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EDITORIAL

CORPVS CONSOLIDA

PARTICIPAÇÃO EM
IMPORTANTES E DESTACADOS
EVENTOS NO ESTADO DO CEARÁ

Stand da Corpvs, na Expocrato

D

evido ao grande sucesso de
público e à aproximação com
seus clientes, a Corpvs Segurança consolida, em 2019, a sua participação em três importantes eventos realizados no Ceará: Expocrato,
100% Designer e CasaCor. Durante
o 100% Designer, um dos maiores
eventos em arquitetura que acontece no Shopping Rio Mar Fortaleza, a
Corpvs Segurança expôs seus serviços de monitoramento com câmeras
via tecnologia wi-fi.
Enquanto a Corpvs Segurança
demonstrava seus equipamentos,
apartamentos e casas de praia foram ambientados na exposição por
renomados arquitetos cearenses. “As
câmeras são conectadas à internet
do imóvel, e o cliente pode assistir
às imagens, observando os cômo-

dos de onde ele estiver, em qualquer
lugar do mundo, por meio do aplicativo Corpvs, no seu celular ou por
meio de um computador”, descreve
Esmael Alves, do departamento de
eletrônica da Corpvs. As câmeras
possuem áudio bidirecional, ou seja,
o cliente pode falar e ouvir, além de
obter em tempo real imagens coloridas de excelente definição.
As câmeras gravam e armazenam internamente as imagens
por até 12 horas. Após o cartão de
memória ficar cheio, a transmissão
acontece “ao vivo”, e logo uma mensagem de aviso é enviada ao cliente. Todo o sistema é via wi-fi, o que
dispensa cabeamento para a transmissão. A tecnologia utilizada neste
tipo de serviço vem conquistando
a preferência de diversos clientes,

principalmente de pais que têm uma
atenção especial por seus filhos.
Durante a Expocrato, evento realizado na cidade do Crato (CE), que
reúne cerca de 500 mil visitantes no
período de 09 dias, um estande foi
montado para abordagem e recebimento de clientes. Os sistemas de segurança eletrônica, rastreamento e
“Cofre Inteligente” foram expostos e
atraiu uma considerável quantidade
de pessoas por conta da tecnologia
utilizada pela Corpvs Segurança.
No evento CasaCor 2019 - Fortaleza (CE), a Corpvs apresentou
sua tecnologia de reconhecimento
facial por câmeras de segurança.
“Demonstramos a nova linha de
sistema da Corpvs com inteligência
artificial que realiza reconhecimento facial e identifica quem está no
seu ambiente”, conta Esmael. Com
tecnologia wi-fi, as câmeras panorâmicas captam imagens em ângulos de 360º.
Como apresentação da funcionalidade do serviço, a Corpvs idealizou o “Encontre seu arquiteto”, em
que os participantes da CasaCor digitavam no sistema o nome do seu
arquiteto preferido, e as câmeras
instaladas por todo o evento identificavam em que lugar ele se encontrava. Para conhecer mais detalhes de
todos esses produtos expostos pelas
Corpvs na Expocrato, 100% Design e
CasaCor, basta acessar o site da Corpvs Segurança ou algum outro canal
de comunicação da empresa.

2019

foi um ano em que
a Corpvs Segurança
consolidou sua participação em importantes eventos cearenses, dentre
eles Expocrato, 100% Designer e CasaCor. Você acompanha detalhes das
ações realizadas nesses eventos na
matéria de capa da 23º edição do
jornal Corpvs News, que também
traz para você, na página 02, detalhes sobre os cursos ministrados por
representantes da empresa aos seus
colaboradores. Em 2019, mais de mil
pessoas foram capacitadas. Marcelo
Esperândio, renomado instrutor em
segurança privada no Brasil, ministrou alguns cursos e palestras técnicas
e motivacionais. Na página 03, você
conhece os colaboradores Corpvs campeões esportistas, que além de atletas são “apoiados” pela empresa para
participar de competições nacionais
e internacionais. Na mesma página,
saiba a respeito dos projetos sociais
amparados pela Corpvs Segurança, que dá suporte a moradores de rua
e a crianças com câncer acompanhadas
pelo Hospital Albert Sabin, bairro Vila
União. Em seguida, na página 04, você
conhece as ações realizadas pelo Departamento de Desenvolvimento
Humano da Corpvs (DDH) para capacitação dos colaboradores e interação
entre eles. Nesta edição, você também
vai conhecer a história do vigilante
Francisco de Assis Ferreira de Souza,
de 53 anos, que se aposentou após 30
anos de serviços prestados à empresa. Por fim, você verá as fotos da tradicional festa de confraternização de
final de ano que reuniu mais de mil colaboradores da Corpvs e seus familiares
com direito a muita música, dança e
sorteio de viagens e equipamentos
eletrônicos. As atrações principais
da noite foram os colaboradores da
Corpvs que apresentaram talento e
bastante criatividade na dança e na
música. Boa leitura!
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SOCIAL

PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES RECEBEM
APOIO DA CORPVS

Creche Rainha da Paz atende 180 crianças no bairro Dias Macedo, em Fortaleza.

F

azer o bem e ajudar o próximo também são
valores defendidos pela Corpvs, que ao longo deste ano apoiou vários projetos sociais.
Entre eles o Projeto Amor e Vida, que atende a
380 moradores de rua na cidade de Fortaleza com
corte de cabelo, banhos e alimentação. O trabalho
iniciou há dois anos.
O Projeto também mantém uma casa para
tratamento de dependentes químicos que a Corpvs apoia com alimentação para os internos e cestas básicas para os seus familiares. “A minha gratidão pela corpvs é pela diretoria”, ressalta Jorge
Damasceno, idealizador do Projeto. “Expressamos
nossa solidariedade e apoio para quem precisa de
ajuda em um momento difícil”, comenta Gaudêncio Lucena, CEO da Corpvs.
A Creche Rainha da Paz, localizada no Bairro

Dias Macedo, em Fortaleza (CE), também recebeu
apoio da Corpvs Segurança com a doação de 20
carteiras para serem utilizadas durante o processo
de aprendizagem escolar de crianças com idade
de 6 anos. “Estas carteiras foram um sinal da providência de Deus”, agradeceu Vera do Nascimento, colaboradora da Creche. Ao todo, 180 crianças
entre 02 e 07 anos são atendidas pela Creche que
já existe há 18 anos e que também realiza outros
trabalhos sociais para adolescentes.
O Reino do Dragão também é um projeto
social que recebeu apoio da Corpvs Segurança. A
Iniciativa atende a crianças e a adolescentes carentes com aulas teóricas e práticas de samba de raiz
e chorinho. Há 28 anos o projeto é executado no
bairro Dias Macedo, em Fortaleza, ensinando os
“pequenos” a tocar instrumentos como frigideira,
tamborim, repique, violão e sax. Alguns alunos
são órfãos, os pais estão desempregados ou até
mesmo estão no mundo do crime. “Há apenas um
mês, conhecemos essa linda iniciativa e não conseguimos ficar de fora. Entramos de coração para
apoiar as crianças com a arte da música”, comenta
Ingrid Lucena, gerente de marketing da Corpvs.
Os Institutos SERVIR e João de Deus também
são apoiados pela Corpvs. Juntos, atendem a mais
de 350 crianças com idade entre 03 e 14 anos com
atividades de natação, jogos cooperativos, cidadania e reforço escolar.
Focando o bem-estar de crianças com câncer,

uma sala especial para atendimento foi inaugurada
no Hospital Albert Sabin a partir de doações realizadas pela Corpvs Segurança. O espaço é reservado
para aplicação e manutenção do cateter venoso central de inserção periférica (PICC). Durante o ano, mais
de 2 mil pacientes recebem esse atendimento.
Em homenagem, e por reconhecimento, a
sala recebeu o nome “Vicentina Gonçalves de Lucena”, mãe de Gualter Lucena, diretor presidente
da Corpvs Segurança. “Temos a responsabilidade
de participar de ações sociais. Não podemos apenas ficar reclamando. Devemos observar em que
podemos ajudar. Se cada um assumir um pouco
essa responsabilidade, o mundo vai ficar cada vez
melhor.”, ressalta Carlos Gualter.

Sala especial no Hospital Albert Sabin recebe mais de dois mil pacientes ao ano.

