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Toda cidade, país ou mesmo uma determinada região 
possui uma cultura única. É o conjunto de crenças, 
costumes e hábitos que caracterizam aqueles que 
pertencem àquele lugar específico. Em uma empresa, 

podemos afirmar também que há uma cultura organizacional 
que a distingue. Do mesmo modo é o conjunto de ações, nor-
mas e práticas que evidenciam os valores defendidos por uma 
determinada organização. Na RS Serviços existem regras que 
promovem a Educação, a Ética e o Respeito, independente de 
classe social, gênero, idade, raça ou crença. Todos são iguais e 
merecem o mesmo respeito, o melhor atendimento!

Infelizmente temos assistido, inconformados, à uma série 
de ocorrências envolvendo profissionais de entrega, porteiros e 
auxiliares de limpeza. Na mídia, temos acompanhado casos em 
que motoboys são ofendidos ou mesmo agredidos por clientes de 
aplicativos, que se escondem na sua covardia e se fazem valer da 
posição de clientes. Não há nenhuma razão ou justificativa qual-
quer que dê o direito a uma pessoa de menosprezar um trabalha-
dor em sua atividade e que esteja cumprindo com o seu dever. 

Há uma diferença muito clara entre a crítica e a agressão 
pessoal. Qualquer observação quanto ao trabalho de um profis-
sional deve ser dirigida à função, nunca à pessoa. As agressões 
verbais objetivam menosprezar o outro, portanto, sempre são 
acompanhadas de expressões de conotação preconceituosa. 

Infelizmente, vemos pessoas que se valem de uma con-
dição financeira mais confortável para ofender pessoas que 
estão, normalmente, à disposição para ajudar ou servir! Um 
verdadeiro absurdo! Ao invés de agradecerem por terem al-
guém à disposição para auxiliar ou contribuir com o seu con-
forto e conveniência, invertem o que seria educado e cordial 

praticando ações de desprezo ou mesmo humilhação. 
Ofensas raciais e de classe são bastante comuns no dia a 

dia, ainda resultado da cultura colonialista do nosso país. Pre-
cisamos lutar individualmente para que isso desapareça do 
hábito de nossa sociedade. O único meio é através do respei-
to. Se sempre agirmos e respondermos com gentileza e cor-
dialidade multiplicaremos esse costume!

 Se recebermos agressões verbais devemos procurar pes-
soas para ajudar. No trabalho devemos reportar o ocorrido 
aos nossos líderes para que o agressor seja reprimido e, em 
casos extremos, sejam punidos pelas regras vigentes. Ainda 
há casos piores em que o assédio tem cunho sexual e essa 
ação é prevista como crime. Há que buscar evidências ou tes-
temunhas e levar situações graves como essas para a Justiça. 
Registrar boletim de ocorrência e abrir inquérito para averi-
guação do ocorrido e levar o agressor para julgamento. O si-
lêncio em situações como esta encoraja o autor covarde. 

Orientamos todos os nossos profissionais que busquem 
seus superiores e comuniquem imediatamente eventuais situa-
ções que configurem qualquer tipo de agressão ou desrespeito. 
Somos profissionais que valorizam o atendimento, ou seja, o 
bem receber, o bem servir e prestar a melhor assistência e aten-
ção possíveis. Não toleramos e combatemos a relação desigual 
e desrespeitosa. Exaltamos a educação e a gentileza! 

Com o nosso exemplo, buscamos mudar esta realidade 
e incentivamos o comportamento cordial e que evidencie a 
igualdade e o respeito à diversidade. Exercitar todos os dias o 
respeito é o único meio que entendemos possível para trans-
formar a sociedade e o nosso país. O nosso propósito é aten-
der bem todas as pessoas! Todas!

