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A Empresa

Convergência 2016

Palestra na Anhanguera
“Como elaborar o Processo Corporativo de
Segurança da Informação” foi o tema da
palestra apresentada pelo Consultor da
Núcleo, Edison Fontes, na Universidade
Anhanguera, aos alunos dos Cursos de
Segurança Privada, Gestão Comercial e
Logística.

A SIA - Security Industry Association e a
AURESIDE - Associação Brasileira de
Automação Residencial e Predial, em parceria
como os portais de negócios NETSEG e
NETAV, idealizaram o evento Convergência
2016, desenvolvido para aproximar
integradores e fabricantes de Segurança
Eletrônica e Automação Predial.
“Nesse evento pude presenciar um
interessante e importante passo na
convergência de soluções para proteção
residencial, através da interação de
fornecedores que se descobriram com
objetivos comuns. A sociedade tem muito a
ganhar com essa iniciativa, uma vez que
profissionais competentes em suas áreas
juntam-se para prover reais soluções”,
declarou João Jaouiche, Consultor da Núcleo,
que participou como expectador desse
programa inovador.

Fontes abordou de maneira prática, como
uma organização deve se estruturar para
desenvolver e implantar um Processo
Corporativo de Segurança da Informação,
“Muitas organizações não se planejam e
nem se estruturam adequadamente, a
consequência é uma proteção de
informação pontual e sem uma visão
organizacional. Esta ação não é sustentável
ao longo do tempo”, afirmou. Toda a
estrutura apresentada por Fontes está
detalhada em seu livro “Políticas e Normas
para a Segurança da Informação”, Editora
Brasport.

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

Contrabando
Chris Farraday (Mark Wahlberg) já tinha largado a vida de contrabandista, mas
Andy (Caleb