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VOCÊ ENCONTRA
AQUI!

NOVA
IMPLANTAÇÃO
NOVA

NOVIDADE!

É com muito orgulho que a Especialy anuncia a nova implantação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que 
ocorrerá em 22 de novembro. 
A implementação será efetuada com a prestação dos seguintes serviços: 

• serviço de limpeza • conservação, higienização • jardinagem • 
• limpeza de vidros e apoio operacional •

Agradecemos todos os colaboradores envolvidos de forma direta e indireta nesse processo.

A implantação dos serviços Especialy 
junto a prefeitura de Campinas no início 
do mês de outubro, foi um SUCESSO! 

IMPLANTAÇÃO
DO CONTRATO

COM A PREFEITURA DE
CAMPINAS

do mês de outubro, foi um SUCESSO! do mês de outubro, foi um SUCESSO! 
DO CONTRATO

Agradecemos e parabenizamos os
colaboradores responsáveis por essa

operação.

AZUL
NOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRO Mês de prevenção ao

câncer de Próstata. CUIDE-SE!

LUCIANA FERREIRA
NUTRICIONISTA DE DUQUE DE CAXIAS (RJ)

LUTOU CONTRA O CÂNCER DE MAMA

A minha vida era agitada, sempre priorizei o meu trabalho e bem-estar da minha família, por esse motivo, fiquei sem 
realizar exames preventivos durante alguns anos.
Após três anos nessa rotina, recebi a orientação de uma amiga para procurar um médico e realizar exames.
Eu já sabia da existência de um nódulo, desde os meus dezessete anos de idade já havia retirado três, que são conhecidos 
como fibroadenoma (tumor benigno). Após fazer a biopsia para minha surpresa, o resultado foi adenocarcinoma (tumor 
maligno).
A princípio não aceitei aquele resultado, cheguei a questionar se o exame que eu havia recebido de fato era meu. 
Fiquei muito chateada, conversei com minha família e com meus amigos que me apoiaram desde o momento da 
descoberta. Daquele dia em diante, coloquei uma frase em minha cabeça:

EU TENHO O CÂNCER, MAS O CÂNCER NÃO ME TEM!

Eu tinha muito o que viver e muito por fazer. Queria 
terminar de criar meu filho e queria conhecer um neto. 
A minha cirurgia foi realizada por um médico 
maravilhoso, que me acompanha até hoje. Para o meu 
pós-cirúrgico, apenas as sessões de radioterapia foram 
necessárias, semestralmente faço acompanhamento 
médico e tomarei medicação por um período de cinco 
anos.
Durante a cirurgia foi feita uma investigação para saber 
se o tumor já havia se espalhado, e ficou constatado que 
ele estava apenas naquele local.
Com toda essa minha experiência aprendi que: para 
cuidar do bem-estar do próximo eu preciso estar bem e 
que o diagnóstico precoce pode sim salvar uma vida!

OUTUBROROSA como fibroadenoma (tumor benigno). Após fazer a biopsia para minha surpresa, o resultado foi adenocarcinoma (tumor 
maligno).
A princípio não aceitei aquele resultado, cheguei a questionar se o exame que eu havia recebido de fato era meu. 
Fiquei muito chateada, conversei com minha família e com meus amigos que me apoiaram desde o momento da 
descoberta. Daquele dia em diante, coloquei uma frase em minha cabeça:

ROSA
MÊS DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AO CÂNCER DE MAMA

DIAGNÓSTICO PRECOCE SALVA VIDAS!