!!
EDITORIAL | RS E VOCÊ

Clovis Keller
CFO

RESPEITO COM AS PESSOAS



!!
FIQUE POR DENTRO | RS E VOCÊ

MOTIVAÇÃO

Amanda Alves
Gerente de RH

Sabemos que pessoas motivadas se sentem mais com-
pletas. Elas acabam se tornando mais felizes, realizadas, res-
ponsáveis e produtivas. Elas costumam ir em busca de algo a 
mais para se sobressair e superar suas próprias expectativas, 
melhorando a cada dia. Além disso, a motivação é fonte de 
criatividade e colabora para uma melhor comunicação.

O vínculo com uma empresa não pode representar uma 
obrigação para você, mas sim uma parte da sua própria vonta-
de, de algo que te traz alegria e que te faz ser melhor. 

Afinal, estamos ali presentes e atuantes em boa parte de 
nossos dias e, por isso, para o nosso bem-estar, isso precisa 

ser algo satisfatório e que gostamos de fazer. As tarefas cor-
porativas diárias não são pequenas peças na vida do trabalha-
dor, elas são parte da sua jornada pessoal. O que faz com que 
a motivação no trabalho seja ainda mais importante.

A RS Serviços vem sempre buscando formas de manter 
nossos colaboradores motivados, como por exemplo fazendo 
algumas ações, como antecipação de salários, brindes, ava-
liações mensais de desempenho, destaques do mês, campa-
nhas em datas especiais, entre outras tantas campanhas de 
engajamento. Tudo para que nossos colaboradores se sintam 
sempre motivados e valorizados.
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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO 
DE TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Soane Portela
Instrutor de Treinamento

 O treinamento para o profissional 
de segurança deve ser específico para 
atender às demandas do destinatário 
fim e suas particularidades.

A segurança privada atua de modo 
preventivo, para mitigar atentados à 
integridade física e moral das pesso-
as, assim como do patrimônio prote-
gido por ela dentro do espaço defini-
do pela legislação. Daí a necessidade 
dos gestores em dedicarem atenção 
e estudo sobre “cases” relacionados 
e a capacidade dos envolvidos na ob-
tenção de meios para atingirem os 
seus objetivos.

Respeitando-se as devidas propor-
ções e com olhar leigo, poderíamos 
afirmar que a segurança privada atua 
de forma análoga aos serviços de segu-
rança pública, mas em âmbito adstrito.

No entanto, há que se distinguir 
as atividades. Pois numa análise mais 
criteriosa e ao direcionar luz sobre a 
legislação, podemos entender que os 
segmentos são distintos e com caracte-
rísticas específicas.

A segurança privada, segundo a le-
gislação que regula sua atividade, é 
complementar às forças de segurança 
pública, mas, não pode tomar para si as 
prerrogativas dessa, que detém, entre 
outras atribuições, o uso legal da força.

A segurança pública, por sua vez, é 
a protagonista, de forma macro, para 

obstruir a possibilidade de agressão 
aos direitos individuais e coletivos. 
Agindo seus agentes de forma osten-
siva no meio público e gerando a “sen-
sação de segurança” a toda sociedade 
e não apenas a quem possa pagar por 
esse serviço, como no caso da segu-
rança privada.

Apesar do posicionamento de al-
guns profissionais de segurança que 
acabam atuando de forma que, na visão 

do cidadão comum, extrapola os limites 
do tolerável, com frequência esse erro é 
induzido por algo ou alguém e, muitas 
vezes, pelo próprio gestor.

Em diversas ocasiões, o extremo po-
deria ser evitado se o profissional em 
questão pudesse refletir (e muitas vezes 
as circunstâncias não lhe permitem) e 
escolher a melhor opção para aquele 
momento de crise e de preferência que 
fosse a menos traumática.
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DIA DOS PAIS

Wendy Tavares
Coordenadora Comercial

No dia 14 de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Como 
fazemos há 16 anos, queremos homenagear todos os papais 
que trabalham na RS da forma mais carinhosa possível! Sin-
tam-se abraçados e valorizados neste dia que é todo de vocês.

