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A 
noite era promissora. A 
Corpvs Segurança celebrava 
seus 40 anos com uma 
grandiosa festa no Barbra’s 

Cambeba, em Fortaleza. A comemoração, 

na noite de 17 de janeiro, seguiu muito 

animada até a madrugada do dia 18, 

sábado, data o� cial de criação da empresa, 

em 1975. À época, surgia a necessidade de 

atendimento especializado às instituições 

� nanceiras do Ceará - serviço inexistente 

no estado. Dos anos 1970 aos dias atuais, 

principalmente a partir da segunda metade 

da década de 1990, tornou-se a maior 

empresa de segurança do Ceará e a maior 

do Nordeste, genuinamente nordestina. 

Recepcionistas,  fotógrafos, 

seguranças, equipe de produção, 

cerimonialistas, jornalistas, colaboradores 

tornavam a entrada do evento já bastante 

movimentada. 

No acesso e dentro do salão, a 

decoração marcava a importância da 

data: muitas � ores, taças, painéis, belas 

cortinas, iluminação caprichada e o 

símbolo da Corpvs em um grande painel: 

uma imponente águia dourada, com as 

asas abertas para receber os convidados. 

Fotos, muitas fotos, para registrar o 

momento. A festa começava vibrante, 

com a cantora Joyce Malkomes e o som 

do DJ Itaquê Figueiredo. Muita gente 

bonita e bem-vestida: famílias, crianças, 

casais, amigos e colegas de trabalho.

Um grandioso jantar foi servido ao 

som de muito forró, com o show da Banda 

Toca do Vale, que também tocou clássicos 

da música brasileira e não deixou ninguém 

� car parado.

A animação era contagiante: muita 

dança, luz, som. Ninguém queria perder 

um minuto da comemoração. Vários 

sorrisos, fotos, gravações pelo celular, 

registros de cada momento. Em paralelo, 

uma grande equipe trabalhava para garantir 

que tudo estivesse em ordem: cerimonial, 

fotógrafos, garçons, cozinha, limpeza.

A mesa mais concorrida da festa 

era, sem dúvida, a da diretoria da Corpvs. 

A maioria dos convidados queria falar, 

parabenizar, cumprimentar e tirar fotos 

com seus diretores. 

Com o início do cerimonial, repleto 

de emoção, o apresentador contou a 

história da empresa e foi muito aplaudido 

ao � nal da leitura. No rosto de cada um, o 

orgulho e a alegria de fazer parte da família 

Corpvs. Todos os colaboradores, com mais 

tempo de casa (entre cinco e 39 anos), 

foram homenageados. 

Contagem regressiva e, à meia-

noite, um grandioso bolo destaca-se no 

palco, com chuva de papel picado e ao 

som de “Parabéns” cantado por todos. E, 

como aniversário é data para presentes: 

cafeteiras, smartphones, tablets, TVs de 

Leds e uma moto 0Km foram sorteados. O 

veículo foi o último da lista, e o felizardo 

foi Lucivan Santos Silva, que trabalha na 

escolta de carro-forte. 

Para fechar a imponente noite 

de comemoração subiu ao palco a 

banda Katia Kiss que, com muita alegria 

e beleza, completou a animação de 

quem ainda tinha energia para dançar. 

Alcançar 40 anos, com uma história de 

crescimento, credibilidade e solidez, em 

um mercado tão difícil e competitivo, 

não é tarefa fácil. Viva a Corpvs! E que 

venham mais quatro décadas!

EDITORIALEDITORIAL
Uma palavra resume o 

conteúdo da nova edição do 

Corpvs News: resultado. O 

sucesso das diversas iniciativas 

de nossos colaboradores 

preenche essas páginas e nos 

enche de orgulho.

Resgate de sucesso é 

uma constante no setor de 

Eletrônica, e estas histórias não 

poderiam ficar de fora do nosso 

jornal. O que se vê são clientes 

satisfeitos e uma sociedade mais 

protegida, graças ao excelente 

trabalho feito por todos. 

Belas histórias de 

compromisso com o dever e 

empenho são fáceis de encontrar 

em todos os setores da CORPVS. 

