
S empre à frente no mercado, a 
Corpvs colocou à disposição 
de seus clientes mais um 
produto para proteger seu 

patrimônio: o Rastreamento Isca para 
Cargas.

Um estudo da Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística divulgado na imprensa ano 
passado, mostra que as ocorrências 
de roubo de carga no Brasil cresceram 
10% em 2015, na comparação com o 
ano anterior. Foram 17,5 mil casos em 
2014 e 19,2 mil em 2015. O prejuízo 
estimado é de R$ 1,12 bilhão em 2015. 
E é um número que vem subindo desde 
2011, aumentando 48% ao longo do 
tempo, com um prejuízo acumulado de 
R$ 5 bilhões.

A  pesqu i s a  i n fo rmou 
também que as cargas mais visadas 
foram de produtos alimentícios, 
cigarros, eletroeletrônicos, produtos 
farmacêuticos, químicos, têxteis, 
autopeças, combustíveis e bebidas. 
Os dados usados foram das Secretarias 
de Segurança dos estados, empresas 
seguradoras e transportadoras.

O rastreador é um dispositivo 
compacto, leve e versátil com tecnologia 
RF (radiofrequência) e GSM/GPRS 
(Sistema Global para Comunicação Móvel 
– celulares e Serviço de Rádio de Pacote
Geral - tecnologia que aumenta as taxas de
transferência de dados) desenvolvido para
achar cargas. Através do serviço baseado
na localização (LBS) com a ajuda de
equipamentos de busca é possível localizá-
la em galpões, baús e até em subsolos.
Após um roubo, a carga geralmente é
retirada do veículo que a transportava e
é escondida em locais de difícil acesso e
comunicação. Essa tecnologia é efi ciente
porque não é afetada por artefatos usados
por criminosos para bloqueio de sinal.
Por ser compacto e portátil, é discreto e
facilita sua ocultação dentro da carga em
equipamentos, embalagens e caixas.

Paulo Buriti, supervisor de 
Rastreamento, explica que “a fi nalidade 
do Isca é buscar o carregamento, encontrar 
o perímetro onde ele está escondido”,
e complementa: “O roubo de carga tem
aumentado muito. Aqui no Ceará, há
clientes que chegam a ser atacados, no

mínimo, duas vezes por mês, e isso evita 
o prejuízo, sem falar na relação custo-
benefício desse produto, que é muito
vantajosa para o cliente. Além disso, a
Corpvs possui um grande diferencial no
mercado, temos uma forte infraestrutura
para recuperação: equipes treinadas, frota
de veículos e bases em Iguatu, Sobral,
Juazeiro do Norte, Natal e Recife, ou seja,
havendo roubo, a gente mobiliza a base
mais próxima” – o que confere ainda mais
velocidade ao processo, característica
fundamental em situações como essa.

O produto também é indicado 
para as empresas que terceirizam o 
transporte, assim como para as que já 
possuem rastreador nos veículos. Buriti 
explica: “Um sistema é independente 
do outro, eles se complementam. Um 
caminhão roubado pode ser encontrado 
pelo rastreador sem a carga. O Isca 
funciona justamente para localizarmos o 
material que precisa ser recuperado. E outra 
característica interessante para o cliente 
é que, chegando ao destino, ele retira o 
dispositivo que é recarregável e pode ser 
usado em várias outras operações”.
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Caro leitor,
É janeiro, tempo de renovação, 

esperança, energia redobrada, férias, mas 
na  Corpvs o trabalho não para, e o início 
do ano também é mês de lançamento. Na 
matéria de capa deste jornal, saiba tudo 
sobre o “Rastreamento Isca”, um novo 
dispositivo que ajuda a encontrar cargas 
roubadas e protege ainda mais a sua 
mercadoria.

Na página 2, conheça o 
Brincart, uma iniciativa de um grupo de 
colaboradores da Corpvs que leva alegria 
e muita diversão a crianças carentes. Na 
segunda matéria, veja também o que a 
empresa está fazendo para fomentar a 
produção cinematográfi ca cearense.

