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Junho é o mês de parabenizar
os Controladores de Acesso!
Nos dias 09/06 e 20/06 são comemorados os dias
do porteiro e do vigilante, respectivamente.

No mês de junho é comemorada a profissão dos Controladores de Acesso.
Para a inService essa homenagem é de extrema importância, pois temos
orgulho e muito carinho por todos os colaboradores que atuam nessa
profissão.
Os Controladores de Acesso estão sempre com um sorriso no rosto e atentos
para serem pontuais, prestativos e responsáveis nas suas funções recebendo
e zelando por todas as pessoas que passam por eles. Ficam sempre prontos
para proteger e orientar todas as pessoas nas mais diversas situações, com
muita cordialidade e simpatia.
São por essas e outras que agradecemos a vocês por se dedicarem a proteger
e vigiar hospitais, condomínios, escolas, universidades, prédios comerciais,
entre outros, com o objetivo de garantir segurança e bem-estar de todos.
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Eu entrei na empresa em 2016, fiquei um ano e seis
meses na função de serviços gerais, e depois tive a
oportunidade de trocar de função na empresa para
Controlador de Acesso. Só tenho a agradecer a
empresa e ao supervisor Ricardo pela oportunidade.

Um dos melhores momentos que tive na inService foi
na Festa Junina no Colégio Liceu Santista. Foi um dia
atípico para mim, onde trabalhei os dois turnos em
conjunto com uma equipe.
Neste dia, nós vimos o reconhecimento e o prestígio
que o cliente tem com os profissionais de Controle de
Acesso, como nós. Pais, alunos e familiares elogiaram
o nosso trabalho e fiquei muito feliz em ver a real
importância da nossa função!

Comecei a trabalhar na inService em agosto de 2007, e
fui muito bem recebido desde a contratação, no primeiro
dia tive a sensação de já estar trabalhando lá há tempos.
Sempre tive muito apoio da equipe e dos responsáveis
da empresa, e após 4 anos comecei a trabalhar na
portaria de uma clínica de radioterapia, na qual me senti
muito realizado.
Em 2014 me aposentei, mas continuei a função, pois me
sinto útil, reconhecido e apto para continuar a trabalhar.
A equipe também é maravilhosa e pretendo continuar
exercendo essa função ainda por muito tempo.
Agradeço a todos pela oportunidade e pelo carinho.
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Ame como se não
houvesse amanhã!

“

O amor é a
força mais sutil
do mundo.
Mahatma Gandhi
Dia 26/07 é comemorada uma data de
muito amor: O Dia dos Avós!
Esta data fala do amor ao próximo e do
carinho constante. E como disse Mahatma
Gandhi: “o amor é a força mais sutil do mundo”,
isso porque a força existe pela grandiosidade, mas
sutil, pois é leve.
Amar não é obrigação, é agir no automático, algo que vem
de todo o coração. Amar hoje, fazer hoje, sentir hoje, falar
hoje todo o carinho que temos pelas pessoas que amamos,
como se não houvesse amanhã, e isso dia após dia.
Todo mundo tem problemas todos os dias, situações que
nos tiram do sério, desentendimentos até com aqueles que
são mais íntimos e que amamos, mas o importante é sempre
colocar o amor acima de qualquer situação ruim, afinal, amar
também é se preocupar.
Desejamos muito amor às famílias e que essa energia sempre
possa mover o mundo!
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20 de julho
Dia do amigo!
Existem pessoas para todas as horas,
essas são chamadas de AMIGOS.

Dia 20 de julho é comemorado o dia do amigo, data que
representa todas as pessoas que são especiais na nossa
vida e estão ali para o que der e vier.
Podem ter vínculo familiar ou não, os amigos estão
presentes nos momentos mais importantes da vida. São
também aqueles com quem temos mais intimidade até
para brigar, mas se a relação que existir realmente for de
amizade, a paz sempre volta a reinar.
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A importância do amigo está nos momentos bons e ruins,
para comemorar e chorar juntos. Dessa forma, muitos dizem
que amigos de verdade contamos nos dedos de uma só
mão. No dia 20 de julho não deixe de dar um abraço em
todos os seus amigos, ou entrar em contato com aqueles
que estão longe, mas sempre presente nas nossas vidas.

Você tem um grande amigo na
inService? Conte para nós! Poste uma
foto com os seus amigos com a hashtag:

#amigospelainservice

Camila Beu e Aline C

unha
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Um bom profissional está
em constante aprendizado,
e a inService incentiva a
evolução de conhecimento!
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Junho Laranja: todos juntos
para combater a Anemia e a
Leucemia
Doe sangue e colabore para salvar vidas!
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer
(INCA), 257 mil novos casos de leucemia surgem
por ano, e a leucemia está entre os 10 tipos de
câncer mais comum em todo o mundo.
A campanha Junho Laranja foi elaborada para
conscientizar a população para doação de medula
óssea e também de sangue, não só para o caso de
leucemia, mas também anemia e outros que sejam
necessários para salvar uma vida.
Para ajudar são pedidas doações de sangue. Confira
abaixo os requisitos para ser um doador e colabore
com esta causa!

