
J á está em funcionamento, 
desde o início de setembro, a 
nova Base de Rastreamento e 
Segurança Eletrônica da Corpvs, 

na Avenida Luciano Carneiro, nº 2407, bairro 
Vila União, em Fortaleza.

Marcos Nogueira, arquiteto 
responsável pelo projeto, conta que a “área 
total construída é de 2.600,00 metros 
quadrados; sendo cerca de 847 m² de escritório 
em dois blocos com dois pavimentos cada um 
e 1.714 metros quadrados de pátio coberto - 
que possui capacidade para 60 veículos, entre 
carros e caminhões, e mais 40 motos”. Ainda 
segundo Nogueira, as obras que começaram 
em janeiro deste ano foram feitas para 
“proporcionar o maior bem-estar possível 
aos nossos clientes e colaboradores, com 
uma ampla sala de espera para quem aguarda 
atendimento. O ambiente é climatizado, com 
exposição de nossos produtos e serviços 
de maneira interativa. E, ao mesmo tempo, 
ele acompanha, através de ampla ‘parede’ 
envidraçada, o serviço de instalação dos 
equipamentos em seu veículo”.

Thaís Silveira, coordenadora-geral 
de Segurança Eletrônica, é uma das grandes 
entusiastas da iniciativa. Ela e os 114 
profi ssionais que chefi a estão entusiasmados 
com o novo local de trabalho. “A equipe 

está muito animada. A Corpvs é muito 
empreendedora, a direção pensa bem à 
frente, está sempre evoluindo. Por isso, já 
crescemos a tal ponto que se torna realmente 
necessário ter mais espaço”, afi rma Thaís. Ela 
comenta que “só fi carão no trabalho externo 

as equipes de manutenção, que são as que já 
atendem o cliente que estiver com problemas 
no veículo”. Também estão no novo prédio 
consultores comerciais para fechamento 
de negócios, além dos setores de Cobrança 
e Faturamento, sob a gestão de Thaylana 
Arcelino e Roberto Forte, respectivamente, 
para atender a outras necessidades dos 
consumidores, como emissão de segunda via 
de boleto e negociação de dívidas.

A coordenadora resume a trajetória 
do setor para explicar como a ideia surgiu: 
“A direção da empresa já tinha o propósito 
de criar um espaço só para a Segurança 
Eletrônica porque é um segmento que vem 
crescendo muito. Quando nós começamos 
a instalar o rastreamento, o movimento 
aumentou. Nós chegamos a um ponto que 
não dava mais para atender à demanda 
apenas fazendo serviços externos. Se tudo 
fosse concentrado aqui, seria possível dar 
conta. Com isso, o fl uxo de atendimento foi 
só aumentando, junto com a necessidade de 
um local maior. Nesta nova base, o cliente 
tem uma infraestrutura toda voltada para ele. 
A entrada tem acesso livre, com recepção 
e uma loja. Lá estão todos os nossos 
equipamentos para que a pessoa conheça e 
veja o porquê da Corpvs ser a maior empresa 
de segurança privada do Ceará”.
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Caro leitor,
A Corpvs, mais uma vez, mostra 

por que é líder no mercado, com a aquisição 
de mais um endereço em Fortaleza. 
Uma área com mais de dois mil metros 
quadrados para atender os clientes de 
Rastreamento e Segurança Eletrônica com 
muito mais conforto e agilidade. Confi ra na 
matéria de capa desta edição.

 Veja na página 2 como a fi lial em 
Sobral ampliou o atendimento ao cliente. 
Nesse mesmo espaço, conheça a arte de 
Cabo Chico. O chefe de ofi cina da Corpvs, 
com seu talento e sensibilidade, transforma 
sucata de veículos em belas obras de arte.

 Como foi o trabalho da força-
tarefa para dar conta do contingente de 
recém-contratados, e inspire-se na história 
de três colaboradores que tiveram seu 
talento reconhecido e foram promovidos.

 O que faz uma pessoa mudar a 
trajetória de uma vida de vício em drogas 
e álcool? Leia na página 4 a entrevista 
com o palestrante Jorge Damasceno. Ele 
conseguiu se libertar da dependência 
química e hoje conta sua história para 
evitar que outros trilhem o mesmo 
caminho. A convite da direção, Damasceno 
esteve na Corpvs para conversar com os 
colaboradores da sede e das fi liais. E, por 
fi m, a cobertura da participação da empresa 
na 30ª Motorromaria, evento que reuniu 30 
mil pessoas no trajeto Fortaleza-Canindé.

Boa leitura!

