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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

@oficialrsservicos

rs-serviços

01 - Dia mundial de zero discriminação
04 - Dia Mundial da oração
08 - Dia internacional da mulher
14 - Aniversário da RS
15 - Dia da Escola
15 - Dia mundial dos direitos do consumidor
18 - Dia nacional da imigração judaica
20 - Início do outono
     - Dia internacional da felicidade

 21 - Dia internacional contra a discriminação racial
      - Dia internacional da síndrome de down
      - Dia internacional das florestas e da árvore
 22 - Dia mundial da água
25 - Dia nacional da comunidade árabe
31 - Dia da saúde e nutrição



!RS E VOCÊ
EDITORIAL

          Uma data cada vez mais importante comemora-

se agora, no mês de março. O Dia Internacional da 

Mulher ganha destaque ano após ano. Bons sinais! A 

luta pela igualdade ganha força e a sociedade comprou 

esta pauta e defende reformas e ações urgentes. 

Muitas conquistas recentes são resultados deste 

movimento que busca fazer valer o direito de igualdade, 

além da luta pelo fim da violência contra as mulheres. 
 Apesar de estarmos ainda muito distantes da 
realidade que buscamos, podemos sim comemorar os 
últimos avanços. Já temos algumas leis aprovadas e 
que ajudam na proteção das mulheres. Em 2019 muitas 
delas foram promulgadas. A primeira norma confere à 
vítima de agressão ou ameaça de integridade física, 
sua e de seus dependentes, o direito à proteção 
urgente por autoridade policial. Outra lei sancionada 
garante prioridade à matrícula em instituições de 
ensino público próximas ao domicílio para vítimas de 
violência doméstica. São exemplos como esses que 
visam mitigar o crime à mulher em um país que ocupa o 
5º lugar mundial em feminicídio. Após 15 anos da Lei 
Maria da Penha, muitos avanços foram conquistados, 
mas diante das notícias frequentes sabemos que muito 
ainda tem a ser feito. O primeiro passo está sempre na 
educação. A desigualdade em direitos e deveres 
começa ainda dentro de casa. Meninos e meninas 
recebem a carga cultural dos nossos antepassados, 
quando a sociedade marginalizava o acesso das 
mulheres à vida plena, seja no papel de cidadã, de 
cônjuge, no ambiente profissional e até nos esportes. O 
direito a voto é recente, assim como ao acesso às 
escolas e faculdades. O próprio direito ao divórcio e à 
prática do futebol é coisa das últimas décadas. No 
campo espiritual ainda há segregação de participação 
e de direitos iguais para mulheres em certas crenças. 
Enfim, há muito que progredir. 

 No trabalho os avanços são lentos, mas em 
muitos locais a igualdade de oportunidades e uma 
política salarial equânime já são realidades. Na RS 
Serviços, por exemplo, as mulheres são maioria 
entre os cargos de liderança. Funções antes 
exercidas exclusivamente por homens já contam 
com mulheres ocupando o seu espaço com 
desenvoltura e muita segurança. Vigilantes e 
porteiros do sexo feminino já são bastante comuns 
e o mercado que contrata esses serviços enxergam 
com bons olhos, pois percebem a qualidade de 
seus trabalhos. A fragilidade física que sempre foi 
entendida como um impeditivo para muitas 
colocações, hoje já não encontra muitas barreiras. 
Bastante treinamento e tecnologia ajudaram no 
processo. 
 Estamos no caminho certo! Incentivamos a 
participação cada vez maior das mulheres em 
nosso quadro de colaboradores e buscamos por 
meio de treinamento e cursos especializados o 
desenvolvimento delas no plano de carreira da 
empresa. Temos muito orgulho de todas as nossas 
garotas e agradecemos em especial no mês em que 
comemoramos o dia delas pela especial dedicação. 
Que alcancem realização e tenham muito sucesso 
em suas vidas! O trabalho é condição fundamental 
para essa conquista de espaço na sociedade que 
precisa continuar evoluindo. Nossa homenagem a 
todas as mulheres guerreiras, corajosas e tão 
especiais! 
 

