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RS E VOCÊ
EDITORIAL !

       Em maio comemora-se o Dias das Mães, data em que nos reunimos para celebrar a figura mais importante de nossa vida, sem a qual não 
exis�ríamos, a primeira pessoa que nos nutriu de amor e carinho. Maio é também conhecido pelos católicos como Mês de Maria, em memória à mãe de 
Cristo. Além disso, muito justamente, a nossa sociedade dedicou uma data especial nesse mesmo mês para homenagear o profissional da limpeza, o dia 
16. É o reconhecimento tão pouco celebrado pela importância desses trabalhadores em nosso co�diano, mas isso vem mudando ao longo dos úl�mos 
tempos.

 Nossa recente memória, em meio a pandemia que cas�gou o mundo todo, percebeu quão fundamental é o trabalho dessa gente que passa 
horas de seu dia dedicando-se ao cuidado esmerado no local onde vivemos. A higiene é essencial para a nossa saúde e bem-estar. O quarto no qual 
dormimos, as salas de trabalho ou de refeição, os banheiros que usamos, tudo se torna inu�lizável sem a devida conservação. São esses profissionais, 
conhecidos an�gamente por faxineiros, que zelam pelos espaços que u�lizamos. Hoje, chamamos de auxiliares de limpeza ou agentes de asseio e 
conversação, todos os homens e mulheres que, bem treinados e muito dedicados, cuidam diariamente desses ambientes para vivermos melhor. 

 Profissão devidamente reconhecida por órgãos governamentais e que possuem cursos de formação e treinamentos nas mais variadas técnicas 
de uso de equipamentos e produtos para higienizar todos os �pos de piso e objetos presentes em escolas, escritórios, hospitais, indústrias e 
condomínios. Atualmente, um profissional de limpeza conhece o manuseio adequado de diversos materiais para auxiliar na limpeza adequada de uma 
infinidade de ambientes. Também desenvolvem cronogramas e métodos de trabalho para atender em um menor tempo possível locais de exigência 
especial de cuidados com contaminação ou sujidade excessiva. É uma profissão que exige formação especial e constante reciclagem e orientação. 

 Normalmente, são essas pessoas que chegam primeiro nas empresas em que trabalhamos para deixar tudo perfeito na hora de iniciarmos 
nosso expediente. Acordam muito cedo e enfrentam ainda a escuridão da madrugada para encontrar o primeiro transporte público disponível. Sua 
responsabilidade é muito grande e conhecem cada canto de nossas empresas e locais de moradia. Seguem um rigoroso cronograma e suam dia após dia 
numa ro�na cuidadosamente planejada. Foram heróis na pandemia e se mantêm fiéis mesmo sem o devido reconhecimento de muita gente em nossa 
sociedade. 

 Pessoas simples que encontraram nessa profissão uma oportunidade de trabalho digno e que garante o sustento de suas famílias. São figuras 
essenciais em nosso co�diano atribulado e que cuidam de cada detalhe para nos sen�rmos valorizados. Toda vez que entramos em um banheiro limpo e 
asseado nos sen�mos bem cuidados. Ao chegarmos em casa e encontramos tudo organizado temos a sensação de zelo e atenção. O contrário é muito 
claro quando entramos em um ambiente sujo e bagunçado, a percepção de mal-estar é automá�ca. 

 Essa gente merece realmente a justa homenagem. Devemos, no dia 16 de maio, celebrar esses profissionais que vivem para servir e cuidar. 
Talvez seja uma oportunidade única de nos aproximarmos com mais carinho e retribuir a dedicação de todo o ano a esse profissional tão especial. Além 
do educado sorriso diário, devemos reconhecer o sacri�cio dessas pessoas e agradecer por simplesmente exis�rem. Sem o trabalho delas nosso mundo 
seria bem pior, muito mais caó�co do que nos parece. Devemos o bem-estar e saúde a essas pessoas tão cuidadosas!

 Celebramos, na RS Serviços, o Dia do Trabalhador de Limpeza com a alegria de conviver ao lado dessa gente tão aguerrida e batalhadora. São 
nossa razão de ser e con�nuar trabalhando. Que encontrem nessa profissão tão nobre a realização por sua dedicação e afinco. Agradecemos a todos os 
profissionais de limpeza por terem escolhido trabalhar ao nosso lado e parabenizamos por cada dia de empenho e amizade. Sua força é o nosso 
combus�vel, nossa mo�vação para seguirmos em frente! Nossa sincera homenagem a todos da Limpeza! Que o seu trabalho seja cada dia mais 
reconhecido e valorizado!