É o caso do grupo de supervisores 

que, sem fugir aos sacrifícios, 

alcançaram uma importante 

graduação em sua área. Outro 

relato impressionante é o do ato 

de bravura dos heróicos vigilantes 

que conseguiram frustrar uma 

tentativa de assalto. Histórias 

de compromisso, disciplina e 

dedicação que sempre inspiram.

Por falar em inspiração, 

um vigilante Corpvs mostrou a 

todos que honestidade e zelo 

juntos resultam em atitudes 

que encantam. Ele encontrou os 

documentos de um cliente e fez 

grande esforço para lhe devolver 

tudo. Cliente e toda a empresa se 

emocionaram com essa história!

Apresent amos  uma 

cobertura completa da festa de 

40 anos da CORPVS! Diversão 

e emoção não faltaram. Pode 

conferir!
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Salão lotado

 Gaudencio Lucena, Dilce Cândido e 
colaboradoras setor Financeiro

Hugo Ira e Eginaldo Oliveira

Dayana Dayla e Márcia Maciel

Jardênia Pereira e Bruno Marques
João Evangelista e Francisca Oliveira

Francisco Angelino, Abel Castro e 

Carlos Augusto
José Airton e Manoel Morais

José Alves e Francisca Mirelany

Fernando Eudes e Karla Vanessa

Paulo Marcello e Ana Carolina

Dulce, Miguel e FlávioColaboradores setor TI Edlania e João Paulo

Toca do Vale, animação total

Ricardo Kreisler e Lucia Barroso

Joyce e DJ Itaquê Colaboradoras  setor Comercial

Corpvs 40 anos
Eginaldo Oliveira e família

CORPVS 40 ANOS

NOSSOS COLABORADORES, AMIGOS E CONVIDADOS
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Carlos Gualter, Malu Aquino, Gaudencio 
Lucena, Amanda Karyne e Eunicio Oliveira

Carlos Gualter Lucena e família

Everaldo e Andréia Dantas

Rosangela, Gabriel e Robson Galvão

Valter, Eunício Oliveira e Eginaldo Oliveira

Equipe Marketing Corpvs

Edson Guimarães, Marjorie Marshall, Gaudencio Lucena, Jaqueline Maia, Lindival Freitas Junior e Eunicio Oliveira

Roberta e Fátima Rodrigues

Tânia Uchôa e Aurelio Costa

Silvano e Carlos Gualter

Luiz Aurilio e Gaudencio Júnior

Matheus, Lia e Avedice

Francisco Angelino e Gaudencio Lucena

Otaviana e Jhonatha Mota

Adriana e Humberto

Colaboradores premiados

Cláudio Benevenuto, Emilio e Marcos

Liduína e Valdirene

Gaudencio Lucena, familiares e convidados

Cabo Chico e Eveline

NOSSOS COLABORADORES, AMIGOS E CONVIDADOS
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Ana Clea Ferreira e Adriano dos Santos

Débora Bezerra

Heryvelton Moraes e Mariana Ramalho

Manoel Holanda e Ingryd Tayane

Rosa Helena e Marcio Antero

Ana Paula e Reginaldo Buriti.

Jaqueline Maia, Gaudencio Lucena, Halyde Cabral, Fernando Ferrer, Alvaro Vidigal e Marjorie Marshall

Lilian Alves e Arnaldo Matos

Michel Lino e Thalyta Isidoro

Silvia Cristina e Neuton Ferreira

Dario Andrade e Maria Valdenir

Julio Martins e Edinardo Bonifácio

Luana Silva e Bruno Leonardi

Morgana Soares, Thais Verissimo e 
Brena Raissa

Sueley Fernandes e Paulo Júnior

Ana Nazaré Belarmino

Diego Melo e Elaine Leão

Katia Almeida e Jefferson Almeida

Pedro, Douglas e Rayana

Shirley Alencar, Edson Pereira e 

Sheila Alencar

CORPVS 40 ANOS
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O 
ano começa e os 
projetos da Corpvs já 
estão em andamento 
desde o primeiro mês de 

2015. A empresa realizou um grande 
treinamento no final de janeiro com 
65 colaboradores. Foram dois dias 
de intensa programação com foco 
na segurança interna: a proteção das 
instalações da empresa na matriz, em 
Fortaleza, e nas filiais.  Participaram os 
profissionais envolvidos nesse processo. 
A abertura e a introdução aos temas 
ficaram a cargo do diretor operacional, 
Eginaldo Oliveira, e do Dr. Gaudêncio de 
Lucena, diretor-presidente da Corpvs;

As aulas abordaram assuntos 
importantes e foram ministradas por 
qualificados profissionais da área.
Monitoramento de imagens - Sr. 

