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O 
objetivo de quem contrata 
um segurança pessoal é 
ter sua vida resguardada 
com o máximo de 

pro� ssionalismo, e a Corpvs possui as 
equipes mais bem preparadas do Norte-
Nordeste para desempenhar muito bem 
essa missão.

Roberto Vieira, coordenador 
de segurança pessoal da empresa, 
está na Corpvs há 18 anos. Ele é um 
dos responsáveis pelos treinamentos 
constantes a que os pro� ssionais são 
submetidos. Vieira conta com a preciosa 
colaboração do consultor Marcelino 
Barbosa e a parceria dos componentes 
do departamento operacional, que cuida 
de todos os processos de capacitação 
da empresa. “Eles dão o suporte para 
que eu possa efetuar os treinos”, diz 
Vieira. Para ele, a prevenção através do 
aprimoramento é a melhor maneira de 
efetuar um bom trabalho: “O homem 
precisa estar sempre em atividade. 
Hoje, nesse mundo da segurança, tem 
muita técnica, muita novidade. Todo dia 

aparece algo diferente. A marginalidade 
também se recicla. Se você acompanhar, 
verá que todos os dias eles inventam 
uma maneira nova de agir, um diferente 
modus operandi, então a gente tem que 
se adaptar. Os bandidos vão inventando 
as coisas e a gente vai treinando e 
absorvendo tudo para ninguém ser pego 
de surpresa”.

Em média, a cada dois meses os 
pro� ssionais passam por treinamento; 
já as práticas de tiros são feitas em 
intervalos menores. Neste caso, Vieira 
a� rma que o segredo do êxito é a 
repetição. Geralmente as aulas têm teoria 
e prática. Na sala de aula, Vieira conta que 
são abordados diversos temas: “Falamos 
sobre os vários tipos de armamentos 
usados na empresa, destrinchando todo 
o equipamento e nomenclatura de peças
– porque eu gosto de passar para o
pro� ssional a terminologia técnica, para
que o agente seja compreendido numa
emergência, para que esteja preparado
e tenha o conhecimento técnico”. Nas
aulas práticas, há direção defensiva, lutas

e lições de como lidar com situações 
difíceis: “Como resolver, por exemplo, 
alguns tipos de complicações (como 
pane de dupla alimentação) que podem 
aparecer no momento do combate, 
na hora do disparo. A ideia é que o 
pro� ssional esteja preparado para resolver 
esse problema se ele aparecer”.

Vieira fala com entusiasmo do 
ofício que escolheu e conta com orgulho 
que gosta de ensinar e de ajudar no 
crescimento dos colegas: “Eu funciono 
como um agente multiplicador. Pelo 
menos uma vez por ano, eu viajo e faço 
um curso fora, sempre com empresas 
renomadas, a maioria com pessoal de fora 
do país. Os nossos homens aqui estão 
bem atualizados sobre o que acontece 
no mundo. Tudo o que é de técnica 
nova, de moderno eu repasso para o 
pessoal. Posso te dizer que os nossos 
pro� ssionais estão bem à frente dos das 
outras empresas, não só no estado do 
Ceará; eu digo em nível nacional”.

Caro leitor,

Quais são as características 
do trabalho de um pro� ssional 
que tem como principal função 
proteger a vida de outra pessoa? A 
responsabilidade é grande e exige 
muita dedicação. Saiba como é o 
treinamento dos seguranças pessoais 
na Corpvs, na matéria de capa desta 
edição de março e abril de 2016, 
que traz também outros assuntos 
importantes.

Na página 2, acompanhe 
algumas das medidas que a empresa 
adota na busca de um atendimento 
de excelência aos seus clientes 
(pessoas físicas e jurídicas). Ações 
que a mantêm como líder no 
segmento em que atua: capacitação 
e padronização dos sistemas de 
operação – sede e � liais em sintonia.

