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23 - Dia do Aviador
15 - Dia do Professor
30 - Dia do Balconista/Comerciário
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EDITORIAL
RS E VOCÊ

META ALCANÇADA
Existem muitas possibilidades de alcançarmos
os nossos sonhos, mas todas precisarão contar
infalivelmente com dois personagens: o trabalho e a
dedicação. Assim como não há omelete sem ovos, não
existe sucesso sem persistência e suor. Quando
pensamos em grandes resultados, em metas
extraordinárias ou conquistas históricas, então, a coisa se
complica ainda mais. Por mais bem preparados que
estejamos ou mais motivados a alcançar um objetivo,
quando nos deparamos com desaﬁos muito grandes ou
complexos, necessariamente precisamos reunir um time!
Aqui a primeira diferenciação, um time não é o mesmo
que um grupo.
O conceito de time é algo muito mais soﬁsticado,
porque pressupõe certa organização, planejamento,
metas estabelecidas, objetivos traçados, estratégias bem
estudadas, papéis criteriosamente deﬁnidos, enﬁm, é
muito mais do que apenas um grupo de pessoas. Outra
diferença é que um time normalmente possui um líder, é
como um grupo formado para uma determinada missão,
com regras e funções especíﬁcas e alguém com a
responsabilidade da condução, da busca pelos
resultados. Essa pessoa tem o desaﬁo de manter a
organização, de reduzir e eliminar os conﬂitos, de treinar e
orientar as pessoas para fazer o que precisa ser feito, de
enxergar as qualidades individuais de cada um e, assim,
deﬁnir o melhor papel dentro do grupo. O líder também
precisa se preocupar com a motivação das pessoas, por
isso a necessidade de estar perto, de ouvir e sentir a
equipe. Com as pessoas certas e um bom líder tem-se
grandes chances de vôos extraordinários, de sonhos
impensáveis. Essa é a fórmula de resultados incríveis,
como a conquista de metas históricas, tal qual a da RS
Serviços em setembro que transformou um semestre

inteiro em apenas 30 dias.
Tudo começou com um ambicioso objetivo e depois
muito trabalho! Líder determinado e equipe engajada, o
resultado tinha de ser positivo. Foram semanas intensas
de trabalho em equipe! Muito foco, comunicação,
resiliência e fé! Com planejamento inicial,
acompanhamento e suor de todo o time, os resultados
foram naturais e ﬁnalizamos o mês com o melhor saldo
em vendas da história da empresa. Isso signiﬁca algumas
centenas de novos empregos e a tranquilidade para
muitas famílias que ainda vivem o desamparo da falta da
carteira de trabalho assinada neste mundo
desestabilizado pela pandemia. Esperança de novos
tempos para muita gente! A melhor recompensa depois de
tanto trabalho e empenho é cruzar com tantos rostos
desconhecidos, todos de sorriso largo e uniforme novo,
iniciando uma outra história e com muitos sonhos a
realizar. A vida é um ciclo, no qual um sonho inicia com o
término do outro. Uma grande meta batida é renovada
com o desaﬁo do próxima meta, quando um resultado
alcançado dispara o início da jornada de uma outra
pessoa, tudo conectado. Esse grande time da RS
Serviços é maior do que conhecemos, pois ele se
multiplica a cada dia. Muita gente, cada um do seu jeito,
com seus sonhos e planos, mas todos engajados e unidos
no objetivo comum de respeitar o outro e atender bem a
todos! Assim, estaremos sempre juntos, lado a lado, com
papéis e responsabilidades diferentes, mas com a mesma
vontade e a mesma fé!
Obrigado e parabéns a todos! Vamos em frente,
juntos somos mais fortes e sempre com o propósito de
fazer o bem.
Clovis Keller
CFO
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DICAS CULTURAIS - MÊS DAS CRIANÇAS
O Informe da RS Serviços, a partir desta edição,
trará a seção “Dicas Culturais”, com indicações de
passeios, livros, ﬁlmes e muito mais! Com estreia no mês
das crianças, por conta do Dia das Crianças que é
comemorado dia 12, começamos trazendo alguns parques
do Estado de São Paulo em que você poderá fazer um
gostoso passeio, seja com crianças, sozinho ou com a
companhia que desejar. Vale preparar um piquenique,
separar a bicicleta ou escolher o sapato mais confortável
para andar bastante pelas atrações que escolhemos.
Todas as opções têm entrada gratuita!
São Paulo
Parque do Ibirapuera
Você sabia que o Parque do Ibirapuera já foi
considerado pelo The Guardian (importante jornal
britânico) um dos 10 melhores parques urbanos do
mundo? Aqui em São Paulo, é tido como uma das mais
relevantes áreas verdes e em 2017 foi o parque mais
visitado da América Latina. Que tal dar um passeio por
esse lindo parque? Há cerca de 160 espécies de animais
registradas e exemplares de árvores como o pau-brasil. Do
setor cultural, ele abriga o Auditório Ibirapuera, o Bosque
da Leitura, a Fundação Bienal, o Museu Afro Brasil, o
Museu de Arte Moderna, a OCA, o Pavilhão das Culturas
Brasileiras e o Pavilhão Japonês. O projeto foi concebido
por nomes de peso da arquitetura, como Oscar Niemeyer,
Ulhôa Cavalcanti, Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de
Mello, Ícaro de Castro Mello, além do paisagista Augusto
Teixeira Mendes. Mais do que do lindos jardins e
paisagens, no Ibirapuera há aparelhos de ginástica,
quadras, playground, quiosques, ciclovia e planetário.