Carlos Alberto Carneiro, gerente 

operacional da filial em Olinda;

Procedimentos de segurança - Sr. 

Ariosvaldo de Moraes, coordenador de 

segurança;

Desvio de conduta – Sr. César Wagner, 

delegado;   

Técnicas operacionais e crime 

organizado - Sr. Edson dos Santos, 

gerente de segurança;

Segurança de instalações – Sr. Charles 

Roberto, coronel do Exército Brasileiro;

Técnicas criminosas - Sr. Marcelino 

Barbosa, consultor de segurança.

Edson dos Santos, um dos 

organizadores do projeto, destaca 

que esse treinamento específico foi 

fundamental porque “as equipes 

trabalham numa área vital da Corpvs, 

visto que temos nossa marca, nossos 

veículos, armamentos, equipamentos, 

valores e pessoal a proteger”; mesmo 

que constantes visitas de auditoria 

sejam feitas às filiais com o objetivo de 

checar a manutenção dos sistemas de  

segurança interna.  Santos menciona 

ainda a relevante participação de 

palestrantes externos, “todos com 

excelentes conhecimentos, que 

foram devidamente repassados para 

os participantes”. E ressalta que o 

evento também proporcionou a todos 

a oportunidade da integração. Com 

saldo tão positivo, o departamento de 

segurança garante que em março haverá 

outro treinamento com o restante do 

efetivo.

CORPVS REALIZA TREINAMENTO

COTIDIANO

S écu lo  XXI ,  um mundo 
cada  vez  ma is  d ig i t a l 
e  g loba l izado,  a 
tecno log ia  d i t a  novos 

rumos  na  soc iedade  e  nas 
empresas .  A  in fo rmação e  o 
conhec imento  se  to rnam cada  vez 
ma is  impor t antes .  Fo i  com essa 
v i são  conect ada  à  a tua l  rea l idade 
que  a  d i reção  da  Corpvs  cont r a tou 
a  TOP Company RH,  empresa  com 
12 anos  de  expe r i ênc ia  em ges t ão 
de  pessoas  no  mercado cea rense .

Com a  in ic i a t i va ,  o  p r inc ipa l 
ob je t i vo  é  inves t i r  em qua l idade 
no  ambiente  de  t r aba lho .  Cami le 

Gouve ia ,  d i re to r a  execut iva  da 
TOP,  ac red i t a  que  “a  re l evânc ia 
do  l evant amento  se  dá  pe la 
poss ib i l idade  de  compreensão  da 
rea l idade  empresa r i a l ,  t ambém a 
pa r t i r  da  v i são  dos  co labor adores 
e ,  ass im,  cont r ibu i r  com um 
p lano  de  in te r venção  que  conc i l i e 
as  necess idades  de les  e  as  da  a l t a 
ges t ão .  Po r  me io  de  um t r aba lho 
espec ia l i zado ,  os  pa r t i c ipantes  se 
sentem à  vont ade  pa r a  t r aze r  suas 
pe rcepções  de  me lhor i a  v i sando 
ao  desenvo lv imento  cont ínuo  e 
aos  resu l t ados  compar t i lhados” . 
Depo is  da  aná l i se  dos  dados , 

a  equ ipe  de  RH o fe rece r á 
à  d i reção  uma p ropos t a  de 
in te r venção .  Gouve ia  cont a  que 
se r ão  ap resent adas  “ações  que 
cont r ibuam pa r a  que  as  es t r a tég ias 
empresa r i a i s  se j am a lcançadas , 
bem como as  expec t a t i vas  dos 
co labor adores .  Ac red i t amos  que 
um bom in te r vent ivo  contemple 
a  imp lant ação  de  uma á rea  de 
Ges t ão  de  Pessoas  (RH)  que 
cu ida r á  do  desenvo lv imento 
de  p ro je tos  o rgan izac iona i s 
vo l t ados  ao  a l cance  de  resu l t ados 
compar t i lhados ,  empresa  e 
co labor adores ,  como um só 