No mês de março, é 
comemorado o Dia Internacional da 
Mulher. O Corpvs News ouviu uma 
colaboradora da sede e uma de cada 
� lial da empresa sobre essa data tão
especial que celebra as conquistas
femininas ao longo da história.
Nos dias atuais, grande parte das
mulheres acumula vários turnos
de atividades: carreira, casa, � lhos,
marido, exercícios físicos... A tarefa
é para verdadeiras heroínas.

Na página 4, saiba sobre os 
problemas transmitidos pelo Aedes 
aegypti e sobre como ajudar no 
combate a esse mosquito, capaz de 
transmitir doenças tão perigosas que 
atingem também os bebês. Essa luta 
é de todos: governo e a população.

Boa leitura!

EDITORIAL
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O ferecer o melhor serviço de segurança 

privada do Ceará exige uma série 

de investimentos, um deles é o 

constante aprimoramento dos 

profissionais que trabalham na empresa.

O coordenador operacional do Rastreamento e 

da Eletrônica Suelanio de Souza começou a percorrer 

todas as filiais da Corpvs para implantar, junto aos 

inspetores, a padronização das operações do setor. 

Nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, ele esteve em 

Natal - Rio Grande do Norte. As próximas 

bases serão Sobral (CE), Juazeiro do 

Norte (CE), e assim por diante. Suelanio 

fala da relevância da capacitação: “Onde 

a Corpvs estiver, o cliente terá a certeza 

de que está contratando um serviço de 

qualidade independentemente do estado. 

Somos reconhecidos como a melhor 

empresa de segurança , por isso estamos levando o 

padrão de excelência para todas as bases”.

Sobre rastreamento veicular, Suelanio 

afirma: “A tecnologia é fundamental na 

localização de veículos roubados”, mas o alto 

índice de recuperação dos bens dos clientes na 

Corpvs também está ligado ao envolvimento dos 

colaboradores.“Em condições adversas, se algo 

falhar, entra a experiência profissional, aliada ao 

treinamento e às técnicas de segurança. Mesmo 

em casos de difícil solução, conseguimos recuperar 

veículos. E isso é um dos nossos diferenciais, 

trabalhamos em equipe”, conclui o coordenador.

TREINAMENTO / SOCIAL

COMPARTILHANDO
EXPERIÊNCIAS

O Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo é celebrado no dia 2 
de abril. A data traz à sociedade 
a importância do tema. Várias 

atividades foram realizadas em Fortaleza e em 
todo o país. A Corpvs também participou deste 
movimento e promoveu uma ação junto aos 
colaboradores. Um folheto foi distribuído com 
informações sobre o assunto.

Silvana Caiana, psicóloga do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho/Sesmt da Corpvs, 
explica que a divulgação de conhecimento para 
as pessoas é relevante “para que a questão seja 
amplamente discutida na sociedade como um 
todo, de forma a desmistificar as informações 
errôneas acerca do tema. Isso demonstra que a 
Corpvs tem preocupação social quando trata de 
um conteúdotão necessário e atual como este”.

Ela explica que o autismo, “atualmente 
mais conhecido como Transtorno do Espectro 
do Autismo, é caracterizado por um conjunto de 
sintomas que afeta a socialização, a comunicação 
e o comportamento” do indivíduo. Geralmente 
surge nos três primeiros anos de vida da criança.  
Mesmo com todo o avanço da tecnologia e da 
medicina, Silvana conta que ainda há pouco 
conhecimento sobre o autismo e que, por esta 
razão, “muito do que se imagina (ainda hoje) é 
fruto de preconceitos e mitos”.

Então, campanhas esclarecedoras são sempre 
muito bem-vindas. A sociedade é feita de vários 
indivíduos e cada um pode sempre colaborar para 
a construção de um mundo melhor.  Como disse 
Hanna Arendt, � lósofa alemã de origem judaica, 
uma das mais in� uentes pensadoras do século XX: 
“Quem habita este planeta não é o homem, mas os 
homens. A pluralidade é a lei da Terra”. 