Esta edição especial, a primeira 
de 2017, ano que a maior empresa de 
segurança privada do Ceará e do Norte-
Nordeste completa 42 anos de existência, 
traz na página 3 o registro fotográfi co da 
tradicional confraternização de fi m de ano, 
realizada no dia 16 de dezembro. O evento 
reuniu colaboradores e seus familiares, 
direção e amigos, numa grande festa no 
Barbra’s Buffet. Esta é a comemoração 
anual mais aguardada pela família Corpvs: 
música boa, apresentação de bandas, 
comida e bebida fartas, sorteio de brindes 
e de duas viagens com destinos diferentes.  

Neste período de férias, verão e 
Carnaval, muitas pessoas aproveitam para 
viajar e, como estão mais despreocupadas, 
acabam, às vezes, descuidando da própria 
proteção e da de seus familiares. Para evitar 
problemas e aproveitar com tranquilidade 
essa temporada, confi ra as preciosas 
dicas do livro “Viva em Segurança”, já na 
sétima edição, do especialista no assunto 
Gaudencio de Lucena. Também na última 
página uma mensagem especial do diretor 
de Operações da Corpvs, Eginaldo Oliveira, 
para os colaboradores que fazem desta 
empresa uma das mais sólidas do seu 
segmento no país.  

Boa leitura.
Feliz 2017!

EDITORIAL

COMPACTO, LEVE E VERSÁTIL
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Entre as suas promessas de ano novo, está 
a de ajudar mais o próximo? E se essa boa 
ação for direcionada para crianças carentes? 
E se envolver brincadeiras, muitos sorrisos e 

esperança? Se a ideia foi boa, conheça o trabalho do 
Brincart e junte-se a esse grupo.

Em 2013 alguns colaboradores do Monito-
ramento da Corpvs criaram um grupo para fazer algo por 

crianças carentes, inspirados pelas visitas que faziam 
ao Instituto Peter Pan (entidade sem fins lucrativos que 
desenvolve ações para pessoas com câncer). Kelyane 
Oliveira, supervisora do setor e uma das integrantes 
da equipe, explica: “O Brincart consiste em oferecer 
aos pequenos e aos seus pais a prática da recreação 
infantil ao ar livre, mediante o resgate de brincadeiras 
e jogos de antigamente. Hoje, com tanta tecnologia, 
eles mal sabem como é bom brincar de boneca, bola, 
jogo da velha”.

Ofi cialmente, 13 pessoas são integrantes 
do projeto, mas elas sempre contam com apoio de 
voluntários de outros setores da empresa, como 
também de fora. As atividades ocorrem sempre no Dia 
das Crianças. O primeiro evento foi realizado em 2015, 
na Aerolândia, com a participação de 200 meninos 
e meninas. Este ano, o evento ocorreu no dia 9 de 
outubro, no fi m da tarde, na Areninha Vila União, no 
campo ao lado da Corpvs. Kelyane conta que a presença 
das pessoas superou a expectativa dos organizadores: 
300 crianças participaram. “Houve muitas brincadeiras, 
desfi le da Miss Brincart, lanche à vontade e muita 
música. Por enquanto, só fazemos essa festa no Dia das 
Crianças, mas queremos realizar outros tipos de evento. 
A Corpvs sempre nos apoiou, tanto fi nanceiramente, 
quanto incentivando o crescimento do projeto, e 
estamos sempre à procura de novos parceiros. Ajudar o 
próximo é a melhor sensação do mundo.”

Para quem ainda está pensando se vale mesmo 
a pena colaborar com essa empreitada, a supervisora dá 
seu depoimento: “Nem todos têm tempo para exercer 
um trabalho desses, mas há vários meios de ajudar, e 
isso também é uma forma de zelar e de estar perto de 
nossas crianças. Ver um sorriso frouxo e ganhar um 
abraço apertado não tem preço. Então deixo meu recado 
aos que podem: ajudem sem medo ou sem pena, pois o 
retorno é grandioso”.

A Corpvs apoia diversas atividades que 
visam ao bem-estar e ao desenvolvimento 
da sociedade. Na área cultural, além das 
publicações que patrocina, a empresa 

está dando suporte a algumas gravações do curta-
metragem Rua 8 (o nome é provisório). Segundo 
Muniz Filho, produtor-executivo do vídeo e aluno 
de Audiovisual e Novas Mídias – Universidade de 
Fortaleza/Unifor, o filme “é um drama/romance que 

conta a história de dois personagens, Jéssica e Artur, 

na adolescência, nos anos 70 e na atualidade. Hoje 

Jéssica sofre com Alzheimer e Artur tem medo de 

ser esquecido pelo seu grande amor”. Na entrevista 

abaixo, Filho fala um pouco mais da obra.