CONDEPHAAT em 1981, o espaço é perfeito para uma
caminhada com as crianças. Há brinquedos infantis,
coreto, espelhos d'água, gruta, aparelhos de ginástica e
muitas esculturas de Victor Brecheret, Leon Ferrari,
Amílcar de Castro, José Resende, Marcelo Nietsche e
muitos outros. Um museu a céu aberto com muito verde.

Foto: Acervo pessoal
Endereço: Praça da Luz, s/n - Bom Retiro - Telefone: (11) 3227-6093

Parque da Água Branca
Se a intenção é ver muitos animais e se sentir em
uma fazenda, escolha o parque da Água Branca. O
passeio vai contar com muitas galinhas, patos, gansos e
pavões. Há cavalos e uma Arena Hípica, além do Museu
Geológico e a Casa de Caboclo, uma réplica de
residências da zona rural. No lago você verá peixes
enormes e pássaros voando por todo o local. Há muitos
espaços convidativos para um piquenique.

Foto: Wikimedia
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana - (11) 5574-5045

Parque da Luz
O mais antigo parque público do município de São
Paulo é o Jardim da Luz, na região central, também
c o n h e c i d o p o r P a r q u e d a L u z . To m b a d o p e l o

Foto: Acervo Pessoal
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda - (11) 3803-4200

Região ABCD
Parque Cidade de São Bernardo Raphael Lazzuri
(São Bernardo do Campo).
Perfeito para todas as faixas etárias, o Parque Cidade de
São Bernardo Raphael Lazzuri possui atividades
esportivas e de contemplação da natureza, curso d'água
sobre parede de pedra em forma de cascata, pistas de
cooper e caminhada, brinquedos infantis, área destinada a
atividades físicas e teatro de arena com espetáculos
gratuitos (como de circo).
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Ribeirão Pires
Parque Oriental - Milton Marinho de Moraes
Com inspiração no Oriente, a região de Mata Atlântica
às margens da Represa Billings possui Jardim Japonês
com lago com carpas, Casa do Origami, Caminho da
Evolução com 260 pedras talhadas a mão e a Arena do
Mosaico, que homenageia a história da menina Sadako
Sassaki, uma das crianças que sofreu os efeitos da
bomba atômica na 2ª Guerra Mundial. Os bosques de
cerejeiras e ipês amarelos também prometem bons
momentos de contemplação.

Foto: Oscar Jupiracy/Prefeitura de São Bernardo Campo
Endereço: Avenida Kennedy, 1.111, Bairro Anchieta. Tel.: 4332-4510.

Foto: Gabriel Mazzo /Prefeitura de Ribeirão Pires

(11) 4332-4510

Endereço: Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse - (11) 4824-3103

Jardim Botânico - Diadema
Além da possibilidade de conhecer plantas
exóticas, no Jardim Botânico de Diadema é possível
visitar o abrigo das borboletas. O Borboletário Tropical
Laerte Brittes de Oliveira é a principal atração do Jardim
Botânico da cidade, que também oferece trilhas
ambientais com muitas espécies típicas da Mata
Atlântica. O espaço também é legal para fazer
piqueniques e aproveitar
as trilhas ecológicas.

Mauá
Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia
Também conhecido como Nascentes do Tamanduateí, o
parque é uma ótima opção em Mauá. O paisagismo do
local foi projetado por Burle Marx, importante artista
brasileiro que foi também paisagista, escultor e
designer. O local abriga algumas nascentes, como a do
rio Tamanduateí. A região é cercada pela Mata Atlântica
e possui um viveiro municipal.