ESCLARECER 
PARA ENTENDER
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Alexsandra Nóbrega, 36 anos, auxiliar 
administrativa, Recife/PE.

“Li numa matéria que as mulheres vêm 

conseguindo emprego com mais facilidade e que os 

rendimentos femininos crescem em ritmo acelerado. 

A dedicação ao trabalho é tanta quanto a deles, mas 

com algo a mais, pelo fato de que, em sua grande 

maioria, nós ainda nos dedicamos com a mesma 

intensidade aos afazeres domésticos. Então, acredito 

que toda essa garra tem nos levado a patamares 

cada vez mais altos.”

Edilene Gonzaga, 27 anos, supervisora de 
tesouraria, Iguatu/CE.

“Acho importante a data devido às grandes 

conquistas que as mulheres têm conseguido ao 

longo das últimas décadas. Tenho um dia a dia 

muito corrido, sou casada e trabalho muito. Quando 

estou em casa, procuro dar o máximo de atenção à 

minha família. A vida da mulher que trabalha fora 

exige malabarismos com o tempo.”

Eliana Gomes, 40 anos, vigilante, Juazeiro do 
Norte/CE.

“Atualmente a mulher vem ganhando espaço 

dentro da sociedade, ocupando cargos que até então 

eram vistos como ocupações apenas para homens. 

Embora ainda exista discriminação com mulheres 

ocupando determinados cargos.”

Irene Bispo, 37 anos, auxiliar de faturamento, 
Sobral/CE.

“Esta data é importante porque lembra a luta e 
as conquistas que já conseguimos, mas serve também 
pra lembrar que o esforço continua. Hoje as mulheres 
ocupam cargos cada vez mais importantes. Isso nos 
mostra que somos capazes de desempenhar qualquer 
função.”

Rosa Helena, 42 anos, supervisora de 
tesouraria, Fortaleza/CE.

“Trabalho na empresa desde 2008. Entrei 
como conferente e, com dois anos, fui promovida. 
Pra mim, foi um grande desafio, primeiro por ser 
a primeira mulher líder no setor e, segundo, por 
trabalhar somente com homens. Adoro o meu 
trabalho, amo o que faço, me dedico intensamente, 
porque, quando gostamos do que fazemos, tudo 
fica mais fácil.”

Rosângela Lima, 26 anos, auxiliar 
administrativa, atualmente responsável pela 
filial Natal/RN.

“É muito importante a existência dessa data 
tão especial, pois nós conquistamos nossos direitos 
–  mulheres que não dependem de homens, que 
trabalham, estudam, cuidam dos filhos, dão atenção 
ao marido e, além disso, ainda encontram tempo 
para cuidar da sua aparência. As mulheres lutam 
sem perder a elegância.”

Em 8 de março, é comemorado o Dia 
Internacional da Mulher. A data surgiu 
para marcar a história da luta feminina 
por melhores condições profissionais e 

pelo direito ao voto. Desde o f inal do século 19, 
com a entrada da mulher no mundo do trabalho, 
organizações femininas vindas de movimentos 
operários protestavam em vários países da Europa 
e nos Estados Unidos. 

A data foi celebrada pela primeira vez em 
maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca 
de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação 
em prol da igualdade econômica e política no 
país. Vários protestos e acontecimentos marcaram 
esse esforço. O evento mais simbólico ocorreu 
em março de 1911, quando um incêndio em uma 
fábrica têxtil de Nova York resultou na morte de 
130 operárias, que foram carbonizadas.

Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
surgiram ainda mais protestos em todo o mundo. 
Mas foi em 8 de março de 1917 - quando cerca de 
90 mil operárias se manifestaram na Rússia contra 
as más condições de trabalho e a fome - que a data 
consagrou-se, sendo oficializada em 1921.

Para celebrar as mulheres, O Corpvs News 

ouviu algumas colaboradoras sobre a participação 

feminina na economia e os desafios que enfrentam.