Porém, hoje vamos acolher também os filhos. Filhos que 
não tiveram a oportunidade de conhecer os seus pais, filhos 
que conheceram e que perderam os seus pais.

O amor de um pai é incondicional, é puro, é protetor. 
A maior prova de amor que tivemos veio do nosso Pai, 
Deus! Então, filhos, sintam-se sempre abraçados e aco-
lhidos no imenso amor de Deus.

Se por alguma circunstância da vida você teve um 
pai ausente, quando tiveres a oportunidade de ser 
pai, seja o melhor pai que você pode ser. Seja o pai 
que você queria ter tido.

Se por algum infortúnio da vida o seu pai foi morar 
com Deus, lembre-se dele sempre com carinho e amor, 
pois ele está lá de cima cuidando de você. Conte aos seus 
filhos as histórias que ele te contava e valorize o amor, 
os hábitos e todos os momentos em memória dele.

Comemorar o Dia dos Pais é muito mais que pre-
sentear o seu pai com uma caneca com desenho de 
bigode ou comprar roupas novas (normalmente meias 
e cuecas, não é mesmo?). Comemorar o Dia dos Pais é 

exaltar esse ato, esse sentimento, essa responsabilidade 
tão enorme que é nos preparar para a vida. Valorize o seu 
pai, agradeça a Deus por ter ele presente na sua vida ou 
na sua memória.

Feliz Dia dos Pais.
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VALORIZAÇÃO

Eduarda Reiter
Coordenadora de Marketing

Essa é e sempre será 
uma palavra com muito sig-

nificado para a RS Serviços. 
Analisando bem, essa palavra 

nos indica VALORIZAR + AÇÃO.
Indo mais além, quando 

agimos de forma correta, so-
mos gentis com todos ao nosso 

redor, atendemos bem e trabalha-
mos com prazer, nós superamos ex-

pectativas e agregamos valor ao que 
fazemos. Quando esse processo ocorre 

de forma constante e verdadeira, nós 
geramos RECONHECIMENTO!

Cada elogio recebido dos clientes, dire-
cionado a algum colaborador, para a RS Ser-

viços, significa estar no caminho certo. O time 
RS é formado por profissionais altamente capa-
citados e dispostos a fazer sempre o melhor, por 
isso é importante reconhecer, cada dia mais, 
quem FAZ A DIFERENÇA NA RS.
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TECNOLOGIA EM 
RECONHECIMENTO FACIAL

Renan Domingos
Diretor de Projetos -  IESS 

A tecnologia chegou mais forte e diante de uma pandemia 
se consolidou numa velocidade ímpar e tem agido à frente das 
demandas de novos hábitos e processos, seja numa empre-
sa, no comércio ou no convívio de nossos lares. Não há como 
mascarar essa evolução e não há máscaras para se esconder. 

Os equipamentos tecnológicos, sobretudo as câmeras e 
leitores de reconhecimento facial, têm se tornado cada vez 
mais eficientes por conta das novas inteligências embarcadas 
com A.I (Inteligência Artificial), os quais, por meio de seus al-
goritmos, têm aprendido cada vez melhor os cenários e de-
mandas que envolvem a nossa rotina. 

Soluções fantásticas e acessíveis têm chegado a nós, tra-
zendo aos responsáveis de um condomínio, por exemplo, no-
tificações sobre aglomerações, quantidade e temperatura de 
pessoas, além de uma série de aprendizados que uma câmera 
com essa tecnologia pode proporcionar. 

Para além das câmeras, existem as restrições criadas por 

meio de cenários integrados entre imagens e equipamentos 
de controle de acesso, os quais podem, por meio de uma pa-
rametrização ou de aprendizado constante, identificar pessoas 
sem máscaras ou que estejam usando-a incorretamente, além 
de pessoas com alta temperatura ou um local que já tenha ob-
tido o número máximo de pessoas permitidas. Por vezes, esse 
alerta gerado direciona essas pessoas para um processo interno 
de triagem com o intuito de uma validação mais humanizada, 
porém, toda a abordagem inicial fica com a tecnologia. 