VIGILANTE RECEBE
APOSENTADORIA APÓS
30 ANOS DE CARREIRA NA CORPVS

O

vigilante Francisco de
Assis Ferreira de Souza,
de 53 anos, recebeu sua
aposentadoria neste mês de dezembro após 30 anos de serviços prestados para a Corpvs Segurança. “Por enquanto em casa.
Mas, aos poucos, planejo viajar e
procurar alguma ocupação, pois

não quero ficar parado”, contou
sobre seus planos para a aposentadoria.
Ele atuou como vigilante
do Banco do Brasil da cidade de
Tauá, interior do Ceará. “Foram
anos de dedicação ao meu trabalho. Doei muito de mim e não
tenho do que reclamar. Tudo o

que conquistei foi por intermédio da Corpvs”, diz. Francisco é
casado e tem dois filhos, um
deles seguiu a carreira do pai e
também se especializou como
vigilante. “Só tenho a agradecer
à Corpvs. Tudo o que construí
foi através desta grande empresa”, afirma.

Apos 30 anos de serviços
prestados à Corpvs,
Francisco recebe sua
aposentadoria.

ESPORTE / COLABORADORES

CORPVS INCENTIVA O
ESPORTE APOIANDO
ATLETAS CEARENSES

3

AÇÕES INTERNAS
AUMENTAM
INTERATIVIDADE
ENTRE OS
COLABORADORES

Aula de ritmos motiva os colaboradores para mais um dia de trabalho

O
Equipe de colaboradores da Corpvs é vencedora em vários campeonatos de lutas marciais e internacionais

T

odos os dias, após o expediente de trabalho,
cerca de 50 colaboradores treinam artes marciais
como Karatê, Jiu Jitsu, Muay
Thai, Judô e até MMA na Academia Corpvs, que recebeu
este ano a instalação de novos
tatames. “A arte marcial ensina
respeito e disciplina. Transmitimos isso para dentro da nossa
empresa. O vigilante no tatame vira mestre. Isso agrega
respeito aos colaboradores”,
afirma Roberto Vieira, coordenador de segurança da Corpvs.
O projeto existe há 6

anos. As aulas são ministradas por
12 colaboradores que possuem
graduação em artes marciais, e
os treinamentos garantem bons
resultados. A prova é a conquista
do colaborador Valber Lima como
vice-campeão mundial de Jiu Jitsu, categoria Master Preta Pesadíssimo, em evento realizado pela
Confederação Brasileira de Lutas
Profissionais (CBLP), em Fortaleza
(CE). Ele é um dos participantes e
idealizadores do projeto “Academia
Corpvs” e integra o setor de Transporte de Valores da empresa.
Outro colaborador Corpvs
vitorioso no esporte é Manuel Nivaldo Rodrigues, 47 anos, que foi campeão
mundial de caratê na categoria veterano
de 41 a 50 anos. O evento também aconteceu em Fortaleza (CE) e reuniu mais de mil
atletas de 32 países. A delegação brasileira
contou com 40 atletas. Entre eles Manuel,
que atua no setor de auditoria da Corpvs
há 22 anos. “Poucos empresários patrocinam esportistas. A Corpvs está um passo à
frente de todas as empresas. É um incentivo importante e grandioso. O esporte
muda a vida das pessoas. É uma satisfação
enorme fazer parte desta empresa”, disse.

A ARTE
MARCIAL
ENSINA
RESPEITO E
DISCIPLINA.
TRANSMITIMOS
ISSO PARA
DENTRO
DA NOSSA
EMPRESA

Academia Corpvs sendo utilizada para o treinamento dos seus atletas

Departamento de Desenvolvimento Humano da Corpvs Segurança realizou diversos eventos ao longo do ano com o objetivo de aumentar a relação e a interação entre os
colaboradores. “Também elaboramos pesquisas
para avaliar se o nosso ambiente organizacional
está satisfatório para os nossos colaboradores. com
o resultado, desenvolvemos ações específicas em
datas comemorativas e pontuais”, comenta Sandra
Regina, consultora do Departamento.
Como exemplo, oferecemos um café da manhã
para as colaboradoras Corpvs em comemoração ao
Dia das Mães e brincadeiras com bingo e momento de relaxamento com massagem durante festa
do Dia dos Pais. “Pessoas são a grande diferença em
qualquer empresa e nossas ações elevam a motivação do colaborador para trabalhar em um ambiente
harmônico e agradável como o nosso”, completa.
Além dos momentos de descontração, o Departamento realiza ainda cursos para formação de
líderes com o objetivo de transformar gestores em
líderes treinados e engajados conforme a cultura e
os objetivos da empresa.

Treinamento em atendimento garante qualificação do colaborador Corpvs.
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QUALIFICAÇÃO

MAIS DE MIL COLABORADORES
SÃO QUALIFICADOS EM 2019

Treinamento em situações de risco oferece qualidade na prestação de serviços ao cliente Corpvs Segurança.