t ime” .  E  complet a :  “Ao cont r a t a r 

a  TOP Company  RH,  a  Corpvs 

conf iou  a  sua  expec t a t i va  a  uma 

empresa  de  espec ia l i s t as  em 

pessoas ,  que  ac red i t a  que  sem 

e las  nenhuma o rgan ização  pode r á 

a l cança r  bons  resu l t ados .  Nossa 

expec t a t i va  é  que ,  após  es te 

t r a b a l h o ,  o  d e s e nvo l v i m e n t o , 

enquanto  educação  cont ínua , 

possa  se r  uma cons t ante  em 

rea l idade  e  que  todos  es te j am 

p ront amente  p repa r ados  pa r a 

en f rent a r  as  ma is  desa f i ador as 

s i tuações  do  d ia  a  d ia” .

CORPVS INVESTE 
EM MELHORIAS 
NO AMBIENTE DE 
TRABALHO

Treinamento auditório Corpvs
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U
m carro de passeio, com 
seis homens, tentou 
assaltar um comboio 
com três carros-fortes 

da Corpvs no dia 14 de janeiro, na 
BR-116, altura da cidade de Palhano, 
distante 155 km de Fortaleza. 

Os envolvidos metralharam a 
traseira do último veículo da frota. Os 
vigilantes reagiram atirando também. 
Como estratégia, o carro-forte que tinha 
a maior quantia em dinheiro deixou o 
local imediatamente e acionou a sala 
de rádio da Corpvs, que logo avisou 
a polícia. O tiroteio durou cerca de 20 
minutos e só acabou quando o chefe 
da quadrilha foi baleado - eles fugiram 
sem levar nada. Polícia Militar, Civil e 
Rodoviária Federal, com a ajuda dos 
vigilantes, perseguiram o grupo. Edson 
dos Santos, gerente de Segurança da 

Corpvs, esteve no local: “Com o cerco 
montado, os marginais depararam-se 
com duas equipes do Cotar (Comando 
Tático Rural), grupo da Polícia Militar, 
especializado em combate a quadrilhas 
de assalto a bancos e carros-fortes. 
Mais um confronto aconteceu. Os 
marginais abandonaram o carro e 
entraram pela mata, até chegar a uma 
fazenda onde fizeram três reféns. Após 
negociação, que durou até a meia-
noite, entregaram-se”.

Durante a festa de 40 anos 
da Corpvs, realizada poucos dias 
depois, em 17 de janeiro, o diretor de 
operações Eginaldo Oliveira elogiou 
muito a coragem das equipes. Os 
vigilantes foram aplaudidos por 
todos que estavam no evento. Santos 
explicou que eles foram enaltecidos 
porque “realizaram com bravura sua 

missão de proteger os 
valores transportados, 
enfrentando uma 
quadrilha com seis 
homens que portavam 
armamento pesado e que somente 
foram presos em função da reação dos 
vigilantes que ficaram no confronto, 
bem como em virtude do acionamento 
da polícia”. Cada um dos 12 vigilantes 
recebeu uma placa de condecoração 
pela coragem e bravura. 

Investir em treinamento: uma das 
melhoras formas de prevenção

Em outubro do ano passado, 
o Departamento de Segurança da 
Corpvs criou um treinamento especí� co 
para esta modalidade de tentativa de 
assalto: ataque a carro-forte na estrada. 
Participaram dez equipes, num total de 
40 homens. O objetivo foi alcançado: 
pro� ssionais preparados para ação 

quando necessário. Outras medidas 
também foram adotadas, como a 
sistematização do uso de comboios e 
escoltas com mais carros-fortes em áreas 
de maior risco.

ACONTECE

E
dmar Maximiano, 36 anos, 

é vigilante. Trabalha há 

sete anos na Corpvs. É 

casado, pai de três filhos. 

