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A área Técnica da Epavi desenvolveu um aplicativo 
para o gerenciamento das equipes operacionais nos 
serviços de limpeza. A ferramenta tem como objetivo 
principal facilitar o trabalho, tanto das equipes, quanto 
dos seus gestores. 
Por meio de QR Codes e de funcionalidades de 
registro na nuvem, é possível verificar, em tempo real, 
todas as atividades realizadas em determinado local, 
lançar eventuais necessidades, fotos ou comentários, 
explica o criador do app, engenheiro Nícolas Costa. 

Vantagens para gestores e clientes
A partir dos relatórios gerados pelo sistema, todo o 
escopo de atuação pode ser visualizado de forma 
rápida e eficaz, facilitando a tomada de decisões 
pelos gestores. O cliente, por sua vez, dispõe de mais 
uma ferramenta para verificar a confiabilidade e a 
qualidade dos serviços executados. O sistema começa 
a ser testado no Cais Embarcadero, em Porto Alegre.
Este é mais um avanço para garantir a qualidade dos 
serviços da Epavi, bicampeã de Inovação, em 2020 e 
2021, no segmento de Prestação de Serviços, prêmio 
concedido pela Revista Amanhã.

Aplicativo para gerenciar 
serviços de limpeza

InovaçãoEpavi

A pesquisa de satisfação que a Epavi realiza, mensalmente, 
é uma das melhores maneiras de descobrir se estamos 
entregando o que os nossos clientes esperam e precisam. 
Em agosto, alcançamos 96,6% de satisfação, o mais alto 
índice deste ano.
Essa avaliação também nos motiva a avançar, sempre, 
na implantação de novas tecnologias e processos e na 
constante qualificação dos nossos colaboradores.
Agradecemos pela confiança dos nossos clientes e pela 
sua disposição de nos ajudar a oferecer os melhores 
serviços!

96% em agosto
Aprovação dos clientes?
Temos!

Com experiência de quase 20 anos 
trabalhando na área da segurança, Cláudio 
Rui Escobar Amaral, 44, ingressou na Epavi 
em 2018. Ele conta que recebeu só boas 
informações sobre a empresa e considera 
que teve sorte de receber a chance de atuar 
como vigilante, atualmente, em Porto Alegre.

Nas suas atribuições de controlar acessos, 
orientar sobre a localização das áreas e sobre 
as normas do local, Cláudio tem a alegria 
de poder ajudar as pessoas e isso também 
motiva a sua jornada diária. Outro motivo de 
satisfação é ter o trabalho valorizado pela 
Epavi. “A empresa é correta, recebo todo o 
apoio necessário e, assim, procuro retribuir 
fazendo o melhor na minha função”, afirma.

Com a palavra, 
o colaborador

Ajudar as 
pessoas também 
motiva o meu 
trabalho

Cláudio Rui Escobar Amaral
Vigilante

É um prazer recebê-los!
Saudamos a chegada dos nossos novos clientes com muita alegria!
Entregar o melhor na proteção das pessoas e do patrimônio é a nossa especialidade. E sabemos 
que, para isso, contamos com o engajamento do nosso time de colaboradores!

Rua da Praia Shopping

Lojas Lebes (4 filiais)

Imec Supermercados

Cresol - Aratiba, Áurea, Itatiba do Sul, São Valentim, Planalto/
Serra, Jacutinga

Cresol com Interação Solidária de Humaitá 

NOVOSclientes

A Epavi está presente no Rua da Praia Shopping, localizado no Centro Histórico da Capital, desde 
15 de setembro. Estamos muito gratificados em prestar serviços de monitoramento e de vigilância 
nesse tradicional ponto de compras, de lazer e de convivência, por onde circulam mais de 350 mil 
pessoas por mês.
Bem-vindos ao Rua da Praia Shopping, agora com a segurança Epavi!

Na foto (esq. para dir.): 
Alvin Vinícius Lopes, auxiliar 
de segurança privada; 
Robinson Cleidir de Oliveira, 
gerente de Microrregião; 
Ana Carolina Wilhelm, 
supervisora de operações do 
shopping; Vanessa Konrath, 
coordenadora de shopping; 
Ana Cristina de Abreu, 
auxiliar de segurança privada 
e Márcio Pedroso Costa, 
supervisor.

Nossos serviços estão no
Rua da Praia Shopping

Datas especiais merecem destaque! Comemoramos os aniversários de contrato com os nossos 
clientes e agradecemos pela parceria. Acreditamos no valor dos relacionamentos duradouros, 
construídos com base no respeito e na confiança mútua. E você, colaborador faz parte desta festa!

Mais um ano de parceria!

Centro Empresarial Washington Luís
 15 anos

Federação das Associações de 
Municípios do RS (Famurs)

13 anos

Alphaville Construções e 
Incorporações

11 anos

Condomínio Walk 
Offices Praia de Belas

6 anos

Darcy Pacheco Soluções de Peso
4 anos

Lojas Lebes
3 anos

Engie Brasil Energia
2 anos

Bianchini Ind. Com. e Agricultura
1 ano

ANIVERSÁRIOSde contrato

Em tempo de pandemia, é mais necessário ainda fortalecer o sistema 
imunológico. Para isso, os alimentos ricos em vitaminas e minerais são 
importantes aliados para prevenir  o desenvolvimento de doenças. Diminuir o 
consumo de alimentos gordurosos, com corantes e conservantes, assim como 
a maioria dos industrializados, também auxiliam a reforçar o sistema imune.

Confira os alimentos “poderosos”

Ômega-3: sardinha, salmão, arenque, atum, sementes de chia, nozes e linhaça.

Selênio: castanha do pará, trigo, arroz, gema de ovo, sementes de girassol, 
frango, pão de forma, queijo, repolho e farinha de trigo.

Zinco: ostras, camarão, carne bovina,  de frango, peru e peixe, fígado, gérmen 
de trigo, grãos integrais e frutos secos (castanha, amendoim e castanha do 
Pará).

Vitamina C: laranja, tangerina, abacaxi, limão, morango, melão, mamão, manga, 
kiwi, brócolis, tomate, melancia e batata com casca.

Vitamina E: sementes de girassol, avelã, amendoim, amêndoas, pistache, 
manga, azeite de oliva, molho de tomate, azeite de girassol, nozes e mamão.

Vitamina A: cenoura, batata doce, manga, espinafre, melão, acelga, pimentão 
vermelho, brócolis, alface e ovo.

Probióticos: iogurte natural, leite fermentado tipo kefir ou Yakult para manter 
a saúde intestinal.

Comer melhor reforça a imunidade
BEM-ESTAR

SAÚDE E