EDITORIAL

FUNCIONAMENTO:

Av. Luciano Carneiro, 2407, Vila 
União, Fortaleza/CE
Segunda-feira a Sábado:
das 8h às 18h
Tel.: 4020-2700

Av. Luciano Carneiro, 2407

CENTRO DE ATENDIMENTO PARA CLIENTES

O 
OBJETIVO

FINAL é o MELHOR 
ATENDIMENTO 
ao cliente, COM 

AGILIDADE para a 
entrega do

serviço
Thaís Silveira
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2 SOBRAL / FORTALEZA

A lém de todo suporte tecnológico e da 
infraestrutura que a Corpvs oferece a 
todos os seus clientes, os consumidores 
em Sobral, norte do Ceará, têm tido 

também um acompanhamento muito próximo dos 
profi ssionais. Segundo  Érica Nobre, 36 anos, gerente 
operacional da empresa na cidade, a procura por 
serviços de segurança está aumentando. Ela tem 
visitado alguns estabelecimentos para fazer palestras 
e esclarecer dúvidas: “Temos muitos clientes e, aos 
poucos, tenho percorrido alguns locais para detalhar 
o funcionamento dos nossos sistemas, tirar dúvidas 
e dar dicas importantes. Nos últimos meses, vem 
crescendo muito os assaltos em Sobral. Há relatos de 

assaltantes que forçaram os funcionários a abrir lojas 
mesmo depois de fechadas [encerrado o expediente]”.

A Microlins é uma escola de cursos 
profi ssionalizantes localizada na Avenida Tableião 
Ildefonso Cavalcante, Centro daquela cidade. A 
instituição é cliente da Corpvs desde 2012. Érica 
promoveu um evento no local com participação 
de 20 colaboradores do colégio, no fi m de junho, 
numa manhã de sábado. Ela proferiu a palestra 
Treinamento de Segurança – Medidas Preventivas  
e explica: “Falamos sobre medidas de prevenção 
no caso de assaltos, do acionamento do botão de 
pânico e da senha de coação (mais uma alternativa 
de comunicação entre clientes e a Corpvs em caso de 

urgência). O objetivo é deixar as pessoas preparadas 
caso algo aconteça”. Os participantes ganharam um 
exemplar do livro “Viva em Segurança”, de autoria do 
presidente da CORPVS, Sr. Gaudencio Lucena. Já na 
7ª edição, a publicação possui informações preciosas 
sobre como vencer a violência com inteligência. 

Lilian Lopes, coordenadora pedagógica da 
Microlins, fez um registro do evento na página do 
Facebook da empresa. Ela conta que teve a sorte 
de ainda não precisar acionar a Corpvs em caso 
de emergência, mas que considera “excelente” os 
serviços prestados pela companhia de segurança e que 
a “palestra foi de suma importância para a equipe”.

D esde o início de agosto, o pátio de 
entrada da Corpvs está diferente, mais 
interessante: uma exposição composta 
por seis obras de arte feitas com sucatas 

de veículos desperta a curiosidade de quem passa pelo 
local.

O artista é o Francisco Antônio da Silva, mais 
conhecido como Cabo Chico, chefe de ofi cina, 47 anos, 
trabalha há 21 na Corpvs e jura que não fez nenhum 
curso de artes. Durante a semana, ele coordena a 
manutenção da frota de veículos da empresa, cuida 
principalmente dos carros-fortes e também dá apoio 
às fi liais nessa área. Mesmo com essas atividades, ele 
ainda encontra tempo para criar, e o trabalho fi cou tão 
bom que a diretoria teve a ideia de expor as obras.

Em quanto tempo tudo foi feito?

Cabo Chico: As peças levaram em torno de 65 dias 
para fi car prontas, foi nesse tempo porque não poderia 
deixar de lado as minhas atribuições diárias como 
chefe de ofi cina, já que amo o que faço.

Quando o senhor percebeu que também tinha este 
talento?

Cabo Chico: Notei que tinha um dom para fazer 
objetos criativos na adolescência. Todos os anos, no 
Dia das Mães, além de dar a ela os presentes ‘normais’, 
eu tinha que fazer algo criado por mim, coisas como 
casinha, coração... usando papelão, cola, tintas, 
cerâmica. Acho que, de certo modo, isso infl uenciou 
na fabricação dos objetos que faço hoje.

Qual a sua peça preferida?

Cabo Chico: Gosto mais do lavatório feito da 

carcaça da caixa de marcha de um veículo S10, com 

a torneira de bico de bomba de posto de combustível, 

que quando conectada a encanação d’água, tem sua 

utilidade comprovada: é possível lavar as mãos.

Há outras peças que não foram expostas?