CN: Como é o projeto?

*É um curta-metragem com várias referências 

estéticas de filmes de reconhecimento internacional. 

Acreditamos que o Rua 8 tem potencial para viajar pelos 

festivais de cinema no Brasil e no exterior. Estamos 

em fase de pré-produção e o projeto vem sendo 

desenvolvido por alunos da Unifor com a orientação 

técnica de grandes nomes da área cinematográfica 

e teatral do Nordeste, como Valdo Siqueira (diretor, 

documentarista, fotógrafo e professor da Unifor), 

Pedro Domingues (bacharel em artes cênicas/diretor 

de elenco), Armando Praça (roteirista e diretor), 

Márcio Câmara (diretor, documentarista e técnico de 

som) e outros...

CN: A captação de ajuda fi nanceira é um problema?

* Sim, realmente é bastante difícil conseguir 
recursos, principalmente com o atual cenário econômico 
do nosso país. Os profi ssionais na área de audiovisual 
no Ceará são fantásticos, a Unifor é uma grande parceira 
nesse setor e fi camos felizes em descobrir que a Corpvs 
é uma empresa incentivadora.

CN: Qual é a importância desse tipo de apoio de 
instituições privadas?

*É fundamental, nenhum fi lme é apenas um 
fi lme. Frequentemente eles se tornam instrumento 
de discussão social e espelho da nossa sociedade, o 
cinema é importante demais para ser apenas um fi lme. 
A colaboração de empresas particulares é um dos 

incentivos para o grande desafi o de trilhar o caminho 

da produção audiovisual no Brasil.

SOCIAL / CULTURAL

APOIO AO CINEMA
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CORPVS: FAZENDO HISTÓRIA 
HÁ MAIS DE 40 ANOS

Em parceria com um dos mais 

importantes veículos de comunicação do 

Ceará, o jornal O Povo, a diretoria da Corpvs 

produziu um documento histórico, o caderno 

Especial Corpvs – 40 anos. A tiragem foi de 

mais de 10 mil exemplares. Em 12 páginas de 

muito conteúdo, um resumo da história da 

companhia e os seus principais produtos.

O caderno foi realizado com o apoio e 

entusiasmo da equipe de marketing da Corpvs, 

sob o comando da diretora Ingrid Lucena 

Freire. Os profi ssionais produziram várias fotos 

e entrevistas durante o trabalho de apuração. 

Ouviram a direção e colaboradores com mais 

de 30 anos de casa, entre outros.

CENTRO DE ATENDIMENTO DA 
ELETRÔNICA

Foi inaugurada em agosto a nova Base de 
Rastreamento e Segurança Eletrônica da Corpvs, 
na Avenida Luciano Carneiro, nº 2407, bairro 
Vila União, em Fortaleza, bem próximo à sede da 
companhia, em um terreno com mais de dois mil 
metros quadrados.

O local possui um pátio coberto com 
capacidade para 60 veículos, entre carros e 
caminhões, e mais 40 motos. Da sala de espera, 
o cliente acompanha, através de ampla “parede” 
envidraçada, o serviço de instalação do dispositivo 
em seu veículo.

Thaís Silveira, coordenadora-geral de 
Segurança Eletrônica, conta que “nesta nova base, o 
cliente tem uma infraestrutura toda voltada para ele. 
Ambiente climatizado, 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”.

PARA CLIENTES CONECTADOS

A Corpvs inovou mais uma vez e oferece 
aos seus clientes um produto capaz de monitorar 
a segurança de sua família pelo celular, através do 
“Rastreamento Prime”.

Paulo Buriti, supervisor de Rastreamento, 
explica: “É um aplicativo que foi desenvolvido para 
pessoa física e que tem uma interface amigável 
(simples de ser usado). De uma forma muito 
fácil, o cliente pode visualizar as informações de 
localização do(s) veículo(s) dele e receber um 
alerta caso alguém pressione o botão de pânico 
(dispositivo que, assim que acionado, alerta a 
central da Corpvs)”. O cliente prime também 
pode acessar o histórico com a movimentação 
da sua frota, cadastrar pontos de referência 
(endereço residencial, comercial e dos familiares 
mais visitados) e receber notifi cações quando o 
automóvel entrar ou sair dessas áreas catalogadas.