Atualmente está lotado na 

segurança do Banco do Brasil. Como todo 

profissional da área, lida diariamente com 

os procedimentos que a atividade exige: 

manter total atenção ao que acontece 

no ambiente, estar preparado para agir 

em qualquer situação e lidar, de forma 

educada, com as constantes solicitações de 

informação por parte de quem entra e sai 

do banco. Afinal, quem já não se dirigiu a 

um vigilante para tirar uma dúvida, mesmo 

sabendo que essa não é a função dele? 

No dia 14 de janeiro, por volta das 

16h, o senhor Elizeu Vieira, técnico dos 

Correios sênior, esteve na agência onde 

Maximiano trabalha para efetuar algumas 

operações bancárias. Sem perceber, deixou 

lá a carteira contendo documentos do carro, 

habilitação, entre outros, e foi embora. Ele 

conta à Corpvs News o que aconteceu em 

seguida: “Ao chegar a minha casa, logo 

percebi que havia perdido tais documentos. 

Após pouco tempo, recebi uma ligação do 

vigilante Edmar, que trabalha no banco, 

comunicando-me que os meus documentos 

estavam com ele. De fato, lá retornei, por 

volta das 18h, e foi-me entregue a carteira 

contendo todos meus documentos”. 

Maximiano encontrou a carteira 

durante uma vistoria de rotina na agência 

e viu que nela havia um cartão com dois 

números de telefone. Ele imediatamente 

ligou do próprio celular para o senhor 

Elizeu: “Me identifiquei e disse que 

tinha encontrado a carteira com toda 

a documentação dele. Vieira ficou 

impressionado com a atenção recebida e 

acredita na importância de multiplicar as 

boas ações: “(....) venho de público elogiar 

a atitude do nobre vigilante Edmar, que não 

só honra a pessoa dele, mas o nome de 

toda uma categoria e, principalmente, o da 

instituição onde trabalha, a Corpvs. E assim, 

tenho motivo suficiente para acreditar que 

os colaboradores dessa empresa recebem 

treinamentos em todas as vertentes do 

campo profissional, inclusive no tocante a 

ética”. Maximiano confirma que, durante 

a capacitação, todos são orientados a 

devolver os objetos encontrados no local 

de trabalho. E conta que não pensou duas 

vezes ao encontrar a carteira. O objetivo 

foi evitar maiores transtornos e estresse ao 

cliente do banco.

ELOGIO A UM VIGILANTE

Edmar Maximiano

CORPVS AJUDA POLÍCIA A 
DESARTICULAR QUADRILHA
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E quipe operacional forte e 

comprometida, treinamento 

específico e constante. Ampla 

cobertura com inspetores 

localizados em pontos estratégicos para 

facilitar o deslocamento. Tecnologia e 

informação atualizada a cada minuto, 

todos os dias da semana, 24 horas por 

dia. É assim que a Corpvs trabalha para 

garantir total apoio ao cliente na hora 

em que ele mais precisa. Isso explica o 

alto índice de recuperação de veículos 

(carros, motos e caminhões): 99% em 

todo o Ceará, em um processo que 

leva, em média, apenas uma hora e 12 

minutos. Os dados são da coordenadora 

de Rastreamento da Corpvs, Thaís 

Silveira. Ela conta ainda que outras 

empresas do mercado têm uma taxa de 

recuperação em torno de 25%. “O nosso 

tempo de atualização do equipamento 

de rastreamento é de minuto a minuto, 

normalmente. Quando passa para três 

minutos para atualizar (que é o tempo 

praticado na maioria das empresas), você 

já perde informação. Além da velocidade 

no processo, temos a atuação das equipes 

nas ruas, que é muito boa.” Dessa forma 

o cliente da Corpvs está protegido com 

tecnologia e com o trabalho de uma série 

de profissionais comprometidos com o 

sucesso de cada operação.

MOTO DEVOLVIDA E 

PRISÃO DE QUADRILHA

Com tecnologia e equipes 

preparadas é possível resolver, 

diariamente, casos como o da senhora 

Marcilia da Silva, cliente da Corpvs. Ela foi 

assaltada dia 30 de janeiro, por volta das 

12h20, na casa onde mora, em Aquiraz, 

região metropolitana de Fortaleza. Assim 

que pôde, Marcilia ligou para a Corpvs 

contando o ocorrido: família feita refém, 

vários pertences roubados, incluindo a 

moto dela. Enquanto isso, os assaltantes 

fugiam até Coaçu, distrito de Pacajus.