 

HOMENAGEM AO 
TRABALHADOR DA LIMPEZA

Clovis Keller
CFO



A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

 Buscando sempre melhoria e atendimento aos colaboradores, a RS Serviços está 
digitalizando a maioria de seus documentos. Sendo assim, é de extrema importância que 
mantenham atualizados todos os dados.

 A atualização cadastral dos colaboradores é uma das principais funções do RH. Isso porque é 
normal que ocorra no dia a dia mudanças de dados como: nome, endereço, telefone, e-mails, entre 
outros.

 Para os colaboradores que �veram alteração em quaisquer dados, pedimos a gen�leza de nos 
encaminhar os dados a serem atualizados.

 Para os colaboradores que não enviaram seus e-mails, favor enviar.
 Lembrando que é responsabilidade do colaborador manter atualizado todos os seus dados. 
Essa atualização pode ser feita exclusivamente com o RH.

Contatos: 3803-8853
                  94333-5770

Amanda Alves
Gerente de RH



RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

 Os treinamentos externos são realizados de acordo 
com cada necessidade. Por exemplo, se no seu ambiente de 
trabalho você iden�ficou a necessidade de algum tema 
específico, solicite um treinamento. 

 Por meio dos treinamentos, podemos contribuir com 
a sa�sfação do cliente, pois o colaborador bem treinado 
aplicará o seu novo conhecimento no seu trabalho e isso irá 
gerar sa�sfação para o colaborador, para o cliente e para a 
empresa.

 A empresa que investe em treinamentos entende que 
é o colaborador a sua principal fonte de conhecimento e se não 
valorizarmos o desenvolvimento de cada colaborador, 
perderemos o foco na qualidade de todos os serviços.
 
 Agarre as oportunidades que a empresa disponibiliza. 
A RS Serviços investe em pessoas e incen�va a aprendizado 
con�nuo.
 
 A equipe de treinamentos está pronta para atender a 
sua necessidade!

Eduarda Reiter
Coordenadora de Marke�ng

A FAMÍLIA

 Dia 15 de Maio é celebrado o Dia da Família, um dia feito especialmente para quem consideramos ser nosso abrigo e 
acolhimento, um dia importante para estar junto e dizer um muito obrigada para aqueles que fazem de nós seres melhores nesta 
terra. E não importa a quan�dade, mas sim a qualidade das pessoas que são importantes para nós. Família é o bem mais precioso. 
Fortaleça suas conexões com quem você ama.

 Já diz João Doederlein: “família, é o conjunto de laços mais querido, não precisa ter o mesmo sangue, basta sen�r o mesmo 
amor. É quem cuida da gente quando a gente tá doente, é quem sabe que somos mais do que defeitos e qualidades, é quem aceita 
nossas manias, é quem tá do nosso lado nos momentos di�ceis, é Ohana. E Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca 
abandonar ou esquecer “.

Gabriela de Oliveira
Supervisora de Treinamento

APRENDENDO, DESENVOLVENDO E EVOLUINDO



CRESCIMENTO DA RS SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS

 Desde o segundo semestre do ano passado, a RS Serviços vem crescendo exponencialmente com o seu 
atendimento em condomínios residenciais e comerciais.

 Foram mais de 90 condomínios implantados em 2021 e em 2022 já estamos temos quase 40 novas 
implantações, totalizando 230 condomínios atendidos.

 Reconhecemos o trabalho de todos os profissionais envolvidos em todas essas operações, pois o sucesso 
de cada implantação resulta em novas parcerias e indicações.

 Desde agosto, temos uma forte parceria com o Dr. Márcio Rachkorsky, advogado especialista na área 
condominial e, com essa parceria, estamos alcançando clientes que nos fazem repensar todos os dias em como 
podemos ser melhores do que ontem. Estratégias são discu�das a todo momento, sempre com o foco no 
ATENDIMENTO, tanto ao cliente quanto ao colaborador.