OBSERVE SE HÁ ALTERAÇÃO DE COR, TEXTURA, FORMATO E PRESENÇA DE LÍQUIDO 

BRAÇOS PARA
CIMA

PARA BAIXO DE PERFILMÃOS NA
CINTURA

PONTAS DOS
DEDOS

DE UM LADO
PARA OUTRO

MOVIMENTOS
CIRCULARES

PARA CIMA E
PARA BAIXO
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HIGIENIZE AS MÃOS
COM FREQUÊNCIA

CUIDE-SE!
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NÃO
AGLOMERE

USE MÁSCARA
CORRETAMENTE

CUIDE-SE! CUIDE-SE! CUIDE-SE!
CUIDE-SE! CUIDE-SE! CUIDE-SE!
CUIDE-SE! CUIDE-SE! CUIDE-SE!
CUIDE-SE! CUIDE-SE! CUIDE-SE!
CUIDE-SE! CUIDE-SE! CUIDE-SE!

AS COISAS ESTÃO 
NORMALIZANDO, MAS 
O VÍRUS AINDA ESTÁ 

EM CIRCULAÇÃO! 

POR QUE TERCEIRIZAR SERVIÇOS?
TENDÊNCIAS

A terceirização de serviços, foi regulamentada em 31 de março 
de 2017 com o avento da Lei 13.429, não restando dúvida que a 
terceirização poderia abranger diversas áreas como: 
operacionais, técnicas, produtivas e administrativas.

A Especialy Terceirização acompanhando essa realidade 
trabalhista no país, oferece projetos personalizados para cada 
cliente, levando em consideração suas necessidades e 
desafios. Tudo isso com a garantia de alta performance, 
segurança jurídica e qualidade.

Conheça os benefícios de investir em terceirização:

FOCO NO CORE BUSINESS DA EMPRESA / ESTRATÉGIA 
CORPORATIVA

Invista seu tempo focando em sua principal atividade. 
Permitindo que a sua empresa se destaque em seu core 
business, sem se preocupar com rotinas diversas. Priorizando 
o que é essencial.

EVITE E REDUZA DESPERDÍCIOS
As empresas que terceirizam têm melhor aproveitamento de 
espaço, tempo e funcionários. Já que a empresa não 

necessariamente precisa dispor de estrutura para serviços que 
não são principais, tendem a reduzir seus quadros possuindo 
apenas especialistas.

OTIMIZAÇÃO E AGILIDADE EM DECISÕES
Com uma estrutura simplificada a empresa tende a dar foco 
para sua atividade principal, assim o fluxo de informações é 
mais rápido e ágil.

INTEGRAÇÃO
Uma estrutura otimizada permite que os funcionários sejam 
mais próximos e receptivos acelerando e facilitando a execução 
das tarefas.

Levando em consideração a melhora na qualidade do serviço, 
otimização de tempo e processos e maior foco na atividade, é 
claro que empresas que investem em serviços terceirizados 
tendem a crescer e se desenvolver mais rapidamente, levando 
em consideração as necessidades e demandas do mercado 
cada vez mais competitivo.
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• FESTIVAL MULHERES EM CENA
A mostra reúne 10 espetáculos recém estreados, que são encenados 
de graça no Kasulo Espaço de Arte, no Teatro Cacilda Becker e na 
Oficina Cultural Oswalde de Andrade, entre 22 e 31 de outubro.

• CINDERELLA, O MUSICAL
Toda a magia dos contos de fadas vai encantar a criançada, a versão 
brasileira desse famoso espetáculo da Broadway, cheio de efeitos 
especiais e até uma projeção holográfica em 3D!
Até 31 de outubro, no teatro Liberdade.

• MUSEU DA SELFIE
Para quem vive à procura da selfie perfeita: SP ganha um Museu da 
Selfie no Shopping West Plaza, cheio de cenários incríveis para você 
tirar aquela foto lindona!
A partir do dia 9 de outubro.

FO
N

TE
: C

AT
R

AC
AL

IV
R

E

O TALENTO VENCE JOGOS, 
MAS SÓ TRABALHO EM 

EQUIPE GANHA 
CAMPEONATOS.

Michael Jordan
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JUNTOS

www.especialyterceirizacao.com.br /especialyterceirizacao 11 2091 • 6101 