A diversidade de soluções e aplicações para as novas tec-
nologias de reconhecimento facial tem encarado face a face 
qualquer outro tipo de equipamento, se mostrando cada vez 
mais aderente e participante dos projetos de segurança e de 
nossas vidas.

Se você ainda não encarou um desses leitores faciais sai-
ba que, possivelmente, algum deles já te encarou por aí e 
você não percebeu! 
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TECNOLOGIA EM 
RECONHECIMENTO FACIAL

Emerson Vieira
Gerente de Projetos 

A Solução RS Vigia surgiu da ideia de fazer monitoramen-
to colaborativo. Neste contexto, as ruas são monitoradas por 
meio da Central de Operações e Monitoramento da RS Servi-
ços com o intuito de inibir e/ou dificultar ações indevidas de 
criminosos, aprimorando e transmitindo mais segurança aos 
moradores do bairro.

O projeto RS Vigia é uma inovação tecnológica, com câ-
meras de Inteligência Artificial embarcada, com a qual se 

pode programar automaticamente áreas com aglomera-
ções e atitudes suspeitas em tempo real. Com as câmeras 
é possível definir funções para quando veículos ou pesso-
as ultrapassarem uma determinada área. Com a análise 
de vídeo é possível detectar até quatro áreas de interesse, 
possibilitando maior ganho em determinadas ações. Por 
isso, concluímos que será possível trazer mais tranquilida-
de ao bairro monitorado.



FIQUE POR DENTRO

RS NA MÍDIA NO MÊS DE JULHO

Carolina Pera
Jornalista

Outro destaque que tivemos no meio televisivo foi 
com a nossa nutricionista Jessica. Ela levou uma receita 
de vinho quente sem álcool ao programa Sempre Melhor, 
da Rede Mais Família, que foi ao ar ao vivo no dia 11 de 
julho. No programa ela falou da importância da alimenta-
ção e de como atua em um refeitório corporativo.

No mês de julho, a RS esteve em diferentes mídias com mui-
to conteúdo de qualidade. Em reportagem de Emerson Nunes 
para o Jornal da Record sobre a queda da taxa de desempre-
go, que foi a menor desde janeiro de 2016, a RS foi destaque, 
mostrando que o número de vagas na empresa cresceu e que 
segue em ascensão para diferentes funções. Marcelo, nosso 
colaborador que estava em seu primeiro dia de treinamento 
na data da matéria, deu seu depoimento contando que estava 
aliviado de começar a trabalhar. Francisco, que também havia 
começado naquele dia, falou da sua busca por uma vaga até 
encontrar seu espaço na RS. Katia, que foi nossa coordenadora 
de RH, falou do aquecimento do mercado e da retomada da 
economia. Confira a matéria completa:

Marcio Rachkorsky, nosso sócio comercial, este-
ve no Fantástico comentando o caso que repercutiu 
em diferentes mídias sobre o porteiro que foi vítima 
de racismo e agressão física em condomínio no qual 
trabalhava. Ele, que é advogado especialista em con-
domínios, comentou quando é possível multar e até 
mesmo ter a expulsão do morador decretada em ca-
sos como esse. Confira matéria na íntegra:

Nossa matéria intitulada “Não ao ageísmo: diversidade tam-
bém deve englobar pessoas mais velhas” esteve em diferentes 
portais, incluindo o Estadão. Nela abordamos que, na RS Serviços, 
cerca de 400 colaboradores possuem mais de 50 anos. Essas pes-
soas trabalham nas mais variadas frentes e funções. Os indivíduos 
com idade mais avançada contribuem muito para o equilíbrio em 
equipe, possuem outras perspectivas e costumam ter outras solu-
ções para determinadas questões. Confira:

!!

