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RS E VOCÊ
EDITORIAL !

       Neste mês de abril comemoramos a Páscoa e sempre é bom destacar a importância desse dia tão especial! Seu 

significado vem do la�m “Pascha” e do hebreu “Pessach”, que traduzimos como passagem. Segundo o An�go Testamento, a 

data comemora a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. O Novo Testamento marca a data da Páscoa como a 

Ressurreição de Jesus Cristo, a celebração da passagem da morte para a vida. Mas a comemoração da data remonta tempos 

ainda mais longínquos e o símbolo até hoje u�lizado do coelho tem origem pagã. O animal é associado à ideia de fer�lidade e 

ao conceito de ressurgimento da vida, pois no hemisfério norte, essa época é a despedida do frio intenso com a chegada da 

primavera, portanto, os povos an�gos poderiam voltar a semear a terra. 

 Tantos significados e histórias, mas o conceito de vida está presente em todos os planos. Seja na renovação da 

esperança do povo que se libertou da escravidão, como contam os judeus; na milagrosa façanha da vitória contra a morte 

para os cristãos, que celebram o testemunho da Ressurreição; ou mesmo para os povos mais an�gos que reviviam a 

possibilidade de plantar e colher para con�nuar a sua luta pela vida com a chegada da primavera.

 Enfim, a Páscoa é a festa da vida, da renovação, do renascimento, de novas oportunidades. Portanto, vale a reflexão 

sobre como podemos ou devemos receber esse presente único. Não há bem mais valioso que o tempo, porque não há como 

reservar, acumular ou mesmo reciclar essa preciosidade. 

 Ao nascermos, ganhamos um pacote com créditos de tempo que vão se esgotando ao longo dos dias. O relógio vai 

correndo e não nos damos conta do que fazemos com esse presente divino. Desperdiçamos muitos créditos com coisas 

inúteis e por muito tempo repe�mos esses erros. São horas na frente de programas tolos de TV ou gastos com vídeos e fotos 

de desconhecidos nos aplica�vos do celular. O relógio con�nua correndo e deixamos filhos, marido, esposa, pais, irmãos ou 

mesmo amigos distantes. Abrimos mão de enriquecer nossa alma ou adquirir conhecimento em troca de pixels ou bytes que 

roubam nosso precioso tempo. Incrivelmente optamos pela escravidão dos aplica�vos! É chegada a hora de comemorarmos 

mais uma Páscoa e, quiçá, revivermos a libertação para uma vida diferente, cheia de novas oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento. 

 Que o novo tempo de plan�o seja aproveitado para que imensas e ricas colheitas sejam possíveis em breve! 

Aproveitemos essa nova chance de transformação de nossas vidas, que sejam de menos desperdícios e mais prosperidade. 

Que nossas escolhas sejam de valorização das pessoas, do trabalho e de muita fé! Que possamos renovar a gra�dão pelo 

tempo que nos foi dado e que retribuamos com amor, dedicação, respeito e solidariedade. A pandemia, enfim, deixou de ser 

um pesadelo e com o fim das máscaras conseguimos voltar a ver as pessoas sorrirem. Que seja defini�vamente uma 

oportunidade aproveitada, uma lição aprendida e que saibamos o valor essencial de nossas vidas. Deus abençoe a todos nós!
 

NOVAS OPORTUNIDADES

Clovis Keller
CFO



TRABALHO EM EQUIPE

 Trabalhar em equipe envolve muitos fatores. O 
profissional que sabe trabalhar em conjunto consegue 
desenvolver suas tarefas diárias com eficiência e apresentar 
resultados ainda melhores. 

 Por meio do trabalho em grupo, conseguimos 
iden�ficar perfis dis�ntos que muitas vezes se complementam, 
fazendo com que a junção dessas pessoas colabore para um 
trabalho excelente.

 Entender ideias diferentes das nossas nem sempre é 
uma tarefa fácil, mas, se es�vermos dispostos, podemos 
trabalhar isso e aperfeiçoar os detalhes.

 Ao mesmo tempo que é desafiador é vantajoso, pois 

podemos iden�ficar em um problema diversas soluções. Se 
es�mulamos a união da equipe e o aprendizado entre as partes, 
tornamos o ambiente de trabalho mais harmonioso e saudável.