Foto: Roberto Mourão/Divulgação Prefeitura de Mauá
Foto: Divulgação/ Prefeitura de Diadema
Endereço: Rua Ipitá, 193 - Jardim Inamar - (11) 4059-7619

Endereço: R. Luzia da Silva Itabaiana, 101 - Jardim Itapeva - (11)
4578-5711

Jundiaí
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Mundo das Crianças
Inaugurado recentemente, o Mundo das
Crianças, em Jundiaí, é um passeio completo. No espaço
há ciclovias, cinco parques infantis (Gambazinho, Pingode-ouro, Teiú, Paca e Serelepe), Cápsula do Tempo,
espaço para Parkour, e, como destaque, um foguete de
brinquedo de 10 metros de altura.
*Lembramos que, por conta da pandemia, alguns
espaços podem ter alteração de horários ou necessidade
de agendamento prévio. Conﬁra antes de comparecer ao
local. Recomendamos que leve álcool gel e evite
aglomerações. Não esqueça de usar máscara e praticar o
distanciamento seguro.
Carolina Pera
Jornalista

Foto: Divulgação/Prefeitura de Jundiaí
Rodovia João Cereser – Pista Sul, Km 64+400 - (11) 4522-0499

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL

No dia 10 de outubro é comemorado o Dia
Internacional da Saúde Mental. A celebração, que foi
instituída em 1992 pela Federação Mundial de Saúde
Mental, tem como objetivo levar luz a esse tema tão
importante: a Saúde Mental.

comportamentais estão entre as principais causas de
perdas de dias de trabalho. Os comuns acometem 30%
dos trabalhadores ocupados e serão a principal causa de
incapacidade. Além disso, são a terceira causa de
benefício previdenciário de auxílio-doença no Brasil.

E como ﬁca a saúde mental no ambiente de
trabalho? Com a competitividade do mercado, os
trabalhadores sofrem muitas pressões, tendo como
consequência alguns sintomas que podem ser
confundidos com sofrimentos mentais, tornando a saúde
mental no ambiente de trabalho ainda mais importante.

Por que a saúde mental no ambiente de trabalho é
importante?

De acordo com a OMS, os transtornos mentais e

As frustações no ambiente de trabalho são
comuns e acontecem o tempo todo. Seja por falhas
cotidianas ou por relacionamentos complicados.
Entretanto, essas aﬂições podem ser amenizadas em um
ambiente que fornece as condições necessárias para a

saúde mental.
Fique atento aos sinais! De acordo com a OMS, depressão
é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza,
perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre
sentimento de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios
do sono ou do apetite. Também há a sensação de cansaço
e falta de concentração.
Ao notar os sinais de esgotamento, o recomendado é
buscar tratamento com proﬁssionais especializados.
Estimular a prática de atividades físicas, o contato com a
natureza, o convívio com a família e amigos, além da
utilização de práticas de relaxamento e meditação, sempre
potencializando os diversos aspectos que geram
felicidade e foram esquecidos enquanto se está focado
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somente ao trabalho.
Saiba mais – Síndrome de Burnout
Você já ouviu falar em Síndrome de Burnout ou Síndrome
do Esgotamento Proﬁssional? É um distúrbio emocional
que tem com sintomas exaustão extrema, estresse e
esgotamento físico resultante de situações de trabalho
desgastante. De acordo com informações do site do
Ministério da Saúde, a principal causa da doença é
justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é
comum em proﬁssionais que atuam diariamente sob
pressão e com responsabilidades constantes ou quando o
proﬁssional planeja ou é pautado para objetivos de
Ricardo Takeshi
trabalho muito difíceis.
Coordenador de qualidade

MÊS HISTÓRICO, OPORTUNIDADES PARA MUITOS!

