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A Empresa

Angola recebe a visita de Fernando Montenegro
E por fim, aconteceu o lançamento oficial
do livro “Comando Verde”, que contou
com ampla cobertura da mídia angolana.

Montenegro ao centro com os jornalistas dos principais
órgãos de imprensa de Angola.

Recentemente, Fernando Montenegro,
consultor associado da Núcleo,
desenvolveu diversas atividades em
Luanda, capital da Angola. A pedido do
Ministério do Interior, Montenegro
ministrou uma palestra sobre
Gerenciamento de Crise de Imagem para
os Comandantes das Forças de Segurança
(Polícia Nacional, Bombeiros e Guardas
Prisionais). Dando prosseguimento às
atividades, nas instalações do anexo da
Presidência da República, Montenegro
realizou um treinamento para os
jornalistas dos principais órgãos de
imprensa, sobre Acompanhamento de
Operações Policiais em Ambiente de Risco.

O livro já foi lançado no Brasil, México,
Portugal e Angola. Traduzido para o
Espanhol e com previsão de lançamento
em breve da versão em inglês. Comando
Verde venceu o concurso literário do
Brazilian International Press Awards 2015 e
recebeu a premiação em Fort Lauderdale Flórida, no dia 9 de maio. Na obra, o autor
Fernando Montenegro, expõe de forma
ficcional as suas experiências vivenciadas
ao longo dos anos 2011 e 2012, quando
foi o Comandante de 850 militares do
Exército na megaoperação de ocupação
dos Complexos de favelas do Alemão e da
Penha no Rio de Janeiro.
“A obra tem muito
humor e é
recheada de
intrigas, traições e
sexo. Prende a
atenção do início
ao fim”, relatou
Montenegro.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria em gestão de
riscos, composta por gestores
em segurança empresarial,
administradores de empresas,
advogados e engenheiros,
preparada para atender seus
clientes nas diversas necessidades de segurança.

Serviços e Produtos
Arquitetura de Segurança
Assessoria
CheckSeg
Continuidade de Negócios
Diagnóstico
Engenharia de Segurança
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano Diretor de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal VIP
Treinamentos

Dica de Filme
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O Preço do Amanhã
O tempo se tornou a maior moeda de todas. Os cientistas conseguiram descobrir
uma forma de destruir o gene do envelhecimento para evitar a superpopulação.
Então, quando uma pessoa chega aos 25 anos, para de envelhecer, mas possui
apenas mais um ano de vida, a não ser que tenha dinheiro para pagar pelo tempo
extra. Na busca por poder e tempo de vida, um homem (Timberlake) é acusado
injustamente de homicídio e se vê obrigado a sequestrar uma bela jovem (Amanda
Seyfried) para conseguir ganhar mais tempo e provar sua inocência. “Uma ficção
científica que mostra como a desigualdade social é injusta, onde alguns vivem com
tempo de sobra e outros vivem com tempo pra um dia”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Coragem é a resistência ao
medo, domínio do medo, e não a
ausência do medo”.
[Mark Twain]

