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D
esde esde a sua fundação, 

a Corpvs sempre se 

destacou no mercado: 

credibilidade e excelência 

nos serviços prestados são algumas de 

suas marcas. É líder, por sete edições 

consecutivas, do segmento “Empresa 

de Segurança” desde que ele foi incluído 

na pesquisa Anuário-Datafolha Top of 

Mind, informação divulgada no Anuário 

do Ceará 2015-2016. Este ano a empresa 

obteve seu melhor desempenho na 

pesquisa: 24,9% de índice de lembrança 

do público cearense. Reconhecimento 

se conquista, e a Corpvs investe 

continuamente para continuar sendo a 

maior empresa de segurança do Ceará e 

do Nordeste.

Neste segundo semestre, a companhia 

adquiriu 20 novos veículos especiais 

para transporte de valores, modelo 

Mercedes-Benz 915 E. A Corpvs 

possui os mais modernos carros-forte 

do país, todos com cofres boca de 

lobo, equipamento de comunicação, 

gerenciamento veicular externo e portas 

e travas com fechaduras eletrônicas de 

abertura conjunta local e à distância. 

Avedice Alencar, gerente de 

Compra de Veículos Especiais, explica 

que “a Corpvs faz muito mais do que a 

legislação do setor exige. Além de todo 

o sistema de segurança convencional, 

os carros também possuem motores, 

tanques de combustível e para-choques 

traseiros blindados. Os pneus contêm 

cintas especiais, e os cofres dispõem 

de um equipamento muito moderno 

conhecido como SITE (sistema de 

injeção de poliuretano expandido)”, 

e completa: “A blindagem hoje é mais 

leve e mais resistente, desenvolvida em 

Israel. No passado ela era mais pesada, 

mais grosseira, e isso cansava fácil o 

motor e gastava mais combustível. 

Hoje os carros estão ainda mais leves, 

mais ágeis e mais seguros”. Todo 

esse investimento resulta em maior 

salvaguarda para o cliente e para o 

trabalho das equipes, que podem contar 

também com mais espaço interno, 

melhor refrigeração e conforto.

Do mesmo modo, a empresa se 

preocupa com o meio ambiente. Os 

veículos, de alto padrão tecnológico, 

não emitem gás carbônico, partículas 

de água são lançadas no ar durante 

a queima de combustível; os carros 

são encarroçados em São Paulo e 

em Fortaleza, algo que traz orgulho 

aos cearenses e ajuda impulsionar a 

economia local.

S
etembro chegou e com ele 
a quinta edição do nosso 
Corpvs News, que também 

inclui o mês de outubro. O ano 
está passando depressa e, mesmo 
com a crise política e econômica 
que o país atravessa, não há tempo 
a perder, seguimos trabalhando e 
apostando num futuro melhor para 
os nossos colaboradores, clientes, 
fornecedores, parceiros e amigos. 
Neste jornal, vamos saber um pouco 
mais sobre a frota de carros-forte da 
empresa, uma das mais modernas 
e seguras do Brasil. Conhecer, na 
página seguinte, alguns dos projetos 
sociais apoiados pela Corpvs e 
nos emocionar com as histórias de 
comemorações pela passagem do 
Dia dos Pais.  

A Corpvs é uma instituição 
cada vez mais presente na vida das 
pessoas, na internet e também nas 
redes sociais. Ingrid Lucena, diretora 
de Marketing, comenta esse assunto. 
Seguindo a leitura, podemos conferir 
como o trabalho desenvolvido 
diariamente pela Corpvs tem ajudado 
a polícia cearense a desbaratar 
quadrilhas de roubo e clonagem de 
veículos. Na página três, veremos 
dois casos que tiveram repercussão 
na imprensa local.

Vamos conhecer um 
pouco de Daurilene Oliveira, 
uma profi ssional experiente que 
conquistou respeito e admiração dos 
colegas do setor Operacional. Nossa 
entrevistada desta edição sabe que 
“lugar de mulher” é trabalhando e 
produzindo.

