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A Empresa

Igor Pipolo participa da Cumbre ALAS 2015
segurança já realizado pela ALAS Associação Latino Americana de Segurança.
Parabéns ao Gustavo Gassmann,
Presidente da ALAS Internacional, Luiz
Bonatti, Presidente da ALAS Brasil e a toda
equipe, que sob o comando do Sr. Alberto
Alvarez, Diretor Executivo da ALAS
Internacional, não economizou esforços
para fazer um grande evento”, declarou
Pipolo.

Miami recebeu entre os dias 22 e 23 de julho
a 5ª Edição da Cumbre Gerencial ALAS que é
o encontro latino americano dos líderes de
segurança, que a cada edição vem ganhando
espaço e se destacando no calendário de
eventos, devido a sua agenda de
conferências, painéis de discussão, cases de
sucesso e exposição de produtos e soluções.

A exposição contou com mais de 40
empresas, entre fabricantes e distribuidores,
que exibiram as novidades em segurança
eletrônica, por meio das sessões de
networking e jogos interativos.
“Não há prova maior de que o congresso foi
um sucesso, afinal dividir o palco com o
mestre Marcos Sousa (foto) é garantia de
aprendizado sempre”, complementou.

Profissionais de 18 diferentes países da
América Latina participaram ativamente do
programa acadêmico, destacando temas
como a integração e convergência entre
segurança eletrônica e segurança da
informação e a segurança em grandes
eventos. Igor Pipolo, CEO da Núcleo e Diretor
de Grandes Eventos da Sekura Group foi um
dos palestrantes.
“Foi uma grande honra ter participado do
maior encontro de profissionais de

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

Foto: Divulgação

O Protetor
Baseado na série de televisão “The Equalizer” dos anos 1980, o filme apresenta
Robert McCall (Denzel Washington), um homem misterioso que costumava
trabalhar como oficial da polícia. Motivado pelas injustiças sociais, ele ajuda
vítimas e qualquer pessoa em perigo. A protegida da vez é Teri (Chloë Grace
Moretz), jovem explorada sexualmente por mafiosos russos. “Filme pipoca, ótimo
por oferecer ao espectador aquilo que ele procura: tiros, lutas e mortes em uma
envolvente história sobre um homem com treinamento militar e experiência em
combate que se vê frente a um inimigo poderoso em defesa de uma jovem
prostituta”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Não é o mais forte da espécie
que sobrevive, nem o mais
inteligente. É aquele que melhor
se adapta as mudanças”.
[Charles Darwin]

