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No dia 20 de junho é
comemorado no Brasil 
o Dia do Vigilante. Estes
profi ssionais são o pilar da 

segurança privada no País, e a Corpvs 
não poderia deixar de homenagear 
estes homens e mulheres que ajudaram 
a construir a história desta empresa. 
O Corpvs News ouviu o diretor de 
Operações Eginaldo Oliveira sobre este 
tema e quatro experientes profi ssionais 
que falam sobre o orgulho da atividade 
e das alegrias que a carreira proporciona.

Airton Sales, vigilante patrimonial, há 
uma década na Corpvs. “Tenho muito 
orgulho desta profi ssão. Não é à toa que 
são dez anos, e não dez dias. Eu tive 
uma oportunidade e a abracei com garra, 
por isso estou aqui nessa digníssima 
empresa por tanto tempo e retribuo 
com dedicação. Não atraso, não falto 
e minha responsabilidade está sendo 
correspondida.”

Francisco Nailson, “Cabo Tóia”, 
vigilante de transporte de valores. “Ser 
vigilante é o que eu gosto de fazer, eu 
me profi ssionalizei para isso e dedico a 
minha vida a este trabalho. Já estou há 
25 anos na Corpvs e, graças a Deus, sem 
acontecer nenhuma ocorrência comigo.”

Gilmara Brilhante, vigilante da 
portaria, há quase dois anos na Corpvs. 
“Eu amo o que eu faço. Tinha o sonho de 
ser policial militar, mas acabei entrando 
para a segurança privada, onde estou 
desde 2007. Sendo mulher, temos que ter 

uma personalidade ainda mais forte, que 
é para impor respeito.”

Manoel Porto, vigilante patrimonial, há 
quatro anos na Corpvs. “Ser vigilante me 
faz ter um emprego digno, mantenho a 
família com a minha responsabilidade. 
Nós temos compromisso com a empresa, 
mas também com os nossos familiares 
e com a nossa casa. E aqui na Corpvs 
nós não temos muita difi culdade, aqui 
é só fazer um trabalho correto e com 
honestidade para manter essa alegria de 
estar trabalhando.”

Entrevista com Eginaldo Oliveira, 
diretor de Operações da Corpvs:

Qual é a importância dos vigilantes para 
a história da instituição?

O nosso profi ssional vigilante é o cartão 
de visita da empresa. Como eu sempre 
falo nas minhas palestras, ‘a primeira 
impressão é a que fi ca’. Portanto, 
estes 41 anos de sucesso são fruto da 
dedicação e do profi ssionalismo dos 
nossos colaboradores. A dedicação e o 
amor à profi ssão por parte deles fazem 
da Corpvs Segurança uma das melhores 
empresas de segurança do Brasil.

Qual é o perfi l destes profi ssionais?

Trabalhar na Corpvs Segurança não 
é para qualquer pessoa. Ele tem que 
gostar da profi ssão, tem que ter 
vocação. No momento da seleção, o 
candidato passa por uma bateria de 
testes. Dentre eles o de aptidão para a 
profi ssão, conhecimentos da legislação, 
armamento e tiro, investigação social, 
dentre outros. Temos também um grande 
“time” de treinamento e apoio a estes 
colaboradores composto de psicólogos, 
médicos, enfermeiras, engenheiro do 
trabalho e instrutores formados em 
academias como as de Israel, Colômbia, 
São Paulo e de diversos outros estados. 
Quando você junta aptidão, amor à 
profi ssão, dedicação e treinamentos 
constantes, não tem como errar. Você 
terá profi ssionais de primeiro mundo, 
como são os vigilantes da Corpvs 
Segurança.

O senhor gostaria de deixar alguma 
mensagem para os homenageados?

Quero dizer a todos os nossos vigilantes, 
colaboradores da Corpvs, que toda a 
diretoria da empresa é muito grata a 
todos vocês pelos excelentes serviços 
prestados. E que a Corpvs é uma empresa 
que presta os melhores serviços de 
segurança do País graças a estes homens 
e mulheres que vestem este uniforme 
com orgulho. Vocês são o nosso maior 
patrimônio! Que Deus os abençoe e a 
todas as suas famílias! Parabéns e muito 
obrigado!  

Caro leitor,

Esta edição celebra uma data 
muito importante para a Corpvs, o 
Dia do Vigilante (20/6), profi ssional 
fundamental para a empresa e para 
o ramo da segurança privada. Para
comemorar, a matéria de capa
desta publicação faz uma justa
homenagem à categoria através das
palavras do diretor de Operações,
Eginaldo Oliveira, e dos depoimentos 
de alguns vigilantes sobre o ofício
que exercem.

Nas páginas seguintes, 
acompanhe o que acontece em duas 
das fi liais da Corpvs: Recife e Sobral. 
Em Pernambuco, 53 colaboradores 
com mais de dez anos de trabalho 
foram homenageados. Em Sobral, 
um projeto que visa à multiplicação 
de conhecimento está ajudando a 
otimizar os processos de produção 
no local.  