S

egundo Henry Ford, um dos
precursores e fundadores da
administração moderna, as
pessoas são o principal recurso de
uma empresa. De fato, toda empresa
deve qualificar e atualizar seus colaboradores em um mercado a cada
dia mais competitivo. Esse processo
não gera benefícios apenas para os
negócios, mas também para os próprios colaboradores que, ao aprimorarem suas habilidades, trabalham
com mais segurança e satisfação.
Pensando assim, a Corpvs Segurança qualificou, em 2019, cerca
de mil colaboradores nos setores de
transporte de valores e proteção patrimonial de suas bases situadas em
Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, essas três no estado do Ceará, e Recife,
no estado de Pernambuco.
Ao todo, a empresa oferece
nove módulos de cursos que englobam assuntos como segurança
pessoal, escolta armada, escolta motorizada e escolta a pé, e ainda transporte de valores em operações em
estrada e em vias urbanas. “Em Treinamento de Estrada, apresentamos
perfis de possíveis criminosos e seus
modos de operação, além de instruir
os motoristas sobre manobras pre-

ventivas e defensivas. No treinamento, eles aprendem técnicas, táticas
e formas de procedimento ”, afirma
Roberto Vieira, coordenador e analista de segurança da Corpvs.
“Também ministramos cursos
de nivelamento técnico de tiro, com
armas curtas e armas longas, com
seguranças embarcados em transporte de valores e com o carro em
movimento”, ressalta. Para conciliar a
técnica, os colaboradores participam
ainda de palestras motivacionais.
“Quando se torna rotina, eles não enxergam os riscos que estão correndo
durante o trabalho. Mostramos a realidade e elevamos a sua autoestima
enquanto profissionais. Eles passam
a enxergar seu trabalho com outro
olhar”, afirma.
Roberto conta que “o envolvimento dos colaboradores com os
cursos de qualificação é tão intenso que até mesmo os que estão de
férias voltam à empresa para participar, tudo devido à interação que
eles possuem com seus colegas de
trabalho e com o comprometimento
com as suas funções”, ressalta. Além
de Roberto, alguns cursos são ministrados por Edson Santos, Ari Osvaldo
Mota e Marcelino Barbosa, todos

profissionais do setor de segurança
da empresa Corpvs.
“Constantemente estamos visando à qualificação e atualização
dos nossos colaboradores que oferecem atendimento com qualidade
e excelência aos nossos clientes. Viajamos por todo o país e afirmamos
que não existe nenhuma outra empresa no ramo de segurança privada
que realiza investimentos, quando
se fala em treinamentos, como a
Corpvs Segurança. Hoje somos referência no mercado”, ressalta.
Roberto cita ainda outros treinamentos realizados pela empresa,
como Prevenção de Lavagem de Dinheiro, que tem o objetivo de capacitar o colaborador para identificar
situações de lavagem de dinheiro
provenientes do crime. O treinamento segue orientações do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
A Corpvs Segurança
também realiza cursos especiais para os seus colaboradores, ministrados pelo renomado
instrutor em segurança privada no
Brasil, Marcelo Esperândio. “Estamos
com os melhores da área de segurança no Brasil. Quanto convidamos
um profissional com este perfil, nossos colaboradores se sentem valorizados pela empresa”, diz.
Segundo Roberto, o momento
é oportuno para “abrir as portas” da
Corpvs, que convida os órgãos da segurança pública do estado do Ceará
para participar dos cursos considerados especiais no setor de segurança.
“Firmamos cada vez mais uma parceria edificante entre a segurança
privada e a segurança pública, mostrando nossa intenção para oferecer
uma ingerência positiva”, afirma.
Os dois cursos ministrados por
Esperândio em 2019 foram intitulados “Combat Mindset”, no qual o
instrutor aborda a proteção, os equipamentos de primeiros socorros e
técnicas e táticas de combate, e o

“Stop de Bleed”, treinamento que faz
parte de uma campanha internacional idealizada por médicos ex-combatentes de guerra para assistências
em primeiros socorros.
A Corpvs Segurança é a única
empresa que oferece esse tipo de
treinamento para seus colaboradores. “Sempre realizamos simulações
de ataque para quando nos depararmos com a situação já estarmos
totalmente preparados para agir.
A cada treinamento, identificamos
nossos homens melhor preparados
e qualificados para executar nossa
missão, que é servir com qualidade.
As nossas mais importantes armas
são os nossos colaboradores qualificados. Em um mercado cada vez
mais competitivo, esse é certamente
um grande diferencial que a Corpvs
Segurança oferece”, ressalta Roberto.
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CONFRATERNIZAÇÃO