Alexsandra Nóbrega Irene Bispo

Rosa Helena

Rosângela Lima

Edilene Gonzaga

Eliana Gomes
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O 
Zika é um vírus transmitido 
pelo Aedes aegypti, mesmo 
mosquito que também 
transmite a dengue e a 

chikungunya, e foi identi� cado pela 
primeira vez no Brasil em abril de 2015. O 
vírus surgiu na � oresta Zika, em Uganda, 
na África. De lá para cá, os casos têm 
aumentado e preocupado as autoridades 
e a população.

Segundo o Ministério da Saúde, 
os principais sintomas de quem 
tem zika são dor de cabeça, febre 
baixa, dores leves nas articulações, 
manchas vermelhas na pele, coceira e 
vermelhidão nos olhos. Outros, menos 
frequentes, são inchaço no corpo, dor 
de garganta, tosse e vômitos. Formas 
graves e atípicas são raras, mas quando 
ocorrem podem, excepcionalmente, 
ocasionar a morte, como identificado 
no mês de novembro de 2015 pela 
primeira vez na história.

O principal problema da doença 
tem sido para mulheres grávidas. 
Especialistas apontam uma forte ligação 
entre o Zika e a microcefalia em bebês. 
São crianças que nascem com a cabeça 
menor do que o normal. Isso faz com 
que o cérebro não se desenvolva de 
maneira certa – o que compromete o 
desenvolvimento da pessoa.

Dr. Emanuel Couto, médico do 
Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho/
Sesmt da Corpvs, reforça que, em 
caso de suspeita da doença, “procure 
atendimento médico, e vale reforçar que a 
única proteção que temos contra dengue, 
zika e chikungunya é a prevenção. Evitar 
que o mosquito se desenvolva e coloque 
os ovos é a saída para evitar a doença. 
Todos devem fazer a sua parte e observar 
se em casa não há nenhum local com 
água parada que possa servir de criadouro 
do mosquito”.

O 
governo, os pro� ssionais 
de saúde e a imprensa 
têm tentado mobilizar a 
sociedade para o combate 

ao Aedes aegypti. O objetivo é alertar 
as pessoas para não deixar água parada 
(limpa ou suja) em potes, vasos, pneus, 
telhas, pratinhos de plantas, etc., para 
que o mosquito não se reproduza. O 
Ministério da Saúde divulgou em seu 
site que “88,8% dos domicílios e prédios 
públicos, comerciais e industriais foram 
vistoriados de janeiro a 29 de fevereiro”, 
num balanço da “primeira fase da 
mobilização nacional para o combate ao 
mosquito”, mas muito ainda precisa ser 
feito.

A Corpvs, em atenção à 
importância do assunto e para preservar 
a saúde de seus colaboradores, contratou 
um serviço de pulverização para combater 
todos os tipos de insetos voadores em 
suas dependências. Edson Fernandes, 
coordenador de segurança, explica: “Há 
muito tempo, duas vezes por mês, a 

empresa é dedetizada contra baratas, 
formigas... e, desde fevereiro, também 
está sendo feita uma pulverização 
(fumacê) para combater todos os tipos 
de mosquitos e muriçocas, incluindo aí 
o Aedes aegypti. O objetivo é minimizar 
qualquer possibilidade de transmissão de 
chikungunya, dengue e zika”.

A ação será repetida regularmente, 
e Fernandes fala da seriedade da iniciativa: 
“É de grande importância e respeito aos 
colaboradores da nossa empresa diante 
das epidemias que atingem o nosso país, 
até mesmo com repercussão mundial. 
Fica o exemplo para que todos nós 
estejamos atentos a detectar possíveis 
focos ou ambientes propícios para 
proliferação desse mosquito transmissor 
de várias doenças”. Então, faça a sua 
parte. Colabore! Realize uma revisão 
detalhada semanal em sua casa, no 
quintal e onde mais você puder. 
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SAÚDE

ZIKA,
FIQUE ATENTO!

CORPVS
NO COMBATE AO
AEDES AEGYPTI
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