MULHER

Clovis Keller
CFO



O NOSSO ESPAÇO

 Infelizmente, o mercado de trabalho ainda possui 
um índice de contratações masculina maior do que 
feminina, isso porque a maioria das mulheres possuem 
dupla jornada. As barreiras culturais para que as mulheres 
atuem no mercado são diversas e ainda está inserida na 
sociedade a ideia de que a mulher é a responsável por 
cuidar dos filhos e realizar atividades domésticas. Os 
requisitos para contratações femininas têm sido cada vez 
mais delicados, como por exemplo, achar que a mulher 
quando engravidar - se engravidar – se afastará de suas 
atividades profissionais para se dedicar à família, tornando 
isso um empecilho para a sua contratação.

 De acordo com os dados evidenciados pelo portal 
G1, “desigualdade entre homens e mulheres no trabalho 
quase não caiu em 27 anos, diz OIT. Em 2018, a 
probabilidade de uma mulher trabalhar foi 26% inferior que 
a de um homem, uma melhoria de apenas 1,9% com 
relação a 1991.”

 Enquanto algumas empresas ainda possuem esse 
pensamento de parcialidade, outras optam por selecionar 
perfis femininos. Dentro das diversas personalidades e 
características, identificamos que elas são detalhistas, 
analíticas e organizadas. Ao mesmo tempo em que 
possuem responsabilidades pessoais, conseguem 
administrar suas atividades profissionais. Além disso são 
capazes de lidar com desafios e transformá-los em 
oportunidades.

  

  A cada dia as mulheres estão conquistando o seu 
espaço e automaticamente demonstrando o quanto estão 
capacitadas e prontas para o mercado de trabalho e para 
assumir diversas funções, até mesmo cargos de liderança.  

 Estaremos sempre juntas nesta batalha diária 
para que por meio do nosso mérito possamos conquistar o 
nosso espaço!

Gabriela Oliveira
Supervisora de Treinamento

Amanda Alves
Gerente de RH

 O s  a t e s t a d o s  d e v e m  s e r  e n c a m i n h a d o s 
exclusivamente para nosso departamento de pessoal (RH). 
Visando melhoria e facilidade para nossos colaboradores, 
disponibilizamos um canal exclusivo para o envio.

 O canal foi criado para facilitar e agilizar o processo de 
abono de faltas e ausências. Assim que for ao médico e pegar 
um atestado/declaração médica, você deve encaminhar para o 
número indicado. O departamento receberá e informará via 
WhatsApp se o documento foi aceito e abonado.

 Após essa confirmação, o documento deverá ser 
encaminhado para a empresa (via original) para que seja 
arquivado no seu prontuário.

 Sempre que retirar esse documento no hospital, confira 
para que não tenha rasuras ou informações erradas.

 Lembre-se: o documento deve ser encaminhado 

em até 48 horas.

 Cuidado! Apresentar atestado falso gera dispensa com 
justa causa.

 

ATESTADOS MÉDICOS
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ISO 9.001: AUDITORIA DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE E 

IMPLANTAÇÃO DA ISO-14.001 (MEIO AMBIENTE) E

 ISO-45.001 (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO)

 No ano passado, iniciamos um novo ciclo de 
Certificação da Qualidade com a empresa ABS (American 
Bureau of Shipping). Uma empresa de origem americana 
de conceituado nome no mercado. Os auditores atendem 
às normas de auditoria cumprindo todas as exigências, 
demonstrando sua capacidade de verificar se a empresa 
está em conformidade. A RS Serviços foi certificada 
novamente em maio de 2021.

 No mês de abril de 2022, realizaremos a primeira 
auditoria de manutenção com objetivo de demonstrar que 
continuamos atendendo a todos os requisitos aplicáveis.