Com mais informações, os 

supervisores Suelânio de Sousa e João 

Paulo avisaram a polícia e foram até o 

local onde estava a moto, com o apoio da 

equipe de rastreamento. Os assaltantes 

encontravam-se em um sítio, que foi 

cercado pelas viaturas da Corpvs e das 

polícias Civil e Militar. Oito pessoas 

foram presas - entre eles havia um menor 

e um homem de 69 anos de idade. A 

senhora Marcilia teve sua moto devolvida 

e foi acompanhada até a casa dela pela 

equipe da Corpvs.

SEGURANÇA 

PATRIMONIAL

Outra grande demanda da Corpvs 

é a segurança patrimonial. Uma clínica 

na Aldeota foi invadida e a equipe de 

Monitoramento da empresa foi acionada. 

Imediatamente dez viaturas localizadas 

próximas ao local foram deslocadas. 

O coordenador  Operacional, Suelânio 

de Sousa, conta que logo ao chegarem 

não foi identificada nenhuma alteração; 

o ladrão entrou sem danificar a porta, 

o que exigiu uma avaliação ainda mais 

minuciosa. Analisadas as imagens das 

câmaras internas, foi possível identificar 

as características físicas do homem. Um 

grande cerco foi realizado próximo ao 

local. Poucas horas depois, ainda pela 

manhã, encontraram o suspeito. Ele 

devolveu intacto o aparelho de TV de 54 

polegadas que havia levado.

CORPVS: ALTAS TAXAS DE 
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS
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A casa rosa de três andares 
é cercada por um muro 
alto, com quintal amplo, 
de onde, ainda do lado de 

fora do portão, é possível ouvir o som 
das brincadeiras infantis. Atualmente 
22 crianças e adolescentes, 80% delas 
vítimas de abuso e de exploração 
sexual, moram neste lugar e têm 
uma rotina que tenta ser igual à de 
uma família tradicional: frequentam 
a escola, passeiam, fazem capoeira, 
reforço escolar, curso de música, dança, 
comem, dormem, brincam... A Casa 
Lar Meninas dos Olhos de Deus é uma 
espécie de castelo, um lugar seguro, 
onde os pequenos estão protegidos 
da violência a que foram submetidos. 
A Instituição, que começou no Nepal, 
foi criada por um médico brasileiro para 
combater maus-tratos e a exploração 
sexual infantil.

As meninas e os meninos, com 
idade entre 6 e 15 anos, chegam à 
Casa encaminhados pela Justiça e por 
Conselhos Tutelares. Foram vítimas 
de abuso, na maioria dos casos, por 
pessoas da própria família. Waleska 
Leite, estudante de Assistência Social, 
34 anos, é uma das voluntárias que 
moram no local. Ela conta que recebem 
visitas constantes do Conselho Tutelar, 
Defensoria Pública, do Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e Adolescente e Direitos 
Humanos. “As crianças chegam aqui 
destruídas e o afastamento da família é 
outro baque pra elas. Aqui nós temos 
criança que a mãe vendia, explorava 
sexualmente (por 50 reais, 30 reais, 20 
reais) as crianças.” 

Um lar seguro para as crianças
Em abril do ano passado, chegou 

à direção da Corpvs um pedido de ajuda 
para proteger a residência. O consultor 
de Segurança Eletrônica Luiz César 
Mororó foi o responsável pelo projeto: 
“Colocamos sensores magnéticos nos 
portões e sensores de presença. A casa 
está bem protegida quanto a isso”. 
Waleska fala da importância deste ato:  
“A Corpvs foi uma bênção enorme pra 
gente, muito grande. Porque há muito 
tempo a gente vinha atrás disso, essa 
questão da segurança pra gente era zero. 
E nós já fomos até ameaçados de morte. 
O atendimento, assim, é nota mil. Toda 
vez que o sensor de presença alarma, 
ontem mesmo aconteceu, a Corpvs liga 
na mesma hora: Dona Waleska, está 
tudo bem aí?”. 
Presença constante