Cabo Chico: Tenho jarros com plantas que foram feitos 

com reservatório de gás de ar-condicionado veicular 

e coroa de tração de moto. Tenho vontade de fazer 

mais e de expor em lugares de grande movimentação. 

No início não tinha a pretensão de comercializar, mas 

estou sendo incentivado por várias pessoas.

PREVENIR 
SEMPRE
PREVENIR 
SEMPRE

ARTE 
NO 
PÁTIO
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3CONTRATAÇÃO / CRESCIMENTO

E sforço, oportunidade, reconhecimento: 
muitas pessoas se dedicam ao trabalho com 
a expectativa de melhorar de vida. Além 
disso, colaboradores valorizados têm muito 

menos possibilidade de trocar de emprego. A direção 
da Corpvs acredita em seus profi ssionais e busca mão 
de obra qualifi cada em seus quadros. Abraão, Jaqueline 
e Michael são exemplos deste princípio:

Abraão Lincoln, 37 anos, analista de 
Departamento de Pessoal. Está há 15 anos na 
Corpvs. Começou como conferente, foi auxiliar de 
departamento de pessoal e assistente até chegar ao 
cargo que ocupa atualmente: “Vejo as empresas que 
oferecem oportunidade de crescimento profi ssional 
como uma grande valorização do empregador e 
também como uma política de inteligência. Temos 
exemplos na Corpvs de estagiários e jovens aprendizes 
que conquistaram espaço e hoje exercem cargo de 

chefi a e liderança. Isso mostra que vale 
a pena investir nos que se destacam”.

Jaqueline Rodrigues, 35 
anos, formada em Administração. 
Começou na Corpvs como vigilante e passou seis 
anos nessa função. Teve de sair da empresa para 
concluir a faculdade e foi recontratada. Entrou como 
operadora de telemarketing. Depois de seis meses foi 
para a Ouvidoria. De lá seguiu para o Rastreamento 
Veicular. Em abril foi promovida a coordenadora de 
Atendimento ao Cliente do SAC: “Quando eu entrei, 
fi quei apavorada [muito a aprender]! E hoje entendo 
um pouco de tudo: Rastreamento, Eletrônica... No 
futuro, quem sabe, fazendo um bom trabalho, posso 
crescer mais ainda. Quero fazer o melhor para ser vista 
lá na frente”.

Michael Cruz, 23 anos, está no quinto 
período de Administração na Universidade Federal 

do Ceará. Entrou em 2012 como estagiário no setor 
comercial. “Sempre fui muito curioso, de observar, 
de querer ajudar. Depois de dois anos, fui contratado 
como auxiliar administrativo e cuidava do arquivo 
dos contratos, dando suporte ao setor.” Em julho, 
após um ano e meio, foi promovido a coordenador 
de Rastreamento no Comercial. Hoje ajuda a cuidar 
das metas dos consultores da empresa. “Minha 
responsabilidade aumentou bastante, eu evoluí muito 
em três anos e meio de Corpvs. Em 2012, eu era só 
um estagiário, hoje cuido de todo o Rastreamento de 
um setor. Estou feliz com essa promoção. Desde que 
cheguei aqui, a Corpvs me abraçou como funcionário, 
e eu tento retribuir.”  

N o dia 20 de agosto, sábado, depois 
de várias etapas de um criterioso 
processo seletivo, foi cr iada uma 
força-tarefa que reuniu prof issionais 

de alguns setores da Corpvs para f inal izar o 
processo de contratação de 101 vigi lantes 
patrimoniais. Recebimento de documentos 
admissionais, entrega de fardamento e 
materiais, exames médicos e Treinamento 
de Técnicas Operacionais (segurança) foram 
algumas das atividades ocorridas no dia.

Na ocasião também foram repassados 
aos recém-contratados os procedimentos e 
protocolos de proteção dos cl ientes com a 
par ticipação, inclusive, de um representante da 
Central de Segurança Corporativa dos Correios. 
Os vigi lantes foram destacados para trabalhar 
na capital e no interior do Ceará.

Edson Santos, gerente de Segurança 
e um dos responsáveis pelos treinamentos 
internos da Corpvs, conta que “todos [os 

prof issionais] são formados nos cursos de 

formação de vigi lância patr imonial, possuem 

a car teira emitida pela Polícia Federal, mas, 

mesmo assim, real izamos o Treinamento de 

Técnicas Operacionais para o repasse dos 

procedimentos previstos no contrato dos 

cl ientes. Os temas crise, assaltos e aumento da 

criminalidade foram tratados, já que a CORPVS 

zela muito pela qualidade dos ser viços que 

presta”.