Mês histórico, oportunidades para muitos!
É com muita alegria que anunciamos a vocês que
no mês passado batemos todos os recordes de vendas da
RS Serviços. Foram mais de 10 meses de vendas dentro
de um único mês.
O mérito não é somente da equipe de vendas, ao
contrário, ele é coletivo. Graças a Deus e ao excelente
atendimento de todos os nossos colaboradores,
conseguimos conquistar mais de 60 novos clientes.
Sabe-se que o marketing é a alma do negócio, mas um
bom marketing só existe quando ele é verdadeiro, quando
nós do departamento de vendas falamos que a RS
Serviços é uma empresa de atendimento e o cliente
comprava a qualidade do atendimento ao longo do tempo
contando com nossos colaboradores lá na ponta.
É muito gratiﬁcante receber indicações de novos
contratos de colaboradores que trabalham em outras
empresas e têm o desejo de trabalhar na RS Serviços,
como o Sr. Julio do Condomínio Orense, por exemplo, que
convenceu a síndica a fechar a parceria com a RS.
Nestes pequenos gestos podemos perceber a
importância da valorização das pessoas, a importância de
conversarmos diariamente com nossos seguidores das

redes sociais, a importância de recebermos e
entrevistarmos mais de 200 pessoas por dia. São mais de
200 sonhos esperançosos.
Vender serviços vai muito além de fechar um
contrato e comemorar com as nossas famosas buzinas.
Quando vendemos, temos a responsabilidade nas mãos
da possível chance de emprego de tantos pais e mães,
chefes de família que depositam na RS Serviços a
conﬁança de uma vida melhor, seja por uma condição
diferenciada, um benefício a mais, a escala tão sonhada
ou, ainda, a possibilidade de trabalhar em um local perto
de casa.
Ao acordar de manhã, todos nós precisamos ter
em mente que a nossa vontade de trabalhar deve ser tão
grande quanto a vontade de trabalhar daquela pessoa que
está à espera de uma oportunidade de emprego, uma
oportunidade de mostrar o seu potencial.
Amigos, obrigada por escolher a RS Serviços
todos os dias de manhã. Obrigada por vestir a camisa da
RS e conquistar cada dia mais clientes! Você é o segredo
do nosso sucesso. Vamos em frente, que outubro seja um
mês tão abençoado quanto setembro e que possamos dar
oportunidade para muitos e muitos proﬁssionais.
Wendy Tavares
Coordenadora de vendas
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ATENDIMENTO
Para a RS Serviços é muito importante motivar
nossos colaboradores e isso envolve saber integrar
reconhecimento, clima organização e acima de tudo muito
carinho e respeito em cada atendimento.
Para nós, esses são os fatores principais em cada
relacionamento e é por isso que toda a estrutura da
organização foi desenvolvida para proporcionar o que
temos de melhor: O NOSSO ATENDIMENTO.
É com pequenos gestos que demonstramos ao
nosso time a sua importância, aﬁnal quem não gosta de

mesmo ser parabenizado em datas especiais como o dia
da sua proﬁssão? Apesar de parecer simples, é um
processo que envolve muitos colaboradores e extrema
dedicação onde cada detalhe é pensado com muito
respeito.
E toda essa dedicação é para mostrar o nosso
quanto o trabalho e o nosso colaborador é importante para
nós e com eles queremos crescer cada vez mais e gerar
novos empregos essa é a nossa principal missão.
Kátia Coelho
Coordenadora de R&S

OUTUBRO ROSA - PREVINA-SE
Outubro Rosa: A importância do diagnóstico
precoce no combate ao câncer de mama
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum
entre as mulheres no Brasil e no mundo. A campanha do
Outubro Rosa, impulsionada por várias instituições nesta
época, tem a missão de conscientizar a todos sobre as
chances de cura do câncer de mama quando descoberto
precocemente.
Na fase inicial, o tumor geralmente não causa dor.
Porém, à medida que cresce, a mulher pode perceber

algumas alterações. Por isso é muito importante que as
mulheres conheçam seu corpo e estejam sempre atentas
a qualquer mudança. Tenha em sua rotina os cuidados a
seguir:
•
Consulte seu médico ginecologista anualmente;
•
Caso já tenha tido mulheres da família acometidas
pela doença, o ideal é que o acompanhamento seja
feito a cada seis meses;
•
Exija que seu médico solicite o exame de mamograﬁa
e ou ultrassom de mamas;
•
Faça o autoexame. A detecção precoce está em suas
mãos! Conﬁra o passo a passo:

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

DICA DA NUTRI
As frutas cítricas que contem ácido glucurônico são
importantes na destoxiﬁcação pois participam da
glucuronização das toxinas.
Alimentos como couve, espinafre, cebola, brócolis e couve-ﬂor

DETOX
Primeiramente vamos desmistiﬁcar a máxima de que um suco “X” ou
“Y” é detox, ele é uma receita, tem nutrientes que auxiliam o organismo a

promovem a sulfatação de toxinas dos compostos contendo
enxofre, desempenhando papel importante na desintoxicação
de drogas, aditivos alimentares, toxinas ambientais e toxinas
das bactérias intestinais.