O que é necessário para ser um doador de sangue?
•
•

•
•
•
•

Estar em boas condições de saúde
Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60
anos só podem doar se já tiverem doado sangue
alguma vez antes dessa idade
Pesar no mínimo 50kg
Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas
24 horas)
Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos e aguarde até 2 horas para doar
Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato,
emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal,
Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Quem não pode doar sangue?
•
•
•
•
•
•
•

Ter idade inferior a 16 anos ou superior a 69 anos
Ter peso inferior a 50 kg
Estar com anemia no teste realizado imediatamente antes da doação
Estar com hipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação
Estar com aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos no
momento da doação
Estar com febre no dia da doação
Levar uma criança menor de 13 anos para o hemocentro e sem a
presença de outro adulto que possa acompanhá-la após a doação.
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A inService esteve presente na 36º
edição da Suesp - Simpósio das
Unimeds do Estado de São Paulo

De 03 a 06 de julho de 2019 aconteceu a 36º
edição da Suesp - Inovação na saúde suplementar,
que reúne todas as Unimeds do Estado de São
Paulo.
O evento, que foi realizado no Sofitel Jequitimar
Guarujá, é considerado uma das maiores
atrações do cooperativismo médico paulista, e
busca promover o debate sobre a atualização
dos conhecimentos técnicos sobre regulação e
saúde suplementar,tecnologia e, ainda, faz uma
abordagem do cenário político e econômico atual,
entre outros assuntos.
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Cuidados para preparar
uma Festa Julina
Fique atento para que não exista problemas na hora da diversão!

As festas juninas e julinas são cheias de comidas deliciosas, muita dança e
diversão. Mas também são repletas de acessórios e tradições que exigem
cuidados na hora de serem feitos.
Para ter uma festa divertida e sem nenhum imprevisto, confira abaixo as
dicas que separamos para cuidados e prevenções nesta data.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Não fixe adereços como bandeirinhas nos postes;
Jamais amarre fios, cabos ou enfeites na fiação elétrica;
Não brinque com fogos de artifício, principalmente as
crianças. Somente os adultos devem manuseá-los. Mas fiquem
atentos às orientações: os fogos podem provocar queimaduras graves
e, se atingirem a rede elétrica, podem causar curto-circuito, interrompendo o
fornecimento de energia para a localidade;
Ao fazer uma fogueira, observe a distância da rede elétrica. O fogo ou o calor em
excesso pode danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção
de energia;
Não solte balões. Além de ser crime, eles podem causar grandes acidentes,
principalmente se caírem dentro de subestações ou sobre redes elétricas;
Ao montar as barraquinhas, muitas vezes são necessárias instalações elétricas
provisórias, ou seja, aquelas que funcionarão temporariamente, enquanto a festa
durar. Para as festas tradicionais, o organizador responsável pelo evento deve
contratar um especialista técnico qualificado para realizar as instalações;
Barracas, palanques e palcos devem ser instalados com distância mínima de 2m em
relação à rede elétrica;
Utilize materiais isolantes, eles minimizam os riscos de curto-circuito;
Não faça ligações clandestinas. O risco de acidente é grande e pode ser fatal;
Sempre mantenha a distância de segurança de, no mínimo, dois metros
abaixo ou lateralmente às redes elétricas, principalmente quando for
manusear peças e vergalhões, por exemplo.
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inService será expositora na
16º edição da Infra São Paulo

De 23 a 25 de julho de 2019 acontece a 16º edição Infra São Paulo,
no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
O evento é o maior encontro da América Latina para profissionais de
Facilities e Properties Management, e reunirá aproximadamente 600
pessoas que terão a oportunidade de ouvir palestrantes experientes
neste mercado.
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Aplicativo
inService:
tendência que
transforma
resultados

Ao contrário do que as pessoas pensam, toda implementação tecnológica chega para somar ou
aprimorar alguma ação que já está sendo feita de maneira constante e repetitiva pelas pessoas.
Atualmente, a inService dispõe de diversas ferramentas que, muitas vezes, são consideradas
como desnecessárias. Porém, esse pensamento acontece devido a impressão que a tecnologia
causa sobre substituir o trabalho humano.
Nós da inService, afirmamos: As pessoas não são substituíveis por sistemas , máquinas
ou tecnologias. As ferramentas estão aqui para agilizar processos, para que não seja
necessário o funcionário fazer repetidas ações. Dessa forma, o trabalho fica mais rápido e mais
qualificado.
Nosso foco principal com a introdução de novas tecnologias é realizar uma maior interação
entre empresa e funcionário, tendo como primeira etapa do processo, a admissão. Nossa ideia
principal é entregar facilidade aos colaboradores.
Para que isso aconteça, faremos com que os colaboradores admitidos enviem todas as
documentações remotamente, sem a necessidade de ter que se deslocar até o escritório.
Folhas de pontos, holerites, comprovantes de depósitos, solicitações de alteração de benefícios,
envio de atestados, recibo de férias, e muito mais, em breve será possível ser acompanhado e
assinado pela tela do celular.
Este é o futuro que queremos e estamos trabalhando para alcançá-lo o mais breve possível.
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www.inservicenet.com.br
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