Início de ano é uma ótima data para refl exão, para fazer um balanço de tudo o que foi produtivo, dos erros, dos acertos e, 
assim, ajustar o rumo e traçar novas metas para o futuro. Em 2016 a Corpvs continuou com seu processo de expansão, mesmo 
em um período tão difícil para a economia do país. Na retrospectiva a seguir, confi ra os fatos mais importantes que ocorreram na 
empresa e foram veiculados neste jornal.

ESPECIAL

CORPVS
DEZEMBRO 2015 40 ANOS
CORPVS

40 ANOS
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N este século XXI, a tecnologia 
vem sendo desenvolvida 
com uma rapidez cada vez 
maior e, com ela, inúmeros 

recursos são colocados à disposição da 
sociedade. O ser humano está conectado, 
vivendo a era do compartilhamento, e um 
item que mudou especialmente a vida dos 
brasileiros foi a chegada do smartphone 
(telefone “inteligente” que deixou de 
ser apenas um instrumento para fazer 
ligações); com ele, é possível fazer 
diversas atividades, como baixar jogos, 
efetuar operações bancárias, verifi car 
a previsão do tempo, ler notícias... A 
Corpvs, em sintonia com as mudanças 
trazidas pela modernização, inova mais 
uma vez e oferece aos seus clientes um 
novo serviço, um produto capaz de 
monitorar a segurança de sua família pelo 
celular.  Com a Corpvs, você pode fazer 
isso através do “Rastreamento Prime”.

Paulo Buriti, supervisor de 
rastreamento, explica: “É um aplicativo 
que foi desenvolvido para pessoa física e 
que tem uma interface amigável (intuitiva, 
simples de ser usada). De uma forma 
muito fácil, o cliente pode visualizar as 
informações de localização do veículo 
(inclusive motocicleta) dele e receber 
um alerta caso alguém pressione o botão 
de pânico (dispositivo que, assim que 
mobilizado, alerta a central da Corpvs) de 
um dos meios de transporte cadastrados. 
O principal diferencial do serviço é o uso 

da âncora. Um exemplo: o cliente sai de 
casa, deixa o carro estacionado em um 
local perigoso (ou em qualquer outro 
lugar). Aí, pelo aplicativo, ele mesmo cria 
a “cerca” (âncora) de segurança em torno 
do automóvel. Caso ele venha a sair desta 
área delimitada, a central da Corpvs entra 
imediatamente em contato com o cliente 
para saber o que aconteceu. O usuário 
não precisará mais ligar para a empresa a 
fi m de ativar e desativar a cerca, ele já fará 
isso pelo celular”.

Buriti comenta também que o 
cliente prime poderá acessar, sempre que 
quiser, o histórico com a movimentação da 
sua frota (não há limite para o número de 
veículos registrados), essas informações 
estarão disponíveis tanto no aplicativo, 
quanto no portal da Corpvs na internet.  
Ele pode ainda cadastrar pontos de 
referência (endereço residencial, comercial 
e da casa dos familiares mais visitados) e 
vai sempre receber notifi cações quando 
o automóvel entrar ou sair dessas áreas 
catalogadas no aplicativo. “Com isso, 
ele terá um controle maior dos itinerários 
realizados. Se o fi lho sair com o carro e 
disser que está indo para um deste locais 
catalogados, ele saberá o horário que ele 
chegou e saiu do local. Então, isso é um 
plus que o fará ter tudo isso mais fácil e 
que estará sempre à disposição dele.”

Caro leitor,

Na contramão da crise 

fi nanceira em que o Brasil se 

encontra, a Corpvs vem ampliando 

sua área de atuação, tanto na 

sede quanto nas fi liais. E, como 

o crescimento ocorre em diversas 

áreas da empresa, a matéria de capa 

desta edição apresenta um novo 

produto de rastreamento, criado para 

pessoas que buscam mais segurança 

e praticidade.

Na página 2, veja as notícias 

das fi liais. Em Natal, a Corpvs investe 

em tecnologia e em treinamento. O 

resultado é a ampliação da sua base 

de clientes. Em Juazeiro do Norte, 

as equipes de segurança eletrônica 

atuam seguindo o mesmo padrão 

de excelência adotado na sede e 

nas demais fi liais: com o sistema 

de rastreamento Corpvs, veículos 

roubados são sempre recuperados.