 Agradeço a cada síndico (a), conselheiro (a) e/ou morador (a) que tenha levado a RS Serviços até seu 
condomínio. Graças a sua indicação e ajuda, centenas de profissionais foram contratados, levando o sustento as 
suas famílias.

 Agradeço a você, colaborador que diariamente veste a camisa da RS e leva o sorriso no rosto em cada 
contato com os nossos clientes. Você não faz ideia do quanto o seu sorriso pode alegrar e mo�var o dia de alguém.

 Nosso desafio para 2022 é chegar na marca de 500 condomínios até o final do ano. Vamos juntos tornar 
esse sonho uma realidade?

Vamos em frente!

RS E VOCÊ
FIQUE POR DENTRO !

Wendy Tavares
Coordenadora Comercial



8 DE MAIO - DIA DAS MÃES
NOSSA HOMENAGEM A TODAS AS MÃES
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8 DE MAIO - DIA DAS MÃES
NOSSA HOMENAGEM A TODAS AS MÃES

O que é ser mãe ?

Ser mãe é semear a flor mais bela do jardim. 
Ser mãe é ir além do infinito por uma pessoa que não é você.
Ser mãe é sonhar e vibrar pelo sonho do outro.
Ser é ensinar todos os dias e também apreender.
Ser mãe é nunca desis�r.
Ser mãe é um amor sem explicação.

O que minha mãe significa?

Minha mãe significa luz, abrigo onde posso caminhar de olhos fechados sem medos, é aquela que me 
incen�va e me faz ser o que sou, empoderada uma mulher guerreira e valente, um exemplo a ser seguido 
e minha guia inspiração. Minha musa e minha força essa é minha mãe.

- Narci Rosana Galdino de Sousa 



Dicas Culturais de Maio: 
Mães nas telas!

FIQUE POR DENTRO

Maio é o mês das mães e, para comemorar essa data especial, 
separamos uma programação que traz as mães em papéis 
centrais. Todas para você ver no conforto de sua casa. Confira, 
são 2 filmes e uma minissérie para maratonar durante o mês. 

MAID (2021) – 

Começamos com um seriado realizado pela Ne�lix com 
inspiração na vida Stephanie Land. A série conta a história de Alex 
(Margaret Qualley), uma mulher que não tem nenhuma rede de 
apoio e trabalha como empregada domés�ca para sustentar a 
filha, Maddy. 

São 10 capítulos que trazem a trajetória da personagem central 
que, depois de abandonar um relacionamento abusivo, luta para 
construir um futuro melhor.

A FILHA PERDIDA (2021) – 

Filme bastante comentado nos úl�mos meses, traz à tona muitas 
questões sobre maternidade e suas culpas. 

A história da protagonista Leda (Olivia Colman) é baseada em um 
livro de Elena Ferrante e mostra as férias dela à beira-mar, na qual 
ela acaba ficando obcecada por uma jovem mãe hospedada nas 
proximidades que traz à tona an�gas lembranças suas como mãe.

MÃES PARALELAS (2021) – 

Novo filme de Almodóvar mostra duas mães solo, Janis (Penélope 
Cruz) e Ana (Milena Smit), que se conhecem no hospital, dão à luz 
no mesmo dia e criam um vínculo que transforma suas vidas. 

O filme vai além de trazer o tema maternidade, pois faz menção 
também à história quando, por exemplo, mostra que Janis quer 
encontrar uma an�ga fossa usada para enterrar corpos de seus 
familiares que foram mortos durante a Guerra Civil Espanhola. 
 

DICAS CULTURAIS !

MAID (2021) 

A FILHA PERDIDA (2021)  

MÃES PARALELAS (2021)   

Carolina Pera
Jornalista



! DICA DA NUTRI

Estratégia de 
emagrecimento lowcarb

Olá pessoal, 

Tudo bem com vocês? Espero que sim ;)

 Hoje a dica da nutri é sobre estratégia de emagrecimento 
lowcarb, que se baseia na redução de carboidratos da alimentação. 
Essa restrição é realizada por meio da eliminação ou redução de 
alimentos específicos e maior ingestão de proteínas e lipídios. 
 
