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A Empresa

Compliance Digital

Conselho Comunitário
Com uma iniciativa da Coordenadoria dos
Conselhos de Segurança do Estado de São
Paulo, subordinado à Secretaria de Segurança
Pública, foi realizado o primeiro encontro dos
CONSEGs do estado, com cerca de 300
representantes presentes e diversas
autoridades. A ideia foi dar o primeiro passo
efetivo para a padronização da comunicação
entre a segurança pública e as comunidades
lideradas pelos CONSEGs.

A Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de
Alta Tecnologia da OAB São Paulo, presidida
pelo Dr. Coriolano Camargo, promoveu no dia
24 de setembro um evento que abordou
temas como compliance digital e crimes
empresariais, compliance e segurança da
informação e o papel do compliance officer.

Segundo João Jaouiche, consultor da Núcleo e
Vice-Presidente do CONSEG Morumbi, o
encontro demonstrou à disposição das
autoridades em compartilhar os esforços
com as micro comunidades, as quais são
conhecedoras em detalhes das rotinas de
suas respectivas áreas. A troca organizada
de informações possibilitará um significativo
salto na estratégia de tratamento de delitos.

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

Edison Fontes, Sócio da Núcleo Consultoria
participou do Painel Compliance Digital e
Crimes Empresariais, juntamente com o Dr.
Marcelo Crespo e com a Dra. Cristina Sleiman.
No painel foram abordados os crimes
cometidos pelas empresas e a necessidade
de adoção de rígidos controles de segurança.
Fontes destacou que a definição e
implantação de políticas e normas de
segurança da informação pela organização é
fator crítico de sucesso e fator estruturante
para a proteção da informação.

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 Leitura

Danem-se os normais
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João Bettencourt e Mariana Torres

Casa da Palavra

A obra é uma biografia de um ex-presidiário, que conta sua trajetória de ladrão a
empresário, como um peixeiro pobre de Belém, que roubou para viver e foi preso no
Carandiru, conseguiu se tornar um empreendedor dos transportes. Quando Sila da
Conceição parou de roubar, aos 29 anos, ele sofreu, foi desacreditado, mas insistiu
em viver honestamente. Sem estudo, aprendeu com a vida a lutar por seus sonhos e
nunca pensou em desistir. Persistência e resultados o estimularam a continuar
investimento. “Conheça a fascinante história desse ex-presidiário, que aprendeu que
por pior que seja a situação, você tem a chance de superá-la. Hoje, ele é proprietário
de uma frota de táxis, uma construtora e imóveis nos EUA”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Equilibre seus pensamentos com
ações. Se você passar muito
tempo pensando, você nunca vai
fazer nada”.
[Bruce Lee]