promover a detoxiﬁcação.
Cabe ressaltar que no caso das dietas detox, o maior benefício
Para entender a complexidade disso vamos ao conceito de

é o aumento do aporte de ﬁbras, vitaminas e minerais, o efeito

desintoxicação e detoxiﬁcação: que é a ação ou resultado de

desse tipo de dieta pode ser sentido em uma ou duas semanas,

desintoxicar ou retirar as substâncias potencialmente tóxicas de dentro

incentivando uma mudança de hábitos bastante benéﬁca. É

do organismo.

possível perceber a diminuição do inchaço do corpo, melhora no
humor, maior disposição física, melhor digestão e, obviamente,

Ou seja, durante a detox o princípio é remover os xenobióticos do

perda de peso, pois os alimentos são hipocalóricos.

nosso organismo, já que diariamente, acumulamos toxinas

Receitinha da vez

provenientes dos alimentos, do ar e da água que ingerimos.
Entendi, Nutri, então como nos livramos dessas substâncias?
Digamos que o principal “limpador” do nosso corpo é o fígado, pois
praticamente tudo o que ingerimos é digerido, absorvido e passa pelo
fígado antes de ir para os outros órgãos do corpo. Apesar disso, o fígado
não acumula essas substâncias tóxicas, elas podem até passar por
esse órgão várias vezes para que este consiga degradá-las, mas não
irão se acumular nele (exceto à vitamina A, o ferro e o cobre, que podem
se acumular de forma tóxica no fígado como sinal de doenças).
Certo, mas então por que se preocupar com os xenobióticos? Por que
eles continuam circulando pelo sangue até eliminação completa,
aumentando a chance de se acumular no organismo, já que por
exemplo, nas células adiposas (de gordura) reservam no seu interior,
além de gordura, algumas toxinas.
Ou seja, no método detox há a adesão de dietas extremamente

SOPA DE ESPINAFRE
Ingredientes:
1 punhado de Espinafre cozido (no vapor, é o método que
mantém melhor os nutrientes)
3 Chuchus
3 Abobrinhas pequenas
1 Filé de frango
1 Dente de alho amassados
1/2 Cebola picada
Azeite de oliva extra-virgem

restritivas a ultra processados, industrializados, glúten e lactose,
minimizando a ingestão de xenobióticos e com grandes quantidades de
líquidos, auxiliando nosso corpo eliminar o conteúdo das células
adiposas e, portanto, as toxinas.
Vejam alguns nutrientes que auxiliam nesse processo:
O selênio encontrado por exemplo na Castanha do Brasil, atua como
cofator essencial a glutationa peroxidase, relacionada a detoxiﬁcação
dos radicais livres hifroxilas, abundantes em tecidos inﬂamados.
As vitaminas E e C assim como betacarotenos auxiliam a

Modo de preparo:
Colocar azeite, alho e cebola na panela no fogo. Acrescentar o
ﬁlé de frango e refogar.
Depois acrescente o chuchu e abobrinha em cubos na panela.
Adicione água fervente até cobrir tudo e deixe cozinhando.
Assim que os legumes cozinharem, retire o frango e
acrescente o espinafre cozido.
Bata no liquidiﬁcador o caldo de legumes e espinafre, desﬁe o
frango ou acrescente como ﬁlé mesmo.

desintoxicação por radicais livres produzidos pelo metabolismo celular
aeróbico.

Prontinho!

DIZEM

POR AI...
Rebemos muitos
comentários positivos.
Converse conosco
nas redes sociais!

Converse conosco nas redes sociais!
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Wendy
Comercial

Amanda
Recursos Humanos

Maria Valquíria
Financeiro
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RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO
Ronaldo
Operacional

Jeferson
Financeiro

Em um mês de recorde em vendas, de crescimento em par cipação de mercado e,
principalmente, no número de colaboradores, temos de justamente parabenizar par cularmente
alguns proﬁssionais pela especial dedicação à frente do planejamento e organização dos mais de
60 contratos implantados em setembro. O engajamento foi o destaque na condução deste
processo para Wendy, coordenadora do setor Comercial que conduziu dezenas de negociações
produ vas e permi u este resultado incrível. O senso de urgência e priorização também permi ram
que centenas de novos proﬁssionais fossem precisamente contratados, registrados e alocados nos
inúmeros postos de serviços em poucos dias, resultado da coordenação da Amanda e Ronaldo,
respec vamente gerentes de RH e Operacional da empresa. Todo este processo não seria possível
também se a equipe do faturamento não fosse tão eﬁciente na condução dos cadastros e
negociações com todos os envolvidos para que os contratos es vessem 100% alinhados às
operações. Parabéns ao incrível resultado Maria e Jeferson, todo o sucesso é fruto de um intenso
trabalho em equipe, mas precisamos destacar o papel assumido por alguns proﬁssionais neste
intenso mês de setembro.
Obrigado novamente pelo engajamento e coordenação de suas equipes.