Além de promover a segurança 
diária da Casa Lar, a Corpvs também 
está presente em eventos promovidos 
pela Instituição, com a participação de 
funcionários, com viaturas e vigilantes, 
e com a doação de brindes para sorteios. 
Doações:

Quem quiser ajudar basta entrar 
em contato com os voluntários da Casa. 
Waleska diz que precisam muito de 
todo tipo de doação: material de higiene 
pessoal, dinheiro para gastos diversos, 
alimentos que crianças gostam, como 
bolo, biscoitos, iogurtes... 
Voluntárias: 
Waleska Leite, tel.: 8758-5900, 
secretariacasameninas@gmail.com  
Rosangela Maia, tel.: 8788-7033, 
diretoriacasameninas@gmail.com
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N ão é fácil conciliar trabalho 
com faculdade, mesmo 
quando se é muito jovem, às 
vezes ainda morando com 

os pais, e com poucas preocupações.  
Imagine depois de casado, com � lhos 
(e toda a agenda do dia a dia deles para 
cumprir) e uma série de responsabilidades 
no emprego? É preciso ter força de 
vontade e disciplina. A� nal, ir para a 
sala de aula depois de um longo dia de 
atividades exige determinação.

Todos os dias, durante dois 
anos e seis meses, uma turma de cinco 
colaboradores da Corpvs, deslocava-se 
para a faculdade depois do expediente de 
trabalho. O curso escolhido não poderia 
ser outro: Gestão da Segurança Privada.  

A graduação foi em novembro 
do ano passado e a Corpvs ganhou 
colaboradores ainda mais preparados. 
Foram eles: Ariosvaldo de Moraes, 
assessor de segurança; Cícero da Silva, 
operador de rádio; Edson Fernandes, 
coordenador de segurança no setor de 
Transporte de Valores; Edson Santos, 
gerente de segurança e Mayara Sales, 
vigilante;
Corpvs News: Santos, o senhor pensou 
em desistir em algum momento?
Edson Santos: Não, porque o curso era 
muito legal. Era muito bom estar na sala 
de aula.  A gente não faltava não, só 
quando precisava viajar, ninguém faltava 
por bobagem.
Corpvs News: Fernandes, o que o 
motivou a fazer o curso?  
Edson Fernandes: Era um sonho a 

realizar, ter uma formação superior 
e, quando surgiu a oportunidade do 
curso na minha área de atuação, corri 
atrás, pois era uma forma de valorizar a 
segurança privada.
Corpvs News: Fernandes, em sua 
formatura o senhor homenageou, com 
uma placa, o diretor Eginaldo Oliveira. A 
empresa o incentivou, de alguma forma, 
a fazer o curso? 
Edson Fernandes: O diretor Eginaldo 
Oliveira sempre me motivou, 
reconhecendo o meu trabalho e sempre 
me apoiou e orientou na busca do 
conhecimento e o tenho como referência, 
como um grande gestor, um bom pai de 
família.
Corpvs News: Ariosvaldo, por que a 
escolha do curso Gestão da Segurança 
Privada?
Ariosvaldo: Porque é um curso 
relacionado à nossa atividade do dia a 
dia. O que sei fazer é segurança e queria 
dar continuidade ao que exerço no meu 
trabalho
Corpvs News: Qual o conselho dos 
senhores para quem tem vontade de 
voltar a estudar, mas está desanimado?
Edson Fernandes: Que não desistam, 
pois no � nal da caminhada irão perceber 
que todas as di� culdades enfrentadas 
os tornarão mais fortes! Desde que 
abraçamos a causa da segurança privada, 
sempre buscamos o aprimoramento. 
Sempre com o intuito de elevar o nome 
da segurança privada, em particular o 
da empresa Corpvs, pois temos grande 
orgulho de fazer parte dessa família.

EXPEDIENTE

SOCIAL | PERFIL

PARABÉNS!

COLABORADORES GRADUADOS

CASA LAR 
MENINAS 
DOS OLHOS 
DE DEUS

PARABÉNS!PARABÉNS!