No segundo domingo 
de maio as mães comemoraram o 
merecido dia dedicado a elas. Veja na 
página 3, através das fotos enviadas 
ao departamento de Marketing, como 
foi este evento para os colaboradores 
da Corpvs. 

Na última página, confi ra o 
perfi l de um dos colaboradores mais 
populares da empresa, o Das Chagas, 
promovido recentemente a motorista 
de carro-forte (a função de que ele 
mais gosta, dentre as várias que já 
desempenhou). E, na seção Saúde, 
saiba um pouco mais sobre os riscos 
do vírus H1N1, previna-se.

Boa leitura!
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EDITORIAL

“Profi ssionais
de primeiro

mundo”

OS GUERREIROS
DA CORPVS
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2 SOBRAL / RECIFE

E X P E R I Ê N C I A S 
C O M PA R T I L H A D A S 
TODOS GANHAM

MAIS DE UMA DÉCADA

Um projeto que começou na Corpvs em 
Sobral pretende ampliar o saber dos 
colaboradores locais. Cleiton Bernardo, 
gerente da filial, percebeu que, quando 

responsáveis por setores ou líderes precisam se 
ausentar, é importante que um outro profissional 
esteja preparado para substituí-lo temporariamente. 
Assim, o “multiplicador”, colaborador com cargo 
de liderança, ensina o seu trabalho a alguém da sua 
equipe e este poderá ser destacado para executar 
alguma tarefa se for necessário. Bernardo dá mais 
detalhes sobre o assunto.

Como funciona?
O profissional treinado pelo “multiplicador” 

será o responsável na ausência do titular, assim 
o trabalho não para. Já existem setores em que 

os colaboradores já atuam 
desta forma, mas agora com 
reconhecimento.

O que é projeto?
Ele tem como finalidade facilitar a tomada de 

decisão nos vários setores da empresa, melhorando 
o fluxo de comunicação para resolução de problemas 
e o andamento de processos internos ou externos, 
além de outras aplicações. O objetivo é fazer com 
que a empresa tenha colaboradores com mais 
conhecimento. Na Recontagem, por exemplo, o sr. 
Javan (líder) está treinando o conferente Josenir. No 
Faturamento, o sr. Romildo está preparando a sra. 
Irene, operadora, e isso está facilitando muito o 
trabalho em nossa filial Sobral.  

Quem está participando?

Nos departamentos-chave, gerentes, 

auxiliares de gerente, líderes de setores; RH, 

faturamento, operacional, manutenção, entre outros. 

Todos os profissionais terão autorização da diretoria 

para validar os multiplicadores.

Quando começou?

O projeto está começando, terá um mês para 

treinamentos e mais um mês para análise, podendo 

ser estendido por mais tempo se for necessário.

Oprimeiro evento oficial para homenagear os 
colaboradores com mais de dez anos de serviços 
prestados à Corpvs em Recife foi realizado em 
março numa churrascaria da cidade. O jantar 

especial reuniu 53 funcionários que se enquadravam nesta 
categoria. Eles também foram presenteados com brindes.

A base da empresa em Pernambuco existe desde 1999. 
Alexsandra Nóbrega, auxiliar administrativa, lembra que, “embora 
a nossa matriz tenha feito homenagem aos colaboradores com esse 
tempo de empresa no evento de 40 anos da Corpvs Segurança, os 
colaboradores desta filial não puderam comparecer” e este foi um dos 
motivos para a realização deste encontro.

À ocasião, o gestor da filial, Hélio Nogueira, e o supervisor de 
monitoramento Ivanaldo Pastor (que teve a ideia de fazer a confraternização) 
fizeram um breve discurso sobre a importância do trabalho em equipe e 
saudaram os participantes do evento. Nogueira, cearense que estava em São 
Paulo e foi convidado em 2003 para a base da Corpvs em Recife, foi presenteado 
com uma placa de felicitação encomendada pelos colaboradores. 
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Uma ação em homenagem ao Dia das Mães foi realizada na Corpvs na sexta-feira que 

antecedeu a data, comemorada no segundo domingo de maio. O evento foi realizado pelo 

Desenvolvimento Humano (DH), Marketing e Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança em Medicina do Trabalho (Sesmet). 

Aline Amorim, consultora da TOP Company RH, conta como 

foi este dia: “Pensamos numa forma de valorizar as mães e as 

mulheres da empresa com um dia de beleza: cortes de cabelo, 

escova e limpeza de pele. As colaboradoras deixavam o nome na 

lista de espera e voltavam a trabalhar; eram chamadas conforme 

os atendimentos fossem realizados. As mães receberam um mimo, 

um kit costura de bolsa. A diretoria esteve presente congratulando 

as homenageadas”.

 E, como esta data é mesmo muito especial, abaixo estão 

publicados alguns registros de como foi o Dia das Mães de 

colaboradores da Corpvs com suas famílias.