 Certo nutri, mas por que essa estratégia? Bem, basicamente 
os efeitos metabólicos proporcionam uma redução da insulina, que 
promove o aumento da circulação dos ácidos graxos livres (AGL) do 
tecido adiposo, que são conver�dos no �gado e u�lizados pelos 
tecidos como fonte energé�ca, proporcionando perda de peso 
devido ao balanço energé�co nega�vo.

 Ou seja, a razão do uso de um planejamento alimentar pobre 
em carboidrato é fundamentada na restrição desse macronutriente 
para es�mular o corpo u�lizar a gordura estocada como meio de 
produção de energia através dos corpos cetônicos, ocasionando 
uma oxidação lipídica, promovendo um efeito de saciedade e 
elevando o gasto energé�co.

 Não podemos esquecer que a promoção da perda de peso é 
mul�fatorial, ou seja, são necessárias também mudanças de 
comportamentos, como a prá�ca de a�vidade �sica e manutenção 
do sono adequado. 

 A lowcarb é baseada na redução de carboidratos 
insulinogênicos, denominados refinados, como farinhas brancas e 
açúcares (monossacarídeos); alimentos industrializados e 
processados; bebidas adoçadas; alimentos ricos em amido, ou seja, 
cereais e leguminosas e de alto índice glicêmico. Visto que o 
regulador primário do armazenamento de gordura nos adipócitos é 
a insulina, uma redução nos carboidratos refinados reduz a 
liberação deste hormônio.

 Nessa estratégia é indicada uma margem de 4 a 40% de 
carboidratos, entre 50 e 120g diárias, enquanto a recomendação 
convencional para o consumo de CHO varia de 45 a 65% do valor 
energé�co total (VET), o que corresponde a uma porção de 130-
200g/dia para adultos. 

 CRN3 56079



 

Ingredientes:

2 ovos;
2 colheres (sopa) de farinha ou farelo de aveia;

1 colher (sopa) de requeijão ou ricota (opcional);
 1 colher (café) de fermento em pó;

Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Dentro de um recipiente bata ligeiramente os ovos. Adicione em seguida a farinha de aveia, 
o requeijão, o sal e os temperos. Misture bem. Adicione o fermento e misture delicadamente.

Unte uma frigideira pequena (sugiro uma omeleteira de 14 cm) e despeje toda a massa. 
Tampe e leve ao fogo baixo sobre duas grelhas do fogão. 

Deixe dourar, vire delicadamente e doure também do outro lado. 
Desligue o fogo, corte o seu pãozinho ao meio e adicione o recheio. 

Se preferir, sirva assim, tostado na frigideira ou na sanduicheira!

*O segredo para um pão fofinho está no tamanho da frigideira e na temperatura do fogo.

Um beijo da Nutri, e até próxima quarta pessoal. Se cuidem ;)

Fonte: Portal Unisepe

Recei�nha da vez

! DICA DA NUTRI

Jéssica Nascimento
Nutricionista

 CRN3 56079

Pão de frigideira de aveia 
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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:
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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 Maio.

ADEMIR DE SOUZA 
ADRIANA MOURA DE SOUZA
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA 
ANA KARINA DA SILVA
ANA PAULA LOPES ALVES 
ANDRÉ LUÍS OLIVEIRA DA SILVA 
ANDREIA DUTRA DE RESENDE
ANGELA PEREIRA DA SILVA 
ANTONIA DEUSANIRA ALVES
ANTÔNIO DE SOUZA MACEDO
ANTÔNIO DELFINO DA SILVA
ANTONIO MEDEIROS
ARLETE SANDRA DA APARECIDA 
BRUNO RODRIGUES XAVIER
CARLA CRISTINA DOS SANTOS
CARLOS AUGUSTO MIGLIORINI
CASSIANA SANTOS DA CONCEICAO 
CLAYTON SANTOS VIANA 
CLEMENCIA DE ALMEIDA  
DAMAZIO LOPES DE CARVALHO 
DANIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA
DÉBORA DE JESUS SILVA 
DILMA ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 
EDSON DE LIMA CAVALCANTE
EDSON LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA
EDUARDO CORREIA DE MELO 
EUNICE DA CONCEIÇÃO SOUSA
FABIO DE JESUS OLIVEIRA 
FRANCISCO GEOVANE ARAUJO LEITE 
GEANE TATIELLE BARBOSA 
GEILZA DOS SANTOS 
GEOVAR ALVES DA CRUZ
GERALDO SOARES PINHEIRO
GILDA APARECIDA LOPES
GIORGE DANT DO AMARAL
HELENI SILVA 

