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EDITORIAL
RS E VOCÊ

EVOLUÇÃO
Vivemos um período de transformação, no qual o
digital está cada vez mais presente em nossas vidas.
Antes da pandemia, as compras on-line já
experimentavam taxas de crescimento bastante
representativas. Hoje, já fazem parte da realidade de
quase toda a população. Agências bancárias
perderam importância porque temos o PIX,
pagamentos de faturas no celular e outros serviços
disponíveis de modo virtual. Até documentos
obrigatórios, como CNH e RG, são válidos em sua
forma digital nos aparelhos móveis. Talvez o maior
impacto dessa tendência do mundo virtual foi no
campo do trabalho. Quantas pessoas hoje não saem
mais de suas casas para trabalhar? Evitam a perda de
tantas horas no trânsito ou no transporte público e
fazem tudo de suas casas. Ainda é a minoria, mas o
resultado foi devastador para muita gente, desde o
mercado imobiliário que viu suas salas, andares e até
prédios inteiros ﬁcando desocupados, como também
os mercados de alimentação, vestuário,
estacionamentos, entre tantos outros que dependiam
da circulação dessas pessoas que não vão mais ao
escritório. O trabalho remoto gerou novas
oportunidades e a internet tornou-se um serviço mais
essencial do que a própria energia elétrica. Quantos
alunos e proﬁssionais transformaram suas casas em
salas de aula, de audiência, consultas e escritórios
particulares? Depois que a pandemia terminar, ainda
não se sabe como isso vai ﬁcar. De todo modo
aprendemos a trabalhar à distância e muitos
costumes se transformaram.

!

A tecnologia foi o que permitiu que seguíssemos
adiante. O leitor facial substitui a antiga biometria, já
que o risco de contaminação pelo coronavírus
também existe no contato da pele. As câmeras
auxiliam cada vez mais os responsáveis pelo controle
de entrada e saída das empresas e condomínios.
Também contribui no aferimento de temperatura das
pessoas, além de controlar com exatidão a
quantidade de pessoas num determinado ambiente
sob risco de contágio. Enﬁm, o mundo digital já é uma
realidade e o investimento nessa área para quem
presta serviços é muito importante para que os
proﬁssionais envolvidos realizem cada vez melhor
suas atividades. O trabalho humano mais do que
nunca está valorizado, a presença dos professores
em sala de aula e a atenção direta aos seus alunos é
um exemplo. A possibilidade de experimentar ao vivo
um calçado ou checar aquele brinquedo para o seu
ﬁlho sem a frieza do monitor do celular ainda faz e
sempre fará diferença. Para nós, prestadores de
serviços, o contato com o cliente não mudou nenhum
dia desses meses todos de pandemia. Aﬁnal, nosso
trabalho, classiﬁcado como essencial pelas
autoridades, não parou. Sabemos da importância da
presença humana e cada vez mais as pessoas
reconhecerão o valor do seu trabalho. A tecnologia
está cada vez mais presente para ajudar a ganharmos
tempo e desenvolvermos com mais qualidade as
nossas tarefas proﬁssionais, mas como aliada!
Homem e máquina trabalhando juntos com o objetivo
de ganho de qualidade e no desenvolvimento do
atendimento diferenciado e eﬁciente.
Clovis Keller
CFO
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TREINAMENTO IN LOCO
Você sabia que a RS Serviços tem um departamento
exclusivo para realizar treinamentos?
Para falarmos de qualidade no trabalho, devemos oferecer
recursos e ferramentas para que os nossos colaboradores
tenham o seu próprio crescimento proﬁssional visando a
sua capacidade e interesses em novos aprendizados.
Treinar e desenvolver novas habilidades gera ótimos
resultados coletivos para a empresa e naturalmente
seremos reconhecidos.
Durante todo o mês, a nossa equipe realiza treinamentos in
loco (no local onde irão atuar ou ambientes semelhantes a
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eles) com o intuito de reforçar e avaliar cada processo que
está sendo realizado naquele espaço. A cada nova
necessidade, desenvolvemos novos conteúdos para
reparar, orientar e atualizar os colaboradores. Os
resultados são identiﬁcados quando o colaborador aplica
os seus novos conhecimentos no seu trabalho, gerando
melhorias que fazem toda a diferença.
O objetivo do Treinamento e Desenvolvimento é despertar
os talentos que há em cada um de forma individualizada e
de acordo com as nossas necessidades. O importante é
cultivar o conhecimento, encarar os desaﬁos, eliminar
comportamentos inadequados e adotar ferramentas que
ajudem na nossa produtividade.
Gabriela de Oliveira
Supervisora de Treinamento