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/07/10/comecou-a-me-chamar-de-vagabundo-de-macaco-de-negro-diz-porteiro-apos-caso-de-ofensas-racistas-no-rio-de-janeiro.ghtml
https://noticias.r7.com/jr-na-tv/integras/videos/assista-a-integra-do-jornal-da-record-30062022-01072022
http://www.broadcast.com.br/cadernos/releases/?id=QytlTWNJLzZZZ0lHYU5QVGJMWmJGdz09 
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Jéssica Nascimento
Nutricionista

Olá pessoal, 

Tudo bem com vocês? Espero que sim ;)

Hoje a dica da nutri é sobre o licopeno e temos uma receita para variar seu consumo 
no nosso dia a dia.

O licopeno é um pigmento carotenoide de cor avermelhada que pode ser encontrado em 
alimentos como tomate, mamão, goiaba, pitanga, melancia e outros frutos e legumes verme-
lhos. Um de seus benefícios é apresentar atividade antioxidante e interação com os radicais 
livres, o que tem relação com a redução do risco de câncer.

Alguns estudos associam seu consumo à proteção contra o câncer de bexiga, útero, prós-
tata, pulmão e colorretal, ou seja, o consumo de alimentos ricos em licopeno, bem como uma 
maior concentração de licopeno no sangue, foi associado a um menor risco de câncer, princi-
palmente de próstata. 

Fica a dica aos mocinhos de plantão, o licopeno foi encontrado na próstata 
humana, sugerindo a possibilidade biológica de um efeito direto deste caro-
tenoide na função da próstata e na da carcinogênese. A biodisponibilida-
de do licopeno de diferentes fontes alimentares influencia no seu efeito 
protetivo, então, sempre que possível, varie a forma de consumo: cru, 
cozido, com frutas cítricas e gorduras saudáveis. 

Uma opção é temperar as saladas e finalizar os molhos de to-
mate com azeite de oliva extravirgem, pois nele encontramos os 
fitosteróis que favorecem os beneficios à saúde, já que devido a 
produção de bile ser estimulada pela ingestão de gordura dietéti-
ca, o fato de consumir gordura com uma refeição contendo licope-
no aumenta a eficiência da absorção. É sugerido consumo de 5-10 
gramas de gordura por refeição para uma melhor absorção.

Agora que já sabemos um pouco mais sobre os seus benefícios, 
vamos a receita: VINAGRETE DE BANANA-DA-TERRA

Ingredientes:
• 2 bananas-da-terra maduras cortadas em cubos;
• 1 cebola roxa cortada em cubos pequenos;
• Pimenta dedo-de-moça a gosto finamente picada 
(remover as sementes);
• 1 tomate cortado em cubos pequenos;
• Suco de 1 limão;
• Azeite de oliva extravirgem;
• Sal refinado a gosto;
• Pimenta-do-reino a gosto;
• Coentro picado grosseiramente a gosto.

Modo de Preparo:
 1. Misture a banana, cebola roxa, tomate e 

pimenta dedo-de-moça já cortados;
2. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de 

limão e azeite de oliva extravirgem;
3. Finalize com o coentro picado grosseiramente.

Fonte: Scielo

DICAS DA NUTRI !!
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DIZEM 
POR AÍ...
Recebemos muitos 
comentários positivos.
Converse conosco nas redes sociais!

