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A Empresa

2º Congresso Digital Security

Igor Pipolo e seu sócio João Jaouiche.

Com o lema #Sejaúnico, a segunda edição do
Congresso Digital Security ocorreu no dia 14
de novembro, no Centro de Convenções
Rebouças, na capital paulista. Mais de 650
congressistas de todas as regiões do país
estiveram presentes, entre eles,
coordenadores, consultores, diretores,
engenheiros de vendas, empresários,
gerentes, gestores de marketing,
integradores, líderes de vendas, supervisores
e vendedores do segmento de segurança
eletrônica.
Organizado pela VP Group - editora da
Revista Digital Security, o evento tem como
objetivo, mostrar aos que buscam
conhecimento e desenvolvimento pessoal e
profissional, ferramentas para alavancar
vendas e o consequente crescimento pessoal
e das empresas.

Igor Pipolo, CEO da Núcleo e Diretor de
Grandes Eventos da Sekura Group (US), foi
um dos palestrantes e abordou o tema
“Trabalho em equipe”. Compartilhando
principalmente suas experiências práticas,
Pipolo fez uma breve retrospectiva das várias
oportunidades onde integrou e formou times
de alta performance. “Objetivos bem
definidos, selecionar bem os membros do
time, mantê-los motivados e ter uma
comunicação eficiente são pontos chave
para o trabalho em equipe”, e, “a
valorização das pessoas deve vir em
primeiro lugar, tudo mais é complementar”,
destacou Pipolo em sua apresentação.
A edição de 2016 já tem data marcada, dia 19
de novembro de 2016 e terá como tema
#Simplifique.

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

Igor Pipolo, Christian Visval - diretor da Revista Digital Security,
Marcos Sousa - palestrante e Professor Luiz Marins - palestrante.
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Prova Positiva

Phillip Margolin

Prumo

A advogada Amanda Jaffe é procurada para defender um homem desabrigado e
esquizofrênico acusado de assassinato. Simultaneamente seu pai, Frank, faz a defesa
de um mafioso também acusado de homicídio. Embora os acusados professem a
inocência, as provas forenses dizem o contrário. Mas, quando Amanda começa a
examinar as evidências nesses dois casos estranhos, ela encontra um denominador
comum assustador. Além do suspense hipnótico, o autor nos leva a conhecer os
incríveis e inovadores métodos de análise da cena do crime e a pensarmos na imensa
responsabilidade dos investigadores forenses para que a verdade venha à tona. “Uma
leitura surpreendente, combinação perfeita entre investigação, percepção da mente
criminosa e a rotina profissional de um advogado criminalista”. Marcela Floriano
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Pensamento
“O medo é a qualidade de quem
não tira as teia de aranha do
teto, temendo que o teto caia”.
[John Garland Pollard]