 Trabalhar em equipe é dividir responsabilidades, 
tarefas e compar�lhar as nossas dificuldades individuais e do 
grupo. Devemos ouvir, respeitar e incen�var as ideias que são 
propostas.

 Há quem diga que o trabalho em equipe é dificultoso, 
mas na verdade é uma das competências mais valorizadas no 
nosso ambiente de trabalho.

Gabriela de Oliveira
Supervisora de Treinamento

DICAS RH!

RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

Saque emergencial do FGTS

 Você sabia que a Caixa Econômica Federal divulgou um 
calendário que permite o saque de até R$1.000 para quem 
possui saldo no fundo de garan�a? Primeiramente estará 
disponível para as contas rela�vas a contratos ex�ntos (iniciando 
pelas contas com menor saldo) e, depois, para outras vinculadas, 
sempre iniciando com a conta de menor valor.

 O saque extraordinário ficará disponível até o dia 15 de 
dezembro de 2022 e será feito de forma automá�ca na conta de 
cada beneficiário. Para quem possui conta na caixa, o saldo será 
creditado automa�camente. Quem não �ver conta aberta terá 
uma abertura automá�ca de uma conta na Caixa Tem e poderá 
transferir os valores por meio do aplica�vo.

 Vale ressaltar que quem não quiser re�rar o valor de sua 
conta do FGTS deverá pedir o cancelamento do depósito 
automá�co até a data do depósito.



RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

Amanda Alves
Gerente de RH

 O calendário do saque emergencial vai começar no dia 
20 de abril pelos nascidos em janeiro. Veja as datas de 
liberação do FGTS emergencial 2022:

Nascidos em janeiro - 20 de abril;

Nascidos em fevereiro - 30 de abril;

Nascidos em março - 04 de maio

Nascidos em abril - 11 de maio

Nascidos em maio - 14 de maio

Nascidos em junho - 18 de maio

Nascidos em julho - 21 de maio

Nascidos em agosto - 25 de maio

Nascidos em setembro - 28 de maio

Nascidos em outubro - 1 de junho

Nascidos em novembro - 8 de junho

Nascidos em dezembro - 15 de junho

ATENÇÃO: OPTANTE PELO SAQUE ANIVERSÁRIO, não terá 
direito a este saque emergencial.

Eduarda Reiter
Coordenadora de Marke�ng

É PRECISO TER FOCO E ENTUSIASMO

 Ao receber o convite para escrever um texto para esta edição do Bole�m, pensei sobre o que poderia escrever. Decidi por 
dois dos pilares da minha vida, foco e entusiasmo. Ter Foco é ter um obje�vo, ser determinado a alcançar ou a�ngir uma meta e 
colocar como prioridade fazer algo sem se desvirtuar para outro caminho. Já ter entusiasmo é estar disposto a enfrentar dificuldades 
e desafios sem se deixar abater e transmi�r confiança aos que estão a seu redor, demonstrando um estado de espírito o�mista.  
Aplicando isto ao nosso mundo corpora�vo, cito duas situações:

 1 – Conceito “zero clientes perdidos” – Se todos nós soubéssemos o quanto realmente custa a perda de um cliente, 
passaríamos a fazer avaliações mais exatas dos inves�mentos (tempo, estrutura, educação etc.) necessários para não os perder. 
Quando servidos de modo correto, os clientes passam a gerar lucros cada vez maiores a cada ano que permanecem com 
fornecedores. Por isto, como temos diferentes perfis de clientes, precisamos ter foco na melhoria dos diversos serviços prestados por 
meio da análise constante de indicadores e entusiasmo para superar as expecta�vas de nossos clientes.

 2 – Time mo�vado – Muitas pesquisas e publicações são feitas sobre a medida da sa�sfação dos clientes e consequentes 
inves�mentos para melhoria dos resultados. Mas antes de tudo, penso que a prioridade (foco) deve ser definir os obje�vos e metas 
da equipe, dar a necessária formação e ferramentas e sempre tratar o �me com muito respeito e transparência. Fazendo isso, o 
entusiasmo dos colaboradores contagiará os parceiros. Cliente sa�sfeito passa primeiramente por um �me sa�sfeito.

Concluindo, reveja o seu FOCO e pense se você está exercitando o ENTUSIASMO naquilo que realmente vai fazer você ter 
prosperidade na vida!