 A diretoria, visando o bom atendimento aos 
clientes, ampliará o quadro de novas certificações 
incluindo a da área do Meio Ambiente (ISO-14.001) e da 
Saúde e Segurança do Trabalho (ISO-45.001). A primeira 
irá garantir que a RS Serviços respeita o meio ambiente, 
possui responsabilidades ambientais nos seus processos, 
possui indicadores e faz gestão de riscos, além do 
treinamento de seus colaboradores. Já a ISO-45.001 

demonstra atendimento às Normas Regulamentadoras 
(NRs) aplicáveis e disponibilização e controle de EPIs 
(equipamento de proteção individual), que garantem a 
segurança e saúde dos colaboradores da empresa.

Ricardo Takeshi
Coordenador de Qualidade

reconhecer os parceiros que há tanto tempo estão na luta 
conosco.

 Quando a RS Serviços fez 10 anos, oferecemos 
um café da manhã pra lá de especial para os 
colaboradores que estavam conosco desde o início. Foi 
um dia de reencontros. Muitos não se viam há anos, mas 
todos compartilhavam o mesmo sentimento:

Estamos crescendo juntos. 

 Naquele dia, ouvi algumas histórias sobre o início 
da empresa, como por exemplo sobre a esposa de um dos 
colaboradores que atendia o telefone dele enquanto ele 
estava dormindo e o acordava para ele fazer uma FT (folga 
trabalhada). Este colaborador nos contou que graças ao 
seu trabalho na RS, foi capaz de comprar o seu carro e 
pagar a faculdade da filha. Ouvi também os relatos de uma 
colaboradora que se emocionava a cada vez que vinha na 
empresa, pois tinha o maior orgulho de contar a todas as 
suas colegas do posto que tinha reencontrado o nosso 
diretor. Neste dia, pensei comigo: Será que um dia 
também terei minhas histórias para contar? E a resposta 
me veio logo em seguida: Tomara que sim! 

ANIVERSÁRIO DA RS 
16 ANOS DE MUITAS HISTÓRIAS

!FIQUE POR DENTRO !RS E VOCÊ

 Este ano, no dia 14 de março, a RS Serviços 
comemora seus 16 anos e, sempre quando fazemos 
aniversário, um novo ciclo se inicia. Com a RS não é 
diferente. Estamos constantemente vivendo um novo 
ciclo, mas fazer aniversário de empresa é um momento de 
reflexão profunda. Momento de olhar para trás e perceber 
o quanto evoluímos, momento de olhar para os lados e 
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Eduarda Reiter
Coordenadora de Marketing

16 ANOS TRANSFORMANDO VIDAS 

Wendy Tavares
Coordenadora Comercial

 O mês de março é um mês muito especial para a RS Serviços. Dia 14 completamos 16 anos de muitas (boas) 
histórias da empresa.

           Batemos recordes de vendas, crescemos 46% em comparação com o ano anterior. Porém, o mais importante foi 
assistir à formação de um grande time cheio de talentos e responsável pela conquista de tantos clientes importantes. Sem 
o esforço do nosso time, essas conquistas seriam impossíveis

 

 Agora, devido ao sucesso obtido, subimos a altura da barra. Os desafios serão maiores, as expectativas ainda 
mais altas. Os clientes esperam o padrão RS Serviços de atendimento. E isso só será possível se continuarmos 
trabalhando como um time talentoso que somos!

dia. Constantemente temos equipes passando pela 
integração e iniciando as suas histórias na RS, indo atrás 
de seus sonhos e realizações profissionais e pessoais.

 Espero que todos vocês também tenham em seus 
corações essas memórias em relação a esta empresa, 
que tanto cuidamos e que tanto nos cuida. 

Parabéns, RS Serviços!

