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No dia 18 de novembro, a 
Cooperativa Sicoob/Credija 
inaugurou sua mais nova agência, 
na cidade de Três Cachoeiras/RS. 
O bom desempenho operacional 
e a proximidade entre as empresas 
é fundamental para uma parceria 
de sucesso. Na ocasião, 
representaram o Grupo Epavi 
o gerente comercial Leandro Nunes 
e o consultor comercial Leonardo 
Carvalho, que foram recepcionados 
pelo gerente da agência, 
Israel Patrício. Registramos 
nossa admiração pelo espírito 
empreendedor da Sicoob/Credija 
e agradecemos pela confiança 
depositada ao contratar os serviços 
de segurança e facilities da Epavi.

EPAVI, CASE DE SUCESSO

MELHOR EMPRESA DE SEGURANÇA PARA 
SE TRABALHAR NO BRASIL! 
ENTRE AS MAIORES DO SUL DO PAÍS 
EM TODOS OS SEGMENTOS!

O Grupo Epavi esteve representado pelo seu 
diretor Silvio Pires no Encontro de Segurança 

Privada - ENESP Sul 2019. O  evento foi  promo-
vido pelo Sindicato das Empresas de Segurança - 

SINDESP do RS, PR E SC, presidido por Silvio, 
outro orgulho para a Epavi. A atividade contou  com 
painéis sobre o tema e teve a presença do Secretário 

Nacional de Segurança Pública, general Guilherme 
Gaspar de Oliveira e do Sub-Secretário 

de Segurança do RS, Marcelo Gomes Frota.

O primeiro painel foi apresentado pelo general 
Guilherme, que defendeu a reformulação do marco 
legal da segurança privada e defendeu o combate 
à clandestinidade. O sub-secretário de Segurança 

do RS, Marcelo Gomes Frota, falou sobre 
o programa “RS Seguro”, que contribuiu para 

a diminuição da criminalidade. 

EPAVI PRESENTE NO DEBATE 
SOBRE SEGURANÇA NO ENESP SUL 2019

É tempo de celebrar!    Neste mês, fomos duplamente reconhecidos. Já éramos certificados com o selo GPTW, que 

coloca nossa empresa como um ótimo lugar para se trabalhar. Mas, nossa vitória tornou-se mais grandiosa: somos a melhor 

empresa de segurança privada do Brasil para se trabalhar!  Para completar esse momento único vivido em nosso Cinquen-

tenário, estamos entre as maiores do Sul do país em todos os segmentos. Dedicamos os prêmios aos colaboradores, que 

constroem o nosso Grupo dia após dia. Nossa gratidão é do tamanho de nosso orgulho: gigantesco! Que possamos, jun-

tos, pelos próximos 50 anos, seguir trilhando um caminho de prêmios, reconhecimentos e satisfação de nossos clientes.

Temos muito orgulho do nosso time 

de colaboradores, sempre preparado para 

atender todas as necessidades de nossos 

clientes. É o caso de Washington Machado, 

gerente operacional de área, que é valorizado 

e reconhecido pelo Internacional. 

“A forma como ele trabalha nas diferentes 

frentes das operações de jogos, torna-o 

referência de liderança, fazendo com que as 

ações desenvolvidas sejam sempre concluídas 

com o êxito desejado para um evento 

de massa. Trata-se de um ser humano 

de muito valor.” 

Eduardo Biacchi Rodrigues, 

Gerente de Segurança do clube. 

“Washington 

é extremamente capacitado, 

técnico e muito comprometido 

com os objetivos que lhes são 

traçados para cada evento em 

que é designado para operar.” 

NOSSA 
GRANDE RIQUEZA: 
NOSSOS 
COLABORADORES

Nosso diretor Wagner Machado palestrou no 1º Fórum Lide 

de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O evento reuniu grandes 

empresas que contribuem para o crescimento do Estado. A Epavi é 

considerada um dos grandes cases de sucesso pela expansão e incre-

mento dos negócios nos últimos anos. Wagner falou da trajetória do 

Grupo, destacou a necessidade do equilíbrio das contas públicas, da 

importância das privatizações e da fundamental aposta no jovem e 

na educação: “Precisamos educar nossos jovens, passar a eles noções 

de ética e de cidadania. Temos de inspirá-los a sonhar, a ter metas e 

objetivos, a empreender. Assim, estaremos preparando os aprendizes 

para o trabalho.” 

NOVOS DESAFIOS - NOVAS RESPONSABILIDADES

O Novembro Azul é muito mais do que um tempo de conscientização sobre o câncer 
de próstata. É um alerta para que os homens cuidem mais de sua saúde em geral. 
Dados do Ministério da Saúde mostram que, só em 2017, 80 milhões de mulheres 
a mais do que os homens procuraram um médico. De acordo com o psiquiatra do 
Hospital São José, Rafael Moreno, “Ainda vivemos em uma sociedade machista, onde 
o homem acredita que não adoece, ou que não pode adoecer porque é sinal de 
fraqueza. Contudo, esta conduta leva a uma redução na expectativa de vida, 
principalmente por problemas preveníveis como o câncer de próstata e suicídio”. 
Por isso, a Epavi fez palestras, durante este mês, com os seus colaboradores.

Atenção! 
Não deixe 
o preconceito 
impedir 
os cuidados 
com a saúde!
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