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
11 DICAS DE COMO TORNAR O AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO
4. O uso dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) é obrigatório.
5. Cuide de você e dos seus colegas de trabalho.
6. Comunique à RS Serviços no caso de acidentes no
prazo de 24 horas.
7. Informe-se sobre a Segurança do Trabalho na RS
Serviços em relação à prevenção de acidentes.
O conjunto de medidas e ferramentas que visa preservar a
saúde e a vida denominado Prevenção de Acidentes é
fundamental para o bem-estar dos colaboradores e para a
rotina da empresa. Por isso, apresentamos aqui 11 dicas
para promover um ambiente de trabalho mais seguro.
Dicas para prevenção de acidentes e segurança do
trabalho:
1. Preze pela atenção no trabalho.
2. Evite a exposição imprudente ao risco.
3. Mantenha o local de trabalho limpo e organizado.

8. Use apenas máquinas de trabalho em boas
condições de uso e caso tenha sido treinado para isso.
9. Não utilize ferramentas em más condições e
comunique seu Supervisor.
10. Realize apenas as suas funções para as quais foi
treinado.
11. Trabalhe com responsabilidade. Evite brincadeiras e
o uso excessivo do celular no horário de trabalho e ao
atravessar a rua.
Renilson Brito
Segurança do Trabalho
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e boicota novas metodologias.
4. Soberba: usa o poder de seu cargo, experiência e
artimanhas para adquirir vantagens.
5. Inveja: não divide os créditos de uma conquista em
equipe, não contribui para o resultado alheio e nunca
reconhece os méritos de outra pessoa.
6. Avareza: centraliza tudo e não compartilha informações
necessárias com outras pessoas.
7. Luxúria: o famoso “puxa-saco” tem necessidade de
agradar seu superior a todo momento e distribui mimos
aos colegas em troca de facilidades.

VOCÊ CONHECE OS 7 ERROS CAPITAIS
DO TRABALHO?
Você já se atentou à possibilidade de que quando
cometemos um erro pela segunda vez, ele pode não ser
mais um simples erro, mas, sim, uma escolha sua?
Quando partimos do pressuposto de que errar é humano,
logo completamos a frase quase que instintivamente:
persistir no erro é burrice! Muitas vezes, a insistência em
uma falha nos evidencia que estamos diante de alguém
que não está disposto a aprender com os próprios erros.
Pior ainda, é aquele que comete falhas constantemente
em prol de benefício próprio, consequentemente
prejudicando outras pessoas e interferindo em processos
lícitos, seja nas relações da vida pessoal ou proﬁssional.
Identiﬁcou alguma situação na qual se deparou com
alguém assim? Bem-vindo à vida adulta! Parece duro ter
que pensar assim, mas muitas vezes nos encontramos
inseridos nesse cenário durante a maior parte do nosso
tempo, principalmente no ambiente de trabalho.
Trabalhar em equipe nunca foi tarefa fácil, mas para
algumas pessoas, o convívio, o respeito mútuo, o bom
caráter, o cumprimento de regras e as boas maneiras são
quase uma missão impossível! Facilmente conseguimos
identiﬁcar a “laranja podre” da equipe (cuide para que não
seja você essa pessoa), pois normalmente o indivíduo tem
um comportamento mesquinho e tenta conseguir
vantagens a qualquer custo, cometendo os 7 pecados
capitais do trabalho:

Fazer um bom trabalho e ser empático são deveres de
todos para um ambiente justo e agradável e para que você
não cometa os pecados capitais do trabalho, exercite
algumas práticas:
•

Você não pode transformar tudo ao seu redor, então
desenvolva mais o “jogo de cintura”;

•

Lembre-se que seu trabalho se conecta com o
trabalho de outro, tenha deﬁnidas suas funções e
prioridades, mas não deixe de ser um facilitador para
a próxima etapa do processo, o objetivo da empresa
é um bem em comum;

•

Esteja pronto para as mudanças. Tentar manter-se
em zona de conforto te deixará desatualizado diante
da velocidade das mudanças corporativas;

•

Use seu conhecimento para atrair admiração e não
para diminuir outras pessoas, todos sempre terão
algo para te ensinar;

•

Gratidão gera gratidão. Seja lembrado como alguém
generoso e especial, reconheça o valor das pessoas;

•

Amplie-se para novos desaﬁos. Dê autonomia para
que outras pessoas se desenvolvam.

2. Gula: devora sempre as oportunidades alheias e não dá
conta de cumprir com suas próprias responsabilidades.

Não somos donos da verdade absoluta, tão pouco
estamos excluídos de cometermos atos falhos. Admitir
nossos erros não signiﬁca fraqueza, signiﬁca sabedoria e
humildade de que somos eternos aprendizes, bem como
podemos dividir o que temos de melhor para com as
outras pessoas. Ter o respeito genuíno de todos vale mais
do que ter a razão de tudo.

3. Preguiça: morre de medo de sair da sua zona de conforto

Renata Pirolo
Coordenadora de Marketing

1. Ira: cultiva antipatia e promove intrigas entre as pessoas.
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FOCO NO CLIENTE x FOCO DO CLIENTE
(atendimento operacional)
Atualmente, o grande desaﬁo das empresas que atuam na
prestação de serviços, que é um mercado competitivo, é
mudar o entendimento sobre o atender com foco no cliente
e passar a atender e entender o foco do cliente.
Em nosso atendimento, buscamos entender o que é o foco
do cliente e isso signiﬁca que não tratamos todos os
clientes iguais e nem como números de faturamento, mas
que buscamos atender cada um de forma personalizada
com um projeto especíﬁco.
O grande desaﬁo para a área operacional é desdobrar
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esse conhecimento sobre o foco de cada cliente para as
equipes que atuam na linha frente, pois contamos com
eles para atingir o resultado esperado.
Ter o foco do cliente é buscar entender o que realmente é
importante para cada cliente e como nossos serviços
podem agregar para que ele tenha a melhor experiência
possível com a contratação de nossos serviços. Esse
trabalho da RS Serviços tem sido muito eﬁciente e
evidenciado através do constante crescimento da
empresa e evolução do resultado em nossas pesquisas de
satisfação junto ao cliente que são realizadas
periodicamente.
Ronaldo Teiga
Gerente Operacional

VOCÊ SABE O QUE É O ESOCIAL?
O eSocial é um projeto do governo federal que busca
digitalizar e uniﬁcar o envio das informações ﬁscais,
previdenciárias e trabalhistas das empresas, com o
objetivo de uniformizar, centralizar as obrigações e
combater a sonegação relativas aos empregados.
Quais são essas informações? Elas formam a admissão
dos colaboradores, que antes eram enviadas por meio de
CAGED diário e, agora, passam a ser enviadas por meio
de eventos, classiﬁcados em três tipos: Eventos Iniciais e
de Tabelas; Eventos não Periódicos; e Eventos Periódicos.
Essas informações também são utilizadas como base para
o cancelamento do seguro-desemprego, caso o novo
colaborador esteja com esse benefício ativo.
Hoje, um exemplo de mais uma uniﬁcação de informação e
a extinção do envio anual da RAIS (Relação Anual de
Informações Sociais), neste documento constava as

verbas salariais recebidas pelo colaborador durante o ano
anterior e era base, por exemplo, para o recebimento do
PIS (Programa de Integração Social).
Um grande avanço com as novas mudanças foi o
aplicativo do CTPS digital. Em 2020, a Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) passou a não ser
mais emitida ﬁsicamente. Todas as informações, como a
vida proﬁssional do trabalhador, sua ﬁliação ao Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS, registros, férias,
afastamentos, benefícios solicitados e saídas das
empresas são disponibilizadas no aplicativo, alimentado
por meio do eSocial com base da comunicação entre
Empresa – Emprego e Governo. A simpliﬁcação de
processos está sendo a parte essencial para a
obrigatoriedade de todas as informações por meio do
eSocial.
Amanda Alves
Gerente de RH
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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
os picos de glicose no sangue.
- Comer a fruta inteira, quando você tritura a fruta, além da
perda de vitaminas, ocorre uma perda de ﬁbras também o que

IG - ÍNDICE GLICÊMICO
Hoje a dica da nutri fala sobre índice glicêmico dos alimentos,

torna mais rápida a absorção do carboidrato da fruta. Não
precisa excluir o suco da sua vida, mas é legal adicionar ﬁbras
a ele, como por exemplo uma colher de chia ou farelo de aveia.

popularmente conhecido como “IG”, é um fator utilizado para comparar
os carboidratos em relação à capacidade de aumentar o nível de
glicose no sangue (glicemia).

- Adicionar proteínas, gorduras boas e ﬁbras nas suas
refeições, a presença dos outros macronutrientes fazem com
que o carboidrato presente seja absorvido de forma lenta,

Ao consumirmos carboidratos de alto índice glicêmico, o sangue

evitando o pico na glicemia, por exemplo a famosa tapioca

recebe elevadas quantidades de açúcar em um pequeno intervalo de

pode ser recheada com: chia e queijo branco, frango desﬁado,

tempo, promovendo um pico de insulina no organismo e, por

com chia e pasta de amendoim.

consequência, o apetite aumenta. Já quando consumimos
carboidratos de baixo índice glicêmico, o sangue recebe menos açúcar

Receitinha da vez

no mesmo espaço de tempo, afastando esse pico de insulina e
reduzindo o apetite.
De maneira sucinta, a classiﬁcação do índice glicêmico tem como
referência um valor base de aumento da glicemia após o consumo de
50 gramas de açúcar ou pão, desta forma quanto menor o número do
índice glicêmico, menor o impacto nos níveis de açúcar no sangue: 55

TAPIOCA DE BETERRABA

massas, etc. Enquanto na lista dos alimentos com baixo índice

Ingredientes:
1 xícara (chá) de água;
1 Beterraba grande descascada e cortada em cubos;
500 g de polvilho doce;
Sal;
Recheio a gosto (queijo de cabra + queijo coalho ralados + mel

glicêmico temos: os cereais integrais como, aveia, centeio, massas

+ raspas de laranja, por exemplo).

ou menos- baixo (bom), 56 – 69- médio, 70 ou maior- alto (ruim).
Dentre os alimentos de alto índice glicêmico temos: o açúcar, arroz
branco, batata inglesa, pão branco, biscoitos, doces, chocolate,

integrais, maçã, pera, ameixa, entre outros.
Cabe mencionar que o preparo dos alimentos pode impactar o índice

Modo de preparo:
1. No liquidiﬁcador, bata a água com a beterraba até ﬁcar

glicêmico, por exemplo, utilizar suco de limão ou vinagre na hora de

homogêneo. Coe e descarte o bagaço.

preparar a refeição, por exemplo, pode reduzir o índice glicêmico,
enquanto cozinhar massas por longos período o eleva. Outro ponto de

2. Umedeça o polvilho já com sal a gosto com 1 e ½ xícara

atenção, as frutas mais maduras também costumam ter maior índice

(chá) do suco de beterraba, mexendo com a ponta dos

glicêmico.

dedos até ﬁcar uniforme. Peneire e prepare as tapiocas.

Seguem algumas dicas que fazem a diferença no índice glicêmico da

3. Em uma frigideira antiaderente quente, despeje uma porção

refeição:

do polvilho umedecido até forrar completamente o fundo.

- Tamanho da porção, por exemplo: a melancia é um alimento que tem

se desprender da frigideira (veriﬁque com uma espátula).

Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 1 minuto ou até a tapioca
alto IG, mas baixa carga glicêmica, isso signiﬁca que comer uma fatia

Retire e reserve ou, se preferir mais crocante, vire-a para

pequena não vai gerar um pico tão alto na sua glicemia, isso só

dourar do outro lado.

acontecerá se você comer uma quantidade muito grande desse
alimento.

4. Recheie as tapiocas a gosto e sirva.

- Alimentos integrais, quanto maior a partícula de carboidrato, maior

Dica: Se a massa ﬁcar quebradiça, pingue mais suco ou água

tempo para nosso organismo conseguir digerir e absorver, diminuindo

até dar o ponto; se ﬁcar muito úmida, acrescente mais polvilho.

DIZEM POR AI...
Rebemos muitos comentários positivos.

ELOGIOS
DE COLABORADOR PARA COLABORADOR

Thalita
Comercial Campinas

Converse conosco nas redes sociais!
rs-serviços
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@oﬁcialrsservicos

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 setembro.
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

FAGNER FIGUEIREDO DE SOUSA

MARIA DE LURDES DA SILVA

ADRIANO TELES MARINHO

FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA

MARIA VANDA DE SOUZA

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA

GERUSIA RAMOS CORREIA

PRISCILLA DE OLIVEIRA SANTOS

ALZINEIA DA CRUZ LIMA

GILENO FERNANDES ALVES

RICARDO PEREIRA ROCHA

ANA RITA DOS SANTOS

GILSON ARRUDA COSTA

ROBSON CONCEIÇÃO FERREIRA

ÂNGELA MARIA DUDA

GUSTAVO DUDA SILVA

SANDRO JOSÉ SILVA CARAIBA

ARIANA PEREIRA

IRACEMA LIMA DA SILVA

SEVERINO ISIDIO DA SILVA FILHO

CÍCERO FEITOSA DOS SANTOS

ISABEL CRISTINA CONCEIÇÃO DE JESUSSILEIDE MARIA DA SILVA

DANIEL GONÇALVES SANTOS

ISABEL CRISTINA RAIMUNDO

SILMARA BORGES

DENISE APARECIDA NAPOLEÃO

JOÃO CONCEIÇÃO SOUSA

TAMIRES RIBEIRO DOS SANTOS

DEOLINDA PINTO FERRAZ

JOSÉ CARLOS C. DOS SANTOS FILHO

TEREZINHA DO PATRIMÔNIO RIBEIRO

EDNALDO GOMES DA SILVA

JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS FILHO

VALTER DE SOUSA

EUZEMAR MOTA

MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA

QUEM FAZ A DIFERENÇA
TREINAMENTO

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

www.rsterceirizacao.com.br

MATRIZ SÃO PAULO
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FILIAL GUARULHOS
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