVA GOMES 

JACIRA MARIA DA SILVA JAIRO 

JOSE DA SILVA MOURA

JANETE BOMFIM ALVES DOS SANTOS

JEFERSON DE SOUZA CRISTO

JESSICA ROSE DOS SANTOS 

JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA
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