Converse conosco nas redes sociais

rs-serviços
RSServiços

RSServicosterceirizados
@oficialrsservicos



Converse conosco nas redes sociais

rs-serviços

RSServiços

RSServicosterceirizados

@oficialrsservicos

DE COLABORADOR 
      PARA COLABORADOR



VOCÊ NO TOPO
RANKING 2022

Adriana Rocha Fernandes
Alessandra Rodrigues da Silva 
Alice Alves Lima
Ana Karina Da Silva.
André Luís Oliveira da Silva 
Andrea Vieira Soares.
Bruno De Azevedo Gabriel
Bruno Rodrigues Xavier 
Carlos Augusto Lapera.
Carlos Augusto Migliorini 
Carlos Machado Da Rocha.
Cassia Maria da Silva
Clemencia de Almeida  
Edmilson Rodrigues. 
Eduardo Correia de Melo 
Elisabete Gomes de Andrade
Elisangela Maria da Costa
Erica Bezerra Das Chagas
Ewandro Thiago Esteireiro
Fabio Pereira Da Silva.
Geilza dos Santos 
Gilda Aparecida Lopes
Isac Glauco Da Silva.
Ivana de Jesus dos Santos
Jaiala De Jesus Silva
Jaqueline Correia de Souza 
Jorge Antonio Fidelis
José Roberto Ferreira. 
Jose Sérgio dos Santos Filho
Jucely Souza dos Anjos
Jucilene Tavares da Silva 

Lauro Elyanderson Souza de Albuquerque 
Liliene Silva Lessa da conceição
Lucimaria Pereira da Silva
Lucineide De Assis Barbosa
Maicon Rodrigo Veneziani dos Santos 
Marcelo Lúcio Mussi.
Marcos de Souza Santos
Margarete Ines Rodrigues de lima
Maria Auda Alves Delgado 
Maria de Lourdes Brigido
Maria Do Socorro
Maria ester de Farias Borges 
Marinalva Isidia de Sousa
Mirian R. Leite Isidoro
Nsimba Ndombasi Francisco 
Oseias Alves de Oliveira
Patricia Aparecida de Lima do Nascimento
Rafael Gouveia
Raimon Araujo dos Santos
Reginaldo Fernandes de Freitas 
Rosimar Lopes Ferreira
Sandro Jose Silva Caraiba 
Severino Isidio da Silva Filho 
Severino Julio Delfino
Silvana Da Silva Alves
Sueli Maria Lopes 
Thiago Medeiros Francisco
Vanusa Ferreira Alves
Vera Lucia dos Santos
Wellington Amaral Carvalho

Colaboradores que receberam máxima avaliação em Atendimento, 
Pontualidade e Assiduidade, Apresentação pessoal e Trabalho em Equipe. 

Parabéns para todos os profissionais do mês da relação de Agosto.



Envie-nos por e-mail a sua dúvida,
reclamação ou sugestão de pauta.
Teremos o prazer em responder a todos. 

Departamento de Marketing:
11 3803-8853
marketing@rsterceirizacao.com.br

Siga as nossas 
redes sociais e fique 
por dentro de tudo 

que acontece na RS.

rs-serviços

RSServiços

RSServicosterceirizados

@oficialrsservicos

DATAS IMPORTANTES DE AGOSTO

11 Dia da Televisão 
11 Dia do Advogado
12 Dia da Juventude 
13 Dia do Economista
14 Dia dos Pais 
14 Dia do Combate a Poluição

Seu compartilhamento 
é muito importante

Queremos 
OUVIR 
você!

18 Dia do Estagiário  
26 Dia Internacional da Igualdade da Mulher  
29 Dia nacional do combate 
ao fumo 
31 Dia do Nutricionista 



Matriz

SÃO PAULO

GUARULHOS

JUNDIAÍ

ABC

CAMPINAS

FILIAIS DA 

RS

Rua Irmã Serafina, 863
Sala 13 | Centro
Tel.: 19 3396.8966

Rua Dr Ramos de Azevedo, 159
Sala 409 | Centro
Tel.: 11 4574.7970

Rua Dona Elisa Flaquer, 70
Sala 136 | Centro | Santo André
Tel.: 11 4509.0969

Rua Barão de Teffé, 1000
Sala 94 Parque do Colégio
(11) 3963-3058  

Rua Catão, 732
Vila Romana
Tel.: 11 3803.8853
        11 3879.8253



MATRIZ SÃO PAULO
Rua Catão, 732

Lapa • São Paulo • SP 
Tel.: 11 3803.8853

FILIAL CAMPINAS
Rua Irmã Serafina, 863 
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