 Hoje, me lembro com muita alegria de tantas e 
tantas metas alcançadas e buzinas tocadas em 
comemoração, inclusive dos gritos do vizinho. Me recordo 
das nossas lindas orações realizadas nas segundas e 
sextas-feiras, pontualmente às 10h. A Fé em Deus não é 
apenas algo que está nas nossas paredes aqui da Matriz 
ou nos nossos materiais de marketing, ela é algo vivo 
entre nós e que nos uniu nos momentos bons e difíceis.  

  Alguns daqueles colaboradores do Café da 
Manhã de 10 anos não estão mais conosco, mas podem 
ter certeza que estão marcados no livro da história da RS. 
Foram os primeiros de um time que se multiplica a cada 



TREINAMENTO RS

 O Treinamento RS inicia uma renovação de 
conceitos e a melhoria nos atuais métodos da aplicação 
dos ensinamentos. Essa nova fase demonstra a 
preocupação da direção da empresa e, mais que isso, 
demonstra o entendimento da grande importância dessa 
melhoria dentro da organização, pois colabora, de forma 
propositiva, na construção de bons profissionais e prepara 
o indivíduo para exercer melhor suas funções, trazendo um 
grande retorno à empresa e, principalmente, a satisfação 
do nosso cliente.

 O treinamento e/ou desenvolvimento de pessoas é 
responsável por facilitar o “acesso ao saber” e a 
transmissão de conhecimento e dos valores da empresa. 

 Com ele os colaboradores têm a oportunidade de 
crescer dentro de uma carreira e desempenhar o trabalho 
com precisão e qualidade.

Marco Aurélio
Superintendente Projetos 
e Qualidade

MULHERES NA CULTURA BRASILEIRA!

!FIQUE POR DENTRO !RS E VOCÊ

 No mês das mulheres resolvemos destacar dicas 
culturais que trazem as mulheres brasileiras como 
protagonistas, seja nas artes, na literatura ou na música! 
Confira:

Nas Artes 

 Artistas como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral 
podem ser vistas no acervo permanente do MASP. Elas 
são nomes bastante importantes na história das artes de 
modo global e costumam estar sempre em exposição. 

O local tem visitação gratuita às terças e na primeira 
quarta-feira de cada mês.

 Adriana Varejão na Pinacoteca – considerada 
uma das artistas brasileiras de maior repercussão 
internacional, a mostra é a mais abrangente já realizada 
sobre ela, reunindo um conjunto de mais de 60 obras, de 
1985 até 2022, e contemplando as séries mais 
importantes de sua carreira: pratos; azulejos; cortes; 
saunas; línguas e autorretratos. A exposição começa em 
26 de março. As visitas são gratuitas aos sábados. 



Na literatura

 Destacamos aqui, 2 obras de escritoras brasileiras que não podem faltar na lista de leitura, apesar 
de termos inúmeras mulheres de talentosas que já criaram obras imperdíveis, como Lygia Fagundes 
Telles, Hilda Hilst, Conceição Evaristo, Cora Coralina e Clarice Lispector, que inclusive nasceu na 
Ucrânia (país em guerra) mas foi naturalizada brasileira. Confira: 

 Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada (1960), de Carolina Maria de Jesus. Seu texto é 
considerado um dos marcos da escrita feminina no Brasil. Nesta obra, ela narra seu dia a dia em uma 
favela de São Paulo e todo seu sofrimento. 

 E, de presente, deixamos aqui um poema de Cecília Meireles, a carioca que é considerada uma 
das poetisas mais importantes da literatura nacional:

!FIQUE POR DENTRO !RS E VOCÊ

Ou Isto ou Aquilo (1964) 

Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo…
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Na música 

 Para curtir uma boa música composta ou interpretada por uma mulher brasileira, basta acessar o 
Spotify ou qualquer site de busca e/ou tocador e colocar a sua favorita. Eu recomendo Elis Regina, Gal 
Costa, Cássia Eller, Maria Bethânia e Marisa Monte. Mas há diversas outras. Siga o seu gosto musical.  