Novos clientes e desenvolvimento 
da filial Jundiaí 

 Jundiaí é uma cidade com 419 milhões de habitantes. Com mais de 2000 condomínios ver�cais e horizontais, residenciais 
e comerciais, além de mais de 3000 mil empresas nos seus distritos industriais, o município é onde a RS Serviços chega para fazer a 
diferença. 

 A RS Serviços abriu em fevereiro de 2022 mais uma Filial, desta vez em Jundiaí.

 Sendo a sexta cidade mais segura do brasil e a quarta cidade com maior PIB do Estado de São Paulo, Jundiaí oferece uma 
excelente qualidade de vida além de estar próxima a capital de São Paulo, como também Campinas entre outras grandes cidades e 
centros.

 A RS Serviços traz a Jundiaí atendimento diferenciado, o�mização de recursos e custos e soluções viáveis aos seus atuais e 
futuros cliente. inovações em serviços, tecnologias de ponta, melhorias con�nua e um novo conceito de servir e atender estarão 
presentes na cidade por meio da nossa empresa.

 Nestes dois meses de Filial aberta em Jundiaí, conquistamos grandes clientes e muitos estão chegando!

 Estamos levando a essa importante cidade, novas possibilidades de terceirização, gestão de pessoas e processos 
diferenciados, treinamentos e capacitação de mão de obra.

Jundiaí está sendo apresentada a RS Serviços!

 Jundiaí, a RS Serviços chegou para cuidar de você.

RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

Morgiana Maya
Superintendente Comercial



Para visitar e ler um livro: 
Bibliotecas em São Paulo!

FIQUE POR DENTRO

Para visitar e ler um livro: Bibliotecas em São Paulo!

No dia 23 de abril é comemorado o Dia Internacional do Livro. A 
data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em homenagem a três 
grandes escritores que, coincidentemente, faleceram nessa mesma 
data, em 1616, e visa incen�var a leitura. Por isso, para o mês de 
abril, separamos algumas bibliotecas para conhecer por São Paulo! 
Todas têm entrada gratuita e muitas possuem a�vidades, 
consultem a programação no site de cada uma.

A Biblioteca Mário de Andrade (BMA) – Centro 

Esta é uma das mais importantes bibliotecas de pesquisa do país. 
Fundada em 1925 como Biblioteca Municipal de São Paulo, é a 
maior biblioteca pública da cidade e a segunda maior biblioteca 
pública do país. Possui cerca de 3 milhões de itens, entre livros, 
periódicos, mapas e materiais audiovisuais. 

Endereço: Rua da Consolação, 94.

Horário de atendimento: todos os dias, das 10h às 18h. 

Site:www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma. 

Biblioteca de São Paulo (BSP) – Santana 

Inaugurada em fevereiro de 2010, o ambiente está localizado no 
Parque da Juventude, no terreno em que funcionou a Casa de 
Detenção de São Paulo (conhecida como Carandiru). Com o 
conceito de biblioteca viva, a BSP tem foco na valorização das 
pessoas, nos seus saberes e na troca de experiências.

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630.

Horário de atendimento: de terça a domingo, das 9h30 às 18h30. 

Site: www.bsp.org.br. 

A Biblioteca Mário de Andrade (BMA) – Centro 

Biblioteca de São Paulo (BSP) – Santana 

DICAS CULTURAIS !



!FIQUE POR DENTRO
DICAS CULTURAIS

Centro Cultural de São Paulo (CCSP) – Vergueiro

O espaço conta com três bibliotecas, uma gibiteca e um espaço de 
leitura. Na Gibiteca você encontra mais de 10 mil �tulos entre 
álbuns de quadrinhos, gibis, periódicos e livros sobre HQ. Já a 
Biblioteca Pública Municipal Sérgio Milliet, que também está no 
CCSP, é segunda maior biblioteca pública da cidade de São Paulo. O 
local possui acervo mul�disciplinar com mais de 110 mil �tulos.

Endereço: Rua Vergueiro 1000.

Horário de atendimento: de Terça a sábado, das 10h às 17h.

Site: www.centrocultural.sp.gov.br. 

Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) - Alto de Pinheiros

Localizada dentro do parque de mesmo nome, a BVL foi inaugurada 
em 2015 e conta com acervo, semanalmente atualizado, com foco 
na literatura e um olhar direcionado também para as questões 
ambientais. Possui livros, revistas, jornais, livros eletrônicos, 
audiolivros, HQs, DVDs e CDs, além de livros em braille e falados, 
voltados para pessoas com deficiência.

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1205.

Horário de atendimento: de terça a domingo, das 9h30 às 18h30. 

Site: www.bvl.org.br. 

Biblioteca Mário Schenberg – Lapa

Mais voltada às ciências, a biblioteca conta com um acervo de 
aproximadamente 43 mil exemplares que é cons�tuído por livros 
didá�cos, paradidá�cos, dicionários, enciclopédias, jornais, 
revistas, recortes, mapas, atlas, mul�mídia etc. 

Endereço: Rua Catão, 611.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. 
Sábados, das 10h às 17h.

Site:h�ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/
bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecasmz/marioschenberg. 

Carolina Pera
Jornalista

Biblioteca Mário Schenberg – Lapa 

Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) - Alto de Pinheiros

Centro Cultural de São Paulo (CCSP) – Vergueiro 



! DICA DA NUTRI

Como subs�tuir a proteína animal?

 Hoje, a dica da nutri é sobre fontes alterna�vas de proteína. 
Com a crescente busca por alimentos benéficos à saúde, a 
subs�tuição de proteína animal por proteínas alterna�vas tem 
crescido. Além disso, a demanda produ�va à beira do colapso 
fomenta a indústria a desenvolver produtos subs�tu�vos para o 
mercado consumidor. 

 Embora seja uma tendência, cabe mencionar que realizar 
mudanças de dietas a base de carne para produtos plant-based 
exige uma profunda transição social, já que as prá�cas alimentares 
são complexas e influenciadas por diversos fatores de interação, 
como contexto social, crença, preferências de gosto e tradições 
culinárias. Buscando opções subs�tutas, a fibra do caju tem 
ganhado destaque na indústria. Depois do hambúrguer de quinoa, 
da almôndega de grão de bico ou mesmo da bolonhesa de soja, a 
novidade do momento é a proteína de caju. 
 
 Alguns produtos processados vegetais são mais conhecidos 
e consumidos, como os leites. Isso ocorre geralmente por 
intolerância à lactose ou alergia a proteína do leite de vaca. Nesse 
contexto, há opções a base de soja, arroz, coco, aveia, amêndoas e 
caju. Sendo que bebida vegetal de soja é a que mais se assemelha a 
quan�dade de proteínas do leite de vaca, porém, ela possui dois 
aminoácidos essenciais (me�onina e fenilalanina).

 Uma das questões que merece atenção quando citamos a 
subs�tuição das proteínas animais é a falta de aminoácidos 
essenciais em vegetais, como o grão de bico, a ervilha, o feijão, a 
quinoa, a linhaça, o cânhamo e o tremoço, que não possuem o 
aminoácido essencial triptofano. 

 É importante lembrar de fazer o remolho desses grãos para 
diminuir os vários componentes bioa�vos presentes nas plantas 
que impactam a absorção de nutrientes, como por exemplo o ácido 
��co, que ao se ligar a minerais essenciais e oligoelementos 
(incluindo cálcio, zinco, ferro, magnésio e cobre) cria complexos 
insolúveis desses minerais que inibem sua absorção no intes�no. 

 CRN3 56079



 Escondidinho Vegano de Carne de Caju 

Ingredientes

 Massa:

· 5 batatas baroas descascadas
· 1 colher (sopa) de azeite
· 1 colher (chá) de sal

 Recheio:

· 4 cajus (apenas o pedúnculo, sem as castanhas)
· 1 cebola roxa picada
· 1 colher (sopa) de azeite
· 1/2 pimentão vermelho picado
· 1/2 pimentão amarelo picado
· 1/4 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
· 1 colher (chá) de sal
· 1/2 colher (chá) de pimenta preta
· 1/2 colher (chá) de páprica picante

 Modo de Preparo:

1. Corte as batatas em rodelas (com a mesma 
espessura).
2. Adicione a uma panela, cubra as batatas com 
água filtrada e leve ao fogo médio.
3. Quando es�verem cozidas e macias, despreze a 
água e espere as batatas esfriarem.
4. Transfira para um prato e amasse com um garfo 
(como se fosse fazer um purê).
5. Tempere com sal e azeite.
6. Passe a misturar manualmente.
7. Em forminhas pequenas (individuais) ou em uma 
assadeira 

média, molde a massa de maneira que ela cubra todo o 
fundo e as laterais.
8. Caso opte pelas forminhas individuais, o 
rendimento será de 3 porções.
9. Lembre-se de reservar um pouco de massa 
para posteriormente cobrir o recheio.
10. Reserve e passe a fazer o recheio.