E, na seção Saúde, um 
alerta sobre os riscos do uso de 
anabolizantes, substâncias que, 
mesmo proibidas, continuam sendo 
comercializadas e que podem fazer 
muito mal ao corpo. Cuide-se!

Boa leitura!

EDITORIAL
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E
m Recife, a Corpvs 
contribui com a 
reforma da creche da 
Paróquia Nossa Senhora 

da Piedade, no município de 
Jaboatão dos Guararapes, Região 
Metropolitana, que atende a 140 
meninos carentes, com idade entre 
1 e 4 anos. A obra tem por objetivo 
dar mais conforto às crianças. Márcio 
Barros, gerente comercial da Corpvs 
em Recife, acompanha de perto a 

realidade dessas famílias e conta que, 
às sextas-feiras, as mães pedem aos 
funcionários para os fi lhos comerem 
mais, porque no fi m de semana têm 
pouca comida em casa. 

O responsável pela creche 
é o frei Alberto Bezerra da Costa: 
“Vivemos de doações, e os 
doadores nem sempre comparecem 
mensalmente”. Ele sabe que todo 
apoio é muito bem-vindo: “Deus 
sempre nos inspira e, se trabalharmos 
por um inocente, que vem a ser um 
cidadão no futuro, estamos ajudando 
a salvar vidas”.

No Ceará, o Lar Benefi cente 
Clara de Assis, criado em 1999, 

ampara crianças, adolescentes, idosos 
e gestantes pobres de comunidades 
carentes de Iparana, em Caucaia, 
Região Metropolitana de Fortaleza. 
Ricardo Miranda, vice-presidente 
da instituição, afi rma que “a maior 
difi culdade está na sustentabilidade 
fi nanceira da obra social”. E fala da 
importância da ajuda da Corpvs: 
“A parceria está possibilitando que 
continue funcionando o projeto 
Atleta Nota 10. Nele, mais de 200 
jovens e crianças saem da situação 
de risco ou vulnerabilidade social 
através da prática de um esporte: 
futsal, vôlei, basquete, tênis, xadrez, 
karatê ou capoeira. Isso evita que eles 
entrem para o perigoso caminho das 

drogas ou da prostituição infantil. 
Há também outras oportunidades 
nos cursos de informática 
ou música, e atendimento 
médico e odontológico. 
Temos muito a agradecer à 
Corpvs e desejamos que 
o seu exemplo possa 
ser seguido por outras 
empresas”.

O 
segundo domingo de agosto é sempre um dia muito 

especial. Nele, homens de todo o país fi cam em 

festa pela passagem do Dia dos Pais. Na Corpvs, 

a comemoração começou já na sexta-feira, 7. Uma 

equipe de massoterapeutas esteve a postos para proporcionar 

momentos de relaxamento e de renovação de energia a todos os 

papais da empresa. As massagens são indicadas para aliviar dores, 

ansiedade, tensão e ainda estimulam a circulação sanguínea, um 

presente para descansar o corpo e a mente de quem tem tantas 

preocupações no dia a dia.  

E como foi o domingo? Alguns pais contam à Corpvs News 

como foi a comemoração em casa:

Márcio Barros, gerente comercial da Corpvs em Recife, é 

avô (quatro netos), pai de três rapazes e duas moças: “Descobri 

o quanto é importante ter uma grande 
família perto de um homem e Deus 
sobre todos nós”.

Orlane Rocha, designer gráfi co, 
é pai do Gabriel, 10 anos. Para ele, 
o dia foi “muito divertido, viajamos 
para a Praia da Redonda, em Icapuí, 
Ceará. Brincamos muito e andamos 
pela praia, que o meu fi lho adora. Ele 
me fez um cartão com uma mensagem 
linda. Assim como eu, ele gosta muito 
de trabalhos artísticos”.

Wilson Gonçalves, 
gerente administrativo da 
Corpvs em Juazeiro do 
Norte, comemorou a data 
com o fi lho Guilherme, 11 
anos. Também passaram o 

dia na praia. “Meu Dia dos Pais foi inesquecível, porque estava com 

quem eu mais amo. A data é importante, pois representa um elo 

de amor.”