Agosto é um mês especial, 

nele é comemorado o Dia dos 

Pais. Confi ra na página 3 uma 

homenagem a esses homens que são 

muito importantes.

Por último, saiba como foi 

o treinamento teórico e prático dos 

agentes de segurança pessoal com 

apoio do Exército brasileiro. E, na seção 

Saúde, entenda por que um sono de 

qualidade é tão importante para a 

saúde quanto a alimentação saudável 

e a prática de exercícios físicos.

Boa leitura!

EDITORIAL

O “Corpvs Rastreamento 
Prime” é um aplicativo 

desenvolvido para oferecer 

proteção e segurança para toda 

a família, 24 horas por dia, sete 

dias por semana. Trata-se de um 

aplicativo interativo de interface 

amigável e com design moderno, 

tornando sua utilização uma 

experiência agradável e única.

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

Identifi car os veículos que estão 
sendo utilizados sem autorização.

Monitorar o automóvel/
motocicleta em caso de perda, 
roubo ou furto.

Receber alertas quando o veículo 
chegar ou sair de um determinado 
local.
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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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Janeiro e fevereiro são meses 
em que muitas pessoas estão 
em férias, os fi lhos estão sem 
aulas e a maioria aproveita 

para conhecer novos lugares, ou mesmo 
para usufruir os dias de um jeito mais 
descontraído. Afi nal, conhecer novos 
locais, visitar parentes, encontrar com os 
amigos é mesmo muito bom. Mas antes 
de pôr o pé na estrada ou de desfrutar 
o que sua cidade tem a oferecer, veja 
as dicas de proteção abaixo. Elas estão 
disponíveis no site da Corpvs (http://
www.corpvs.com.br/dicas/).

NAS RUAS:
• Evite passar por lugares ermos em 

horas avançadas ou em ruas e praças 
mal-iluminadas.

• Previna-se contra a ação dos marginais, 
não ostentando objetos de valor, como 
relógios, pulseiras, colares e joias.

• Se sentir que está sendo seguido, entre 
em algum estabelecimento comercial 
ou atravesse a rua.

• Não saia com grandes quantias de 
dinheiro ou cartões de crédito, se não 
houver necessidade.

• Não abra a carteira ou a bolsa na 
frente de estranhos. Separe pequenas 
quantias de dinheiro para pagar 
passagem, café, cigarros, etc.

• Ao sair sozinho, procure sempre fi car no 
centro da calçada e na direção contrária 
ao trânsito. Fica mais fácil perceber a 
aproximação de um veículo suspeito.

• Em festas ou reuniões, espere pela 
companhia de um amigo para saírem 
juntos.

AO VOLTAR:
• Não deixe de comunicar a presença de 

elementos suspeitos nas proximidades 
de sua casa.

• Ao retornar, notando algum sinal 
estranho (porta aberta, luzes acesas, 
etc.), não entre em casa, chame a 
Polícia.

• Não pare para atender pedidos que 
despertem desconfi ança.

NAS PRAIAS
• Nunca leve objetos de valor.
• Cuidado com vendedores ambulantes. 

Alguns deles vão às praias somente 
para praticar pequenos furtos, ao 
menor desvio da sua atenção.

• Nunca deixe seus pertences sozinhos. 
Peça a alguém de confi ança para olhar 
quando você for tomar banho de mar.

• Não aceite bebida de estranhos. Pode 
estar adulterada com algum tipo de 
narcótico.
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Para fechar a primeira 
edição do Corpvs News 
de 2017, a palavra do 
diretor de Operações da 

Corpvs Segurança, Eginaldo Oliveira, 
aos colaboradores desta empresa 
genuinamente cearense, que tem o 
reconhecimento do mercado e que é 
conhecida pela credibilidade, solidez e 
excelência de seus serviços.

“Meus amigos(as) colaboradores(as),

Como diz o velho ditado 
popular, “uma andorinha só não faz 
verão”. Isso é a mais pura verdade. 
Sem vocês, não seria possível oferecer 
serviços de qualidade com toda a 
segurança. Graças ao empenho, 
comprometimento e amor que vocês 
têm demonstrado pelo que fazem, nossa 
empresa é a maior do Ceará e uma das 
maiores do Brasil! Juntos nesta grande 

família, com Deus à frente, cresceremos 
muito mais!