Carolina Pera
Jornalista



 DICA DA NUTRI

Jéssica Nascimento
Nutricionista

 Dessa vez a dica da nutri é sobre o Diabetes - 
porque tem crescido tanto sua incidência e como prevenir. 
O Diabetes Mellitus atinge aproximadamente 463 milhões 
de pessoas em todo o mundo, destes, aproximadamente 
95% apresentam diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

 Certo Nutri, mas por que falaremos disso?  Porque 
a DM2 é a consequência da interação entre fatores 
genéticos e ambientais. Um dos fatores ambientais 
prejudiciais mais comuns é a ingestão crônica de calorias 
em excesso, promovendo aumento da massa gorda e 
mudanças na composição corporal, com implicações 
negativas no metabolismo da glicose, que associada a um 
estilo de vida sedentário, promove desequilíbrio energético 
levando ao ganho de peso ou obesidade e como 
consequência aumenta o risco de desenvolver DM2.

 Entendi, Nutri, mas o que faço para prevenir? A 
prevenção da doença começa pela quantidade e qualidade 
da alimentação, em especial ao controle da carga 
glicêmica (CG) e gordura trans ingerida, além da seleção 
de alimentos benéficos.

 Alguns alimentos se destacam devido a sua 
composição: 

- salmão, sardinha são fontes de ácidos graxos ômega-3; 

- ovos podem reduzir o risco de doenças cardíacas, 
inflamação e melhorar a sensibilidade à insulina;

- vegetais e folhas verdes escuras são nutritivas e possuem 
baixo teor de carboidratos;

- abacate possui pouco carboidratos e alto teor de fibras e 
gorduras saudáveis; 

-morangos são ricos em antioxidantes conhecidos como 
antocianinas;

- sementes de chia são ricas em fibras e pobres em 
carboidratos digeríveis assim como a linhaça, que tem um 
alto teor de gorduras ômega-3 e fibras;

- azeite de oliva extravirgem contém ácido oleico, um tipo 
de gordura monoinsaturada que pode melhorar o controle 
glicêmico.

 Assim, incluir na alimentação esses itens, 
associado a prática de atividade física regular, não fumar 
e não ingerir bebidas alcoólicas em excesso é o melhor 
caminho para prevenir o DM2.

SANDUICHE DE OVO E ABACATE

INGREDIENTES

2 fatias de pão de fôrma

1 ovo

1 avocado

1 colher (sopa) de maionese 

folhas de coentro a gosto

caldo de ½ limão

sal e pimenta-do-reino moída na hora

MODO DE PREPARO

1. Numa panela pequena, coloque os ovos e cubra com 
água. coloque o ovo para cozinhar na água fria, assim ele 
não racha. Assim que a água começar a ferver, diminua o 
fogo e deixe cozinhar por 9 minutos. Enquanto isso, 
prepare os outros ingredientes.

2. Leve ao fogo médio uma frigideira. Quando aquecer, 
coloque duas fatias de pão de cada vez e deixe dourar por 
cerca de 2 minutos de cada lado (se preferir, utilize uma 
torradeira). Reserve.

3. Assim que estiverem cozidos, retire os ovos da panela 
com uma escumadeira e passe sob água corrente para 
esfriar. Sobre a tábua, role delicadamente para rachar a 
casca e descasque os ovos. Transfira para uma tigela e 
amasse bem com um garfo. Junte a maionese, tempere 
com sal e misture bem para formar uma pastinha.

4. Corte o avocado ao meio, no sentido do comprimento. 
Despreze o caroço e descasque delicadamente com as 
mãos para manter o formato da fruta. Apoie a parte plana 
de cada metade na tábua e fatie no sentido do 
comprimento - deixe cerca de 1 cm da ponta sem cortar 
para as fatias não se soltarem. Aperte levemente para 
abrir cada metade em formato de leque e regue com o 
caldo de limão para não escurecer.