TODOS CRESCEM:
COLABORADORES
E EMPRESA

101 CONTRATAÇÕES

FORÇA-TAREFA PARA

Abraão Lincoln Jaqueline Rodrigues Michael Cruz
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ACorpvs apoiou a 30ª 
Motorromaria que reuniu, 
segundo a organização 
do evento, no dia 18 de 

setembro, domingo, 30 mil pessoas em 
20 mil motos. Os motociclistas, devotos 
de São Francisco das Chagas, partiram de 
manhã da Avenida Mister Hull (BR-222), 
Fortaleza, em direção a Canindé, no Sertão 
Central, a 110 quilômetros de distância da 
capital.  Fazer preces e agradecer ao santo 
as graças alcançadas foi o que motivou 
tantos fi éis.

O evento recebeu cobertura dos 
principais veículos de comunicação do 
Ceará, contou com operação especial da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e apoio das 
prefeituras de Canindé, Caucaia, Caridade 
e Maranguape.

Suelanio de Sousa, coordenador 
operacional de Segurança da Corpvs, 
comandou a equipe, composta por sete 
homens e seis veículos: “Nós atuamos 

no balizamento e na contenção dos 

motociclistas para que os agentes 

da  PRF  trabalhassem com mais folga. 

Fizemos o papel de batedores, já que 

eles  estavam com pouco pessoal devido 

ao remanejamento dos policiais para 

as  Olímpiadas  do Rio de Janeiro.  A 

operação foi das 6h às 12h, cobrindo todo 

o trajeto de ida, e foi um sucesso, com

nenhum acidente registrado”. Edson Maia,

organizador do evento há trinta anos,

conta que o apoio da Corpvs é sempre

muito bem-vindo: “O trabalho foi tão

bom, da organização à execução do trajeto, 

que as pessoas pensaram que os vigilantes

faziam parte da PRF. A polícia, inclusive,

também elogiou o trabalho deles. Esses

vigilantes merecem um certifi cado ofi cial

de batedores da Motorromaria. A CORPVS

tem acervo técnico e competência, além de

ser um dos nossos patrocinadores ofi ciais

há quatro anos”.

EXPEDIENTE

SOCIAL / TRADIÇÃO

Jorge Damasceno, 56 anos, 
é um ex-viciado que conta 
sua história de vida e de 
luta contra as drogas. De 

uma família rica, perdeu tudo o que 
tinha e passou 35 anos usando álcool 
e tóxico. Há 10 está livre do vício e 
hoje é palestrante e conselheiro de 
uma instituição que cuida de mulheres 
em situação de risco. Segundo ele, ao 
longo dessa década, suas preleções já 
alcançaram cerca de 800 mil pessoas 
entre crianças, adolescentes e adultos 
em Brasília, Manaus, Maranhão, Recife, 
Salvador, Teresina e em vários municípios 
cearenses.

Em julho, ele foi convidado pela 
direção da Corpvs para conversar com 
os colaboradores. Além da sede em 
Fortaleza, visitou as fi liais de Sobral, 
Iguatu e Juazeiro do Norte. Na entrevista 
a seguir, ele fala do presente.

Divulgar sua história pode apoiar 
outras pessoas?
Minha experiência pode ajudar sim: como 
dependente químico em recuperação, 
eu repasso o ensinamento de uma vida 
de sofrimentos e de perda de valores, 
objetivos e, principalmente, prejuízos na 
área familiar. E ajudo a informar como se 
deve ter uma vida saudável sem o uso de 
substâncias químicas.

Como tem sido esse processo?

Me sinto grato a Deus por hoje salvar 

vidas, tanto na prevenção, quanto no 

tratamento. Percebo que muitos se 

identifi cam através de algum familiar 

dentro de casa, como pai, irmão, primos, 

tios, amigos… E sempre, logo em seguida, 

é aberto para perguntas, e alguns deles 

pedem ajuda, muitos choram e se abrem 

comigo.

Como conseguir disciplina e 

autocontrole para mudar a vida?

Primeiro admitir que é impotente perante 

as drogas e o álcool, ser obediente a 

Deus e se tornar responsável pela sua 

vida, para evitar lugares e amigos da ativa 

[que fazem uso das substâncias].

Todos têm direito a uma segunda 

chance?

Acredito que sim, pois sou a prova viva, 

mas muitos que estão usando drogas 

morrem antes de pedir ajuda, porque 

a dependência química é uma doença 

progressiva, incurável e fatal.

Como foi a série de palestras na 

Corpvs?

Foi ótima, agradeço à Corpvs por ter 

aberto as portas para mim. Acredito que 

plantei uma semente de prevenção ao 

uso de drogas nos colaboradores.

SUPERAÇÃO

MUDANÇA E PROTEÇÃO

PARA MILHARES 
DE FIÉIS
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