CONFRATERNIZAÇÃO DA CORPVS
REÚNE COLABORADORES E CELEBRA CRESCIMENTO EM 2019

A

Corpvs Segurança realizou a sua tradicional festa de confraternização de final de
ano reunindo mais de mil colaboradores e
seus familiares com direito a muita música, dança
e sorteio de viagens. “Se não fosse o trabalho constante de todos que compõem a equipe da Corpvs,
não teríamos o sucesso que temos tido todos os
anos. Por isso nos reunimos para comemorar os
resultados positivos e celebrar”, disse Gaudêncio
Lucena, CEO da Corpvs. Para ele, o merecimento
e o “crédito” do crescimento da empresa se devem
aos colaboradores. “Acredito sempre no resultado
dos nossos funcionários e divido este momento
de comemoração com todos. Esperamos que em
2020 possamos crescer ainda mais do que crescemos em 2019”, finalizou.
Segundo Carlos Gualter Lucena, também

CEO da Corpvs Segurança, o ano de 2019 foi de
muito trabalho e esforço. “Acostumei-me a ouvir
que a economia do país estava caindo em um
abismo. Quem acreditou, caiu no abismo; mas
quem não acreditou, trabalhou e venceu. Nós
continuamos trabalhando e vencendo”, afirmou.
“Esperamos acelerar o ritmo de crescimento e investimento em novos negócios e em novas praças”, acrescentou.
As atrações principais da noite foram os colaboradores da Corpvs que apresentaram os seus
talentos por meio de um grupo de dança e uma
banda que agitaram a festa com muito rock e pop
nacional e internacional. Na entrada de onde ocorreu a festa, uma exposição montada pelo colaborador e artista plástico Francisco Antônio da Silva,
o conhecido Cabo Chico, reuniu suas obras de arte

Momento de agradecimento dos profissionais que fazem a Corpvs Segurança

Equipe do financeiro

Colaboradores do carro-forte

produzidas com algumas sucatas que seriam descartadas pela empresa. Ao longo de três anos, ele
já criou 20 peças variadas como mesas de bar móvel, conjunto de mesas e cadeiras e até uma moto,
tudo feito com correntes.
Entre os homenageados da noite estavam
colaboradores que fizeram história na empresa
com suas atuações e prestações de serviço nesses
45 anos de existência. Foram eles: Cláudio Roberto Alves Viana, 11 anos de Corpvs, que atua como
fiel de carro forte em Fortaleza; Oscar Amorim da
Silva Neto, 14 anos de empresa, motorista de carro
forte em Sobral; Anderson Martins Freitas, 07 anos
de empresa e atuando na escolta de carro forte
em Iguatu; Wandson Alencar Silva, 06 anos de empresa e atuando na escolta de carro forte em Juazeiro do Norte; Valdeci Sousa Barbosa, 26 anos de
empresa e atuando como coordenador de autoatendimento em Fortaleza; Francisco Olzear Lima
Carlos, vigilante em Fortaleza, com 16 anos de empresa; e Marcio Francisco de Souza Alves, 13 anos
de empresa Corpvs e supervisor de transporte de
valores em Fortaleza.

Banda formada pelos talentos da Corpvs

Confraternização Corpvs

Setor de compras
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Apresentação de dança dos talentos Corpvs

Bruna, Orlane, Douglas, Vanessa e Demir

Ana Angélica e esposo

Equipe comercial Corpvs

Liduina, Vicente e Lucivalda

Alisson, Amanda e amiga

Gleydson e família

Setor Comercial Corpvs

Jansen, Aline, George, Ana Lilia, Roberto e Sheila Novaes Vieira, Eliane e amigos

Edson Santos, Carneiro, Castro, Luciana e convidados

Confraternização Corpvs

Colaboradores homenageados

Marcos e sua mãe

Funcionários prestigiando a festa

Eudejan, Eduardo, Joaquim e Malenkov

Valdirene

Amanda e Pablo

Equipe de seguranca eletronica

Vigilantes carro-forte

Colaboradores se divertem

Grazy e Luana

Samuel e esposa

Colaboradores Corpvs

Amanda e Fernanda

Evaristo, Roberval, Dartagnan, Halisson, Luis Meireles e amigos