HOMENAGEM

Mães,MULHERES, 
P R O F I S S I O N A I S

Cristiane Souza e Samuel
Fortaleza/CE

Carlos Henrique e família
Iguatu/CE

Carlos Pereira e família
Fortaleza/CE

Roxana Torres e Rayara
Juazeiro do Norte/CE

Kelyane Oliveira e Charlotte
Fortaleza/CE

Ana Lidia e Miguel
Fortaleza/CE

Monica de Brito e Isadora
Juazeiro do Norte/CE

Leticia Araújo e Maria Madalena
Fortaleza/CE

Liduína Bernardo e Rebeca
Fortaleza/CE
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O 
entrevistado deste 
mês é um profissional 
bastante popular na 
Corpvs e conhecido 

por seu bom humor. Francisco das 
Chagas é vigilante, tem 30 anos, e, 
atualmente, depois de desempenhar 
diversas funções na empresa, dirige 
com bravura pelas ruas de Fortaleza o 
carro-forte Cadmo. O nome do veículo 
é em homenagem a um herói da 
mitologia grega, fundador da cidade 
grega de Tebas.  

Das Chagas, como é mais 
conhecido, está na empresa faz pouco 
mais de oito anos (completa nove em 
1º de dezembro). Entrou neste ramo 
após servir ao Exército e gostar de 
trabalhar com armamento e segurança. 
Ele se define como um homem 
honesto, trabalhador, dedicado e bem-
humorado. É casado, ainda não tem 
filhos (está nos planos do casal) e 
disse que não gosta muito de futebol, 
talvez seja torcedor do Calouros do Ar, 
mas não quer contar.

Na Corpvs, primeiro emprego 
com carteira assinada dele, começou 
na portaria, fez manutenção de armas 
e a distribuição delas aos demais 
vigilantes, e de lá para cá realizou 
várias atividades diferentes na empresa, 
como comandar as escoltas na sala 
de rádio e fazer a ronda bancária. Foi 
também motoqueiro, vigilante e fiel de 
carro-forte, além de substituir colegas 
em férias. De tudo o que já fez, Das 
Chagas diz que está feliz na função 
atual, porque gosta de dirigir. 

Hoje você é motorista de carro-
forte. Quais são as características 
que esta função exige?

Honestidade, dedicação, atenção, 
prevenção e segurança, tenho orgulho 
de executar este trabalho.

Por que gosta de trabalhar na 
Corpvs? 

Porque é a maior empresa de 
segurança e de transporte de valores 
do Ceará, isso é um orgulho para mim.

Você é baixinho e magrinho, isso 
é motivo de brincadeira entre os 
seus colegas?

A respeito do tamanho, as 
cadeiras de motorista são ajustáveis, 
e brincadeiras são inevitáveis (risos), 
mas eu sou bem-humorado, não fico 
com raiva.

O que você faz nas horas de folga?
Vou à igreja, ao cinema e a 

restaurantes com minha esposa e 
meus amigos. Conserto relógios ou 
faço algum serviço em minha casa, que 
ainda estou terminando de construir.

Mais uma ameaça à 
saúde anda rondando 
os brasileiros. A gripe 
H1N1, mais conhecida 

como gripe suína, está de volta. As 
Secretarias de Saúde do Estado e do 
Município promovem campanhas de 
vacinação. Segundo o site de notícias 
G1, neste ano até o dia 27 de abril, 
três pessoas morreram no Ceará em 
consequência da gripe; no Brasil já 
foram registradas 71 mortes. 

Emanuel Couto, médico do 
Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança em Medicina do Trabalho, 
esclarece por que é necessário estar 
atento: “Os sintomas da gripe H1N1 
são bem parecidos com os da gripe 
comum e a transmissão também 
ocorre da mesma forma (por meio de 
secreções respiratórias como gotículas 
de saliva, tosse ou principalmente 
espirro). O problema da gripe H1N1 é 
que ela pode levar a complicações de 
saúde muito graves, podendo levar os 
pacientes até mesmo à morte”.

Quais são as reações que 
precisam ser observadas?

Febre alta, tosse, dor de cabeça, 
dores musculares, falta de ar, espirros, 
dor na garganta, fraqueza, coriza, 
congestão nasal, náuseas, vômitos e 
diarreia.

As complicações decorrentes da 
gripe H1N1 são comuns em pessoas 
jovens, o que é bastante difícil de 
acontecer em casos de gripe comum. E 
a insufi ciência respiratória é um sintoma 
frequente que não é devidamente 
tratado. Em casos graves, ela pode levar 
o paciente à morte.

O que fazer se alguém que vive na 
mesma casa estiver contaminado?

Tomar cuidados de higiene, 
como lavar bem as mãos, evitar contato 
muito próximo ou utilizar os mesmos 
copos/talheres. Caso apareça sintomas 
de gripe, procurar atendimento médico. 

Uma pessoa diagnosticada com 
a gripe H1N1 deve permanecer em 
casa, afastada do trabalho ou da escola, 
e evitar locais com acúmulo de pessoas. 
Repouso e manter boa hidratação são 
duas dicas importantes para garantir a 
recuperação.
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Francisco das Chagas
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