5. Para montar os sanduíches, espalhe uma camada 
generosa de pasta de ovos em 2 fatias de pão. Numa das 
pontas de cada fatia, coloque folhas de coentro a gosto e 
disponha um leque de avocado sobre a pasta de ovos, 
tempere com pimenta-do-reino moída na hora a gosto e 
cubra com a outra fatia de pão. Sirva a seguir. 

Receitinha da vez
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Converse conosco nas redes sociais!

POR AI...
DIZEM 

Recebemos muitos
comentários positivos.

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

COLABORADOR
DE

PARA
COLABORADOR

Cláudia Beatriz Gabriela Larissa Janaína
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VOCÊ NO TOPO
RANKING 2022

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 Março.

ABENAIAS DE SENA MENDES  

ADAILTON MOTA DA HORA 

ADRIANA MOURA DE SOUZA

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

ADRIANA ROMÃO DI GIURA

ALAIZE DE JESUS FARIAS 

ALEXANDRA DE FREITAS DUARTE 

ANA RITA DOS SANTOS

ANDERSON RODRIGUES

ANDRÉ JOSÉ DOS SANTOS 

ANDREIA DUTRA DE RESENDE

ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS 

ÂNGELA PEREIRA DA SILVA

ANTÔNIO MARCOS BARBOSA

BRUNO DIAS BERTONI 

CASSIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO

CECILIA DE ARAÚJO 

CÍCERA DE MACEDO SEVERO  

CLAUDIA NUNES FERRAZ

CLEIDE DE BRITO SANTOS 

CLEMILDA C. DA SILVA DE OLIVEIRA

CRISTIANE CAGNONI RAMOS

DAMIANA DAVID DA SILVA

DAMIRIS SANTOS SILVA 

DANIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA

DANILO DOS SANTOS FRIGO

DARCY MEIRELLES

DIEGO MIRANDA 

DORACI FERNANDES LEITE

ELIETE DA SILVA

ELISANGELA A. DE CARVALHO

FABIO DE CARVALHO SILVA 

FRANCISCO DE ASSIS DA PENHA

GILDA APARECIDA LOPES 

GIOVANNA ALVES LEAO MOREIRA

HAYAN CLAUDECIR SIVIERI

ISRAEL BRAZ DE SOUZA

IVAN DONIZETE DE SOUZA

IVANI DOS SANTOS 

IVONETE DA SILVA GOMES 

JAQUELINE DA SILVA CARNEIRO 

JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA

JOÃO BATISTA DIAS JUNIOR

JOELINA VIEIRA PAZ

JORGE CAVALCANTE DE ASSIS 

JOSÉ CARDOSO DE ASSUNÇÃO 

JOSE CARLOS C. DOS SANTOS FILHO

JOSE GONÇALO RAMOS

JOSÉ HENRIQUE P. DE OLIVEIRA 

JOSE IVANILDO CARDOSO DE AGUIAR

JOSE JOELSON MACEDO DE OLIVEIRA 

JOSE MADSON MADEIRA PEREIRA

JOSE SÉRGIO DOS SANTOS FILHO 

JOSEFA LUCICLEIDE DOS S. SILVA

JOSEILDA MARIA DA SILVA  

JOSENILDA PEREIRA DOS SANTOS 

JOSENILDO DA SILVA LOPES 

JUCILENE TAVARES DA SILVA  

KELLY DOS SANTOS PAULINO

LAUDICEIA PORANGABA DE ALMEIDA

LEONARDO ROSA DE ARAUJO

LUCAS RODRIGUES MIDIOTO 

LUCIENE BORGES DA SILVA 