INÊS DE JESUS FERREIRA 
IVAN DONIZETE DE SOUZA  
IVANEIDE DA CRUZ SANTOS
JAQUELINE CORREIA DE SOUZA 
JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA
JOCELIA FRANCA DE JESUS
JORGE ANTONIO FIDELIS
JOSE CARLOS DA SILVA
JOSE IVANILDO CARDOSO DE AGUIAR
JOSE MADSON MADEIRA PEREIRA
JOSE SÉRGIO DOS SANTOS FILHO
JOSEFA LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
JOSIVAN FERREIRA PAIVA
JUCILENE TAVARES DA SILVA
KARLA DUARTE DOS SANTOS 
KAROLINA RODRIGUES DOMINGOS
KELLY DOS SANTOS PAULINO
LAUDICEIA PORANGABA DE ALMEIDA 
LAURO ELYANDERSON SOUZA DE ALBUQUERQUE 
MAICON RODRIGO VENEZIANI DOS SANTOS
MANOEL DE SOUZA MARINHO
MARCELO GOMES DOS SANTOS
MARCELO JUNIOR DE CAMARGO 
MARCELO NUNES
MÁRCIO SANTANA
MARCOS DE SOUZA SANTOS
MARGARETE INES RODRIGUES DE LIMA
MARIA AUDA ALVES DELGADO 
MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS
MARIA DA CONCEICAO SILVA
MARIA DAS NEVES OLIVEIRA
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA
MARIA DO CARMO DE SOUZA
MARIA DO SOCORRO DA SILVA LEITE
MARIA ILKA PEREIRA DA SILVA
MARIA NEUMA DE LIMA SOUSA 
   

MARINALVA ISIDIA DE SOUSA 
MARTA ALVES DE AZEVEDO
MIRIAN REGINA LEITE ISIDORO SILVA
NELSON DA SILVA
NILDA CARMO DE JESUS
NSIMBA NDOMBASI FRANCISCO 
PATRICIA GOMES DA SILVA
PAULO HENRIQUE TOBIAS 
PEDRO MACEDO DOS SANTOS
PROCOPIO TEIXEIRA 
RAFAEL MOREIRA 
RAIMON ARAUJO DOS SANTOS
RAQUEL GOMES DE LUNA
REGINALDO FERNANDES DE FREITAS 
REUMAR PEREIRA DANTAS  
ROBISON RODRIGUES CORREA 
RONALDO TOMAZ DE OLIVEIRA
ROSÂNGELA ANTONIA PADOVEZI PRADA
ROSIVALDO CARVALHO DA TRINDADE
SANDRO JOSE SILVA CARAIBA 
SERGIO PAULINO 
SEVERINO ISIDIO DA SILVA FILHO 
SEVERINO JULIO DELFINO
SILVANA DA SILVA ALVES
SILVANY EVANGELISTA RIAL DOS SANTOS
SILVIA ALVES DA SILVA
SIMONE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES
SIMONICA PEREIRA DE LIRA SANTOS
SUELI MARIA LOPES 
TAISE LIMA NASCIMENTO
UILIAN DA SILVA SOUZA
VALDECI PEREIRA SILVA 
VERONICE RAMOS MACHADO 
VICENTE OSVALDO MOREIRA
VILIENE DOS SANTOS 
WAGNER CESAR XAVIER
WELMA DE PAULA DA SILVA DOS ANJOS 
   





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 MAIO 01 - Dia do Trabalho
      - Dia Mundial do Riso
08 - Dia das Mães
      - Dia do Profissional de marke�ng
10 - Dia da cozinheira
12 - Dia Internacional da Enfermagem
e do Enfermeiro
13 - Dia da Abolição da Escravatura 
15 - Dia Internacional da Família

 16 - Dia do Profissional da Limpeza
 17 - Dia Internacional Contra a Homofobia
 20 - Dia Nacional do Técnico e 
Auxiliar de Enfermagem
 21 - Dia Nacional da Diversidade Cultural
para o Diálogo
 22 - Dia do Abraço
 25 - Dia da Indústria

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