#juntossomosmaisfortes.

“As pessoas que alcançam
seu potencial pensam em
aperfeiçoamento”
(John Maxwell)
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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.
ADRIANA MOURA DE SOUZA

JACKSON EMÍLIO MONTALVÃO

MIRIAN REGINA LEITE ISIDORO DE LIMA

ALAIZE DE JESUS FARIAS

JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA

NARCI ROSANA GALDINO DE SOUZA

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA

JOÃO CONCEIÇÃO SOUSA

NILDA CARMO DE JESUS

ALESSANDRA AP. DOS SANTOS

JOELMA ALVES DE FRANÇA

NEUMA LIBERATO DOS SANTOS

ALEXANDRE FIRMINO

JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS FILHO

PATRÍCIA MARIA DA SILVA

ALICE ALVES LIMA

JOSEFA INÊS CUSTODIO DA SILVA

PAULO RODRIGUES DA SILVA

ANDREIA DUTRA DE RESENDE

JUCELY SOUZA DOS ANJOS

PRISCILLA DE OLIVEIRA SANTOS

ARIANA PEREIRA

KEYLA DOS SANTOS BARBOS

RAIMON ARAUJO DOS SANTOS

CARINA SANTOS B. DE QUEIROZ

LEDA MARIA DE OLIVEIRA

REGINA APARECIDA TRINDADE SILVA

CÉLIA OLIVEIRA

LEONARDO LUCIANO SEBASTIÃO

RENAN JESUS DOS SANTOS

CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS

LUANA MICHELLE BEZERRA

RODRIGO FLORÊNCIO C. DOS SANTOS

DÉBORA OLIVEIRA MARTINS

LUCIANO ALMEIDA

ROSEMARY OLIVEIRA CAMPO

DENISE APARECIDA NAPOLEÃO

LUCIDALVA CORREIA SANTOS

ROSILDA GOMES DA SILVA

DIEGO JOSE DE ALMEIDA

MANOEL FERREIRA DE SOUZA

ROSINAIDE MARIA FERREIRA

DIEGO SILVA DE SOUZA

MARCELO HENRRIQUE THOMAZ

SANDRA MARIA DA SILVA

EDVANIA VIEIRA RODRIGUES

MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

SANTINA CAVALCANTE DA SILVA

ELAINE DOS SANTOS SIMEÃO

MARCOS SOUSA SILVA

SARAJANE REIS DE OLIVEIRA

ELIETE DA SILVA

MARIA APARECIDA GONÇALVES SERRA SÉRGIO MARQUES

EUZEMAR MOTA FARIAS

MARIA CICERA L. DOS SANTOS FILHA

SEVERINO ISIDIO DA SILVA FILHO

FABIANO BATISTA DA SILVA

MARIA ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA

SILMARA BORGES

FÁBIO DE CARVALHO SILVA

MARIA ESTER DE FARIAS BORGES

SIMONE APARECIDA DA S. RODRIGUES

FÁBIO DE JESUS DE OLIVEIRA

MARIA ISABEL DA SILVA DE JESUS

SIMONICA PEREIRA DE LIRA SANTOS

FRANCISCA SOUSA DOS REIS

MARIA ROSÁLIA GOMES DA SILVA

VALDIRENE SOARES DOS SANTOS

FRANCISCO APARECIDO DA SILVA

MARIA ROSÂNGELA LÁ APRÍGIO

VANDERLINO GONÇALVES

GILDA APARECIDA LOPES

MARILEIDE DA SILVA SIMEÃO

VANUZA JANCI POLIVICENTE

GILENO FERNANDES ALVES

MARILENE DE JESUS SANTOS

JEZUALDO ALVES

ISABEL CRISTINA C. DE JESUS

MARTA ALVES DE AZEVEDO

VICENTE OSVALDO MOREIRA

IVONE MENDES DE SOUZA

MIRIAN CLAUDINO DE SOUZA

VINÍCIOS DOS SANTOS DE JESUS
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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