ACONTECE

PARA AS CRIANÇAS DO CEARÁ 
E PERNAMBUCO

FUTURO MELHOR

PAPAI RELAX TOTAL!
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AJUDA A POLÍCIA A 
DESVENDAR QUADRILHA

O
mercado da segurança 
privada é um desafi o, 
e x i g e  q u a l i f i c a ç ã o , 
preparo e investimento, 

principalmente em tecnologia. E o Ceará 

é um dos estados onde os criminosos têm 

se destacado pelo uso de técnicas cada 

vez mais aprimoradas.

No início de julho, uma pick-

up foi roubada por dois homens no 

Montese, em Fortaleza. Eles usaram um 

equipamento eletrônico que difi culta a 

localização do veículo com rastreamento. 

Sr. Francisco, cliente da Corpvs, acionou 

a empresa e, em menos de duas horas, 

mesmo com o aparelho, o carro dele foi 

localizado com uma mulher, no bairro 

Vila Manoel Sátiro. A Corpvs investe 

continuamente para estar sempre à 

frente de qualquer inovação criminosa. 

A Polícia Civil acredita que a mulher e 

os outros dois homens façam parte de 

uma quadrilha que também atua no Rio 

Grande do Norte. Na casa da suspeita, 

foi encontrado material para clonagem 

de placas de carros.

AÇÕES

T
odos os dias, em todo o mundo, mais de 
um bilhão de pessoas utilizam as redes 
sociais, e os brasileiros têm lugar de 
destaque nesse ranking, gostam mesmo 

de acessar Facebook, Instragram, Twitter... Hoje, 
as grandes empresas precisam fazer parte dessa 
gigantesca comunidade virtual.

Helio Basso, especialista em redes sociais, 
explica que “os canais digitais são meios eficientes 
para entender o comportamento do novo consumidor. 
Estar nessas plataformas não deve ser mais encarado 
como ‘moda’, é uma oportunidade real de estabelecer 
um novo diálogo com os mais variados públicos”.

Na Corpvs o projeto de comunicação, 
já concretizado, foi idealizado pela diretora de 
Marketing, Ingrid Lucena: “Nós vemos as redes 
sociais como uma forma de integração de milhões 
de pessoas, capaz de criar e estabelecer relações 
pessoais e comerciais de longo prazo. Nisso 
encontramos uma oportunidade de oferecer mais 
comodidade e conveniência para os nossos clientes, 
já que eles podem contactar a empresa, a qualquer 
dia e horário, e obter uma pronta-resposta com 
apenas um clique”.

Além de conectado, o consumidor está mais 

atento e tem vontade de interagir. Pesquisas mostram 

que “o desejo de dar opiniões sobre produtos e 

serviços é citado por 68% dos usuários de redes 

sociais”. E a Corpvs está atenta a esse processo, que 

cresce a cada dia: “A empresa acredita ainda que as 

redes sociais ajudam a manter um relacionamento 

melhor e mais próximo com nossos clientes atuais 

e potenciais”, completa Ingrid. Então, vá lá! Visite 

nossa página no Facebook ( h t t p s : / / w w w.
f a c e b o o k . c o m / C o r p v s )  e nosso perfil no 

Instagram (Corpvs_seguranca) e confira.

RASTREAMENTO DE VEÍCULOS

CORPVSCORPVS NAS REDES SOCIAIS

CORPVS

N
o dia 10 de agosto, a 
motocicleta de outro cliente 
da Corpvs foi roubada. 

Ele estava num bar, na Parangaba, e 
acordou no hospital Instituto José 
Frota, no dia seguinte, sem o veículo, 
depois de ter fi cado desacordado por 
horas. Ele acredita ter sido vítima do 
golpe conhecido como “boa noite, 
Cinderela”. A moto, já com a placa e 
o chassi adulterados, foi encontrada 

pela equipe da Corpvs numa 
casa no bairro Siqueira. No local 
havia material para adulteração 
de veículos, documentos falsos 
e algo que surpreendeu a polícia 
e os inspetores: um carnê de 
pagamento da Corpvs. A mulher 
do suspeito tem uma motocicleta 
com sistema de rastreamento da 
empresa. Eles também sabem 
que a Corpvs é líder no mercado 
cearense em recuperação de 
veículos.