Em meio a tantas adversidades 
que o Brasil e o mundo têm passado, 
fi camos felizes em poder dizer que 
encerramos o ano de 2016 com o dever 
cumprido. 

Nossos compromissos para 
o novo ano são: investir mais ainda 
na qualidade de vida dos nossos 
colaboradores, em treinamentos e em 
novas tecnologias, visando ao bem-
estar de todos e à excelência dos nossos 
serviços. 

Que neste ano tenhamos fé 
em Deus, força e tranquilidade para 
enfrentar novos desafi os. A todos vocês 
que nos acompanharam e dedicaram 
seu tempo e amor à nossa empresa, 
desejamos um 2017 cheio de saúde, 
paz, segurança e realizações!”

EXPEDIENTE

SEGURANÇA / MENSAGEM

DEVER CUMPRIDO
E METAS PARA O FUTURO

Minha mensagem para 2017
Renato Rodrigues (Monitoramento) 

Eu espero que tudo continue 
melhorando, tanto para mim, 
quanto para os meus colegas, e 
que 2017 seja de muito sucesso.

Rijhanne Oliveira (SAC) 
Façamos sempre o melhor com 
o que temos. Às vezes a gente se 
acomoda, mas sempre temos que 
melhorar, é o que eu tento fazer.

Cícero Luís (Monitoramento) 
Em 2017 quero continuar na 
Corpvs. Eu gosto daqui, é meu 
primeiro emprego de carteira 
assinada, adquiri muita 
experiência e conhecimento.
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CONFRATERNIZAÇÃO 2016

No dia 16 de dezembro, ocorreu a tradicional festa de fi m de ano da Corpvs, que reuniu colaboradores e 
amigos no Barbra’s Buffet, com direito a muita música e sorteio de prêmios. Acompanhe as fotos:

Bruno Marques e Jardênia Pereira

Douglas Marques, Eduardo Liberato, Ricardo 
Pereira, Herleson Rocha, Italo Félix, Davi Mota
e Luciano dos Santos

Gaudencio Lucena e Eginaldo Oliveira

Sarah Fernandes e Mike Halryson

Herleny Gaudino e Cícero Luis 

Gaudencio Lucena Jr. e Thalita Carneiro

Patrícia Albuquerque e Samuel Almeida

Pâmela Magalhães, Ana Paula e Mayara Matos

Rosa Helena, Ana Angélica e Daniela Cerpa

Eurilene e Abel Castro

Marcos e Ingrid Freire, Gaudencio e
Igor Lucena e Paola Zanotelli

Herleson Rocha e esposa

Ananilha Albuquerque e George Camara, Roberto 
Rego e Sheila Novais, Jannsen Veras e Aline Monteiro

Werbeson e família

Igor Lucena e Paola Zanotelli

Helane Cristina , Rosier Lima e Ana Nazaré
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CONFRATERNIZAÇÃO 2016

Emanuel e Lilian Braga 

Vanessa e Alisson Costa

Juliana Coutinho e Charliandro Lucena

Daniel Bessa e Tamires

Supervisor Dartagnham premiado com uma passagem

Regina e Geilson Pereira

Márcia Maciel e Ana Nazaré

Sueley Fernandes e Sara Dias

Gaudencio Lucena Jr. Igor Lucena e Marcos Freire

Salão Barbra’s Buffet

Laina e Eginaldo Oliveira

Gilmário Robério, premiado com uma Smart TV

Lilia Gardenia, Ana Nazaré, Fernanda Paula
Sara Dias e Kariny da Silva

Bruno Tabosa e esposa

Suelen e Italo Silva

Ronielle Queiroz, Pablo Cardoso e Samuel Almeida

Amanda e Kaie Pessoa

Momento da premiação

Anilton Cesar, premiado coma passagem

Manoel e Milena Morais

Orleans Farias e Yana Menezes 

Gaudencio Lucena, Inácio Parente e Eginaldo Oliveira

Jaqueline Maia, Freitas Jr. e Zildinha Pessoa

Cabral e Raquel Guimarães

Eduardo Torres e Malenkov Júnior

Francisco Perbuario e Vanessa Medeiros

Pedro Paulo e Fabricia Andrade

Lany e Renor Girão
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