Recheio:
1. Corte os cajus em gomos e depois corte 
novamente em pedaços menores.
2. Amasse cada pedaço de caju, até extrair todo o 
líquido (para facilitar, u�lize uma peneira – apenas 
pressione o caju contra ela).
3. Reserve os pedaços de caju que já es�verem 
bem secos. 
4. Em uma panela, em fogo médio, adicione a 
cebola roxa e o azeite. 
5. Misture e, em seguida, acrescente os 
pimentões.
6. Quando a cebola es�ver mais murcha, 
acrescente a carne de caju que estava reservada e as 
azeitonas.
7. Adicione o sal, a pimenta e a páprica.
8. Misture por mais 5 minutos.
9. Recheie a massa que estava reservada.
10. Cubra com mais um pouco de massa.
11. Leve ao forno pré-aquecido a 175ºC por 20 
minutos.

 Se quiser, você pode ainda fazer uma cobertura 
cremosa para o escondidinho, apenas liquidificando 
castanhas de caju (previamente demolhadas) com um 
pouco e água e temperos da sua preferência!

Fontes:h�ps://ciagro.ins�tutoidv.org/ciagro/uploads
/572.pdf
h � p s : / / l i f e s t y l e . r 7 . c o m / p r i s m a / e - d e -
comer/empresa- lanca-carne-de-ca ju-como-
alterna�va-a-proteina-animal-15012021

Recei�nha da vez

! DICA DA NUTRI

Jéssica Nascimento
Nutricionista

 CRN3 56079



RECONHECIMENTO
QUEM FAZ A DIFERENÇA
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RSServicosterceirizadosRSServiços @oficialrsservicosrs-serviços

Converse conosco nas redes sociais!

POR AI...
DIZEM 

Recebemos muitos

comentários posi�vos.

Converse conosco nas redes sociais!



COLABORADORDE
PARACOLABORADOR

Seleção

RSServicosterceirizadosRSServiços @oficialrsservicosrs-serviços

Converse conosco nas redes sociais!

Destaque:



TREINAMENTO
QUEM FAZ A DIFERENÇA



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 Abril.

ADRIANA MOURA DE SOUZA

ALAIDE JOSE DOS SANTOS 

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA 

ALEXANDRA DE FREITAS DUARTE 

ANA KARINA DA SILVA

ANA PAULA LOPES ALVES 

ANA RITA DOS SANTOS 

ANDERSON RODRIGUES

ANDRÉ LUÍS OLIVEIRA DA SILVA 

ANDREIA DUTRA DE RESENDE

ANTONIO MEDEIROS

APARECIDA CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS 

BRUNO DIAS BERTONI

BRUNO RODRIGUES XAVIER 

CARLA CRISTINA DOS SANTOS 

CARLOS AUGUSTO MIGLIORINI 

CASSIA MARIA DA SILVA 

CLEMENCIA DE ALMEIDA 

CRISTIANE CAGNONI RAMOS

DANIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA

DANILO DOS SANTOS FRIGO

DILENE JORDÃO DA SILVEIRA 

EDMILZA RAMOS

EDSON LUIZ BATISTA

EDSON SOUZA DOS SANTOS

EDUARDO CORREIA DE MELO 

ELISANGELA APARECIDA DE CARVALHO

FABIO DE JESUS OLIVEIRA 

FRANCISCO AP. DA SILVA 

FRANCISCO DE ASSIS DA PENHA

FRANCISCO GEOVANE ARAUJO LEITE 

GEILZA DOS SANTOS 

GEOVAR ALVES DA CRUZ

GERALDO SOARES PINHEIRO

GILDA APARECIDA LOPES

GIORGE DANT DO AMARAL

GIOVANNA ALVES LEAO MOREIRA

IGOR VIEIRA CABRAL 

IVAN DONIZETE DE SOUZA

IVANILDO JOÃO DA SILVA

JAQUELINE CORREIA DE SOUZA 

JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA

JOCÉLIA FRANCA DE JESUS 

JORGE ANTONIO FIDELIS

JORGE CAVALCANTE DE ASSIS 

JOSÉ HELIO DA COSTA

JOSE IVANILDO CARDOSO DE AGUIAR

JOSE MADSON MADEIRA PEREIRA

JOSE SÉRGIO DOS SANTOS FILHO 

JOSEFA LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA

JOSENILDO DA SILVA LOPES 

JUCELY SOUSA DOS ANJOS 

JUCILENE TAVARES DA SILVA 

JUCINEIDE LOPES DE OLIVEIRA 

KAROLINA RODRIGUES DOMINGOS 

KELLY DOS SANTOS PAULINO

LAUDICEIA PORANGABA DE ALMEIDA

LAURO ELYANDERSON SOUZA DE ALBUQUERQUE 

MAICON RODRIGO VENEZIANI DOS SANTOS 

MARCELO GOMES DOS SANTOS

MARCELO JUNIOR DE CAMARGO 

MARCELO NUNES

MÁRCIO SILVEIRA FRANÇA

MARCOS DE SOUZA SANTOS

MARGARETE INES RODRIGUES DE LIMA

MARIA AUDA ALVES DELGADO 

MARIA CATARINA DA SILVEIRA

MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS 

MARIA DAS NEVES OLIVEIRA

MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE LIMA 

MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA

MARIA DE FATIMA SILVA DA LUZ

MARIA DE LOURDES BISPO DOS SANTOS SILVA

MARIANA FRANCISCA DOS SANTOS 

MARINALVA ISIDIA DE SOUSA

MARTA ALVES DE AZEVEDO

MILENE BARBOSA VIEIRA

NILCE FERREIRA DE SOUSA 

NILDA CARMO DE JESUS

NSIMBA NDOMBASI FRANCISCO 

PATRICIA GOMES DA SILVA

PAULA CRISTINA DE SOUZA 

PAULO HENRIQUE TOBIAS 

PAULO RODRIGO DE MOURA BISPO

PROCOPIO TEIXEIRA 

RAIMON ARAUJO DOS SANTOS

RAQUEL GOMES DE LUNA

REGIANE DE JESUS NEVES 

REGINALDO FERNANDES DE FREITAS 

ROBERTO CORDOVA VICENTE

RONALDO TOMAZ DE OLIVEIRA

ROSÂNGELA ANTONIA PADOVEZI PRADA

SALETE VERISSIMO DE MOURA

SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA

SANDRO JOSE SILVA CARAIBA

SEVERINO ISIDIO DA SILVA FILHO

SEVERINO JULIO DELFINO

SILVANY EVANGELISTA RIAL DOS SANTOS

SIMONE APARECIDA DA SILVA 

RODRIGUESSIMONE DOS SANTOS

SIMONICA PEREIRA DE LIRA SANTOS

SUELI MARIA LOPES 

UILIAN DA SILVA SOUZA

VANESSA GALDINO SANTOS

VANUSA FERREIRA ALVES 

VICENTE OSVALDO MOREIRA

VILIENE DOS SANTOS 

WAGNER CESAR XAVIER

WELLINGTON AMARAL CARVALHO

WESLEY RAMOS 





Queremos 
ouvir você!

Seu compar�lhamento é
muito importante.

Siga as nossas redes sociais e fique por

dentro de tudo que acontece na RS.

RSServicosterceirizados

RSServiços

@oficialrsservicos

rs-serviços

DATAS IMPORTANTES DE ABRIL

02 - Dia mundial da 
conscien�zação do au�smo
05 - Dia do filho
07 - Dia mundial da saúde
      - Dia do jornalista
13 - Dia do office-boy
15 - Sexta-feira Santa

 17 - Páscoa
 18 - Dia do amigo
 21 - Dia de Tiradentes
 23 - Dia mundial do livro
 28 - Dia mundial da segurança 
saúde no trabalho

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

teremos o prazer em respondê-lo(a).

Departamento de Marke�ng:
11 3803-8853

marke�ng@rsterceirizacao.com.br
rsterceirizacao.com.br



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