PREVENÇÃO
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A preocupação com a boa 
forma é algo cada vez mais 
comum, mas, se por um 
lado, é importante cuidar da 

saúde, há também os riscos da busca, por 
um corpo musculoso em pouco tempo. 
Caso de quem faz uso de anabolizantes, 
hormônios sintéticos que imitam a 
testosterona. Mesmo sendo proibidos, 
há quem comercialize essas substâncias. 
Dr. Emanuel Couto, médico do trabalho 
na Corpvs, explica o quanto pode 
ser perigoso optar por esse caminho: 
“Anabolizante é o nome conhecido para 
as medicações esteroides, hormônios, em 
sua maioria para crescimento muscular. 
Faz muito mal à saúde, podendo levar ao 
aparecimento, inclusive, de alguns tipos 
de câncer”.

Quais são os riscos? 
As pessoas que usam 

anabolizantes estão preocupadas apenas 
com a estética e não avaliam que, no 
longo prazo, as consequências podem 
ser catastrófi cas. Assumem o risco de ter 
problemas que vão desde a impotência 
sexual (um dos efeitos colaterais mais 
comuns) até a morte por câncer de 
fígado, por exemplo.

Como ter um corpo bonito e 
saudável?

As grandes conquistas da vida 
acontecem com a junção de dedicação e 
esforço; em relação ao corpo também. A 

melhor maneira é através de alimentação 
saudável e atividade física regular, e isso 
demanda tempo para o resultado. O 
caminho é evitar gorduras e açúcares e 
realizar exercícios físicos regularmente.  
A suplementação com proteínas, como 
Whey Protein, por exemplo, pode até ser 
usada, mas deve ser feita com orientação 
de um nutricionista.

Qual é o seu ponto de vista sobre 
o uso de anabolizantes? Inspetores da 
Eletrônica dão seu depoimento:

Francisco Galvão:
“Na academia é só 

o que tem, já ouvi relato de 
gente que faleceu porque 
tomou uma dose errada. E é 
muito perigoso usar isso, há 

muitos efeitos colaterais.”

Williame Rodrigues: 
“Conheço gente que 

usou e o corpo rejeitou e 
fi ca uma ferida no local. O 
uso de anabolizantes não 
vale a pena, é perigoso.”

Marcelo Alves: 
“Conheço gente que 

teve até de amputar braço, 

teve tumor, estrias... Nunca 

usei. É essa história de querer 

o resultado rápido e não ter 

paciência; e musculação é paciência.”

D
aurilene Oliveira é uma 
mulher de personalidade 
forte, característica que 
se percebe na postura 

e na voz dela. É auxiliar operacional, 

está há quatro anos na Corpvs e, há 

até pouco tempo, era a única mulher 

a trabalhar em um dos locais mais 

tradicionais da empresa, o setor 

Operacional.

Aos 14 anos já vendia 

roupas, passou por um escritório de 

contabilidade, atuou na área de saúde 

preventiva, e seu primeiro emprego 

na área de segurança privada foi num 

centro de formação de vigilantes. Ela 

acredita ter se tornado ainda mais 

decidida desde que entrou na Corpvs: 
“Aprendi a não fi car tão melindrada”.

Daurilene é casada, tem 
duas fi lhas e a maior parte do dia 
dela é dedicada à carreira. No dia 6 
de outubro, ela fará 40 anos, e sabe 
que só tem motivos para comemorar 
a data: “Estou amando! Eu me vejo 
como uma garota, com a cabeça bem 
tranquila!”. E mesmo com tantos 
afazeres essa fortalezense batalhadora 
afi rma amar o ambiente de trabalho e 
confessa: “No começo eu notava que 
era muito observada, mas fui bem 
recebida. Hoje eu prefi ro trabalhar com 
os homens, eles costumam ser mais 
sinceros em relação às amizades, e até 
nas críticas também”. 
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