LUCILENE SANTOS ALVES DO AMARAL 

LUCIO SEBASTIÃO

MANOEL ANTÔNIO GOMES

MARCELO GOMES DOS SANTOS

MARCELO JUNIOR DE CAMARGO 

MARCELO NUNES

MARCOS DE SOUZA SANTOS

MARIA ALBERTINA

MARIA APARECIDA DOS S.FERNANDES 

MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA

MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE LIMA 

MARIA DE FATIMA DO N. DA SILVA

MARIA DE FATIMA SILVA DA LUZ

MARIA DE LOURDES S. FIGUEIREDO 

MARIA DO SOCORRO DA SILVA LEITE 

MARIA ILKA PEREIRA DA SILVA 

MARIA JOSE FERREIRA

MARILZA FRANCISCA DA SILVA 

MARINALVA ISIDIA DE SOUSA

MARINEIDE DA SILVA CARVALHO

MARTA ALVES DE AZEVEDO

MARTA MONTEIRO ARAÚJO

MATHEUS PESSOA SANTOS 

MILENE BARBOSA VIEIRA

MÔNICA DE CASTRO  

NARCI ROSANA GALDINO DE SOUSA 

NATALINE DA SILVA LINO

NEWTON CORREIA DA SILVA 

NILDA CARMO DE JESUS

ODAIR BARBOSA MARINHO

PAOLA OLIVEIRA

PATRICIA GOMES DA SILVA

PAULA CRISTINA DE SOUZA 

PAULO HENRIQUE TOBIAS 

PAULO RODRIGO DE MOURA BISPO

PAULO SILVA DO NASCIMENTO

PRISCILA ALVES XAVIER

RAFAEL ELÓI DA SILVA

RAFAEL SANTANA DOS SANTOS 

RAIMON ARAUJO DOS SANTOS

RAQUEL GOMES DE LUNA

REGIANE  DE JESUS NEVES

REGILENE MACHADO MIRANDA 

REGINALDO IMACULADA

REUMAR PEREIRA DANTAS 

ROBSON DA SILVA PAZ 

RODRIGO ALMEIDA DE SILVA

RODRIGO FLORÊNCIO C. DOS SANTOS

RONALDO TOMAZ DE OLIVEIRA

ROSANA NASCIMEMTO 

ROSANA RUFFO PEREIRA 

ROSANGELA APARECIDA FERREIRA 

ROSINEIDE LIMA SILVA

SANDRA MARIA DA SILVA  

SANDRA MARIA DA SILVA  

SANDRO JOSÉ SILVA CARAIBA 

SEVERINO ISIDIO DA SILVA FILHO 

SEVERINO JULIO DELFINO

SILVANA DA SILVA ALVES

SILVANY EVANGELISTA R. DOS SANTOS 

SIMONE A. DA SILVA RODRIGUES

SIMONICA PEREIRA DE LIRA SANTOS

SUELI ROCHA BARRETO 

TATIANA APARECIDA GOMES CAMELO 

TATIANE DE MOURA  FRANCO    

TATIANE SELICANE CANDIDO 

UILIAN DA SILVA SOUZA

VALQUÍRIA DE JESUS CARDOSO 

VALTER DOS SANTOS

VANDERLINO GONÇALVES 

VANUZA JANCI POLI

VICENTE OSVALDO MOREIRA

VINICIUS AUGUSTO SANTANA 

WAGNER CESAR XAVIER

WELLINGTON AMARAL CARVALHO





www.rsterceirizacao.com.br

RSServicosterceirizados

RSServiços

@oficialrsservicos

rs-serviços

MATRIZ SÃO PAULO
Rua Catão, 732

Lapa • São Paulo • SP
Tel.: 11 3803.8853

FILIAL CAMPINAS
Rua Irmã Serafina, 863 • Sala 13

Sala 13 • Campinas • SP
Tel: 19 3396.8966

FILIAL GUARULHOS
Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159

Sala 409 • Centro • Guarulhos • SP
Tel: 11 4574.7970

FILIAL ABC
Rua Dona Elisa Fláquer, 70
Sala 136 • Santo André • SP

Tel: 11 4509.0969

FILIAL JUNDIAÍ
Rua Barão de Teffé, 1000,
Sala 94 • Jundiaí • SP

Tel: 11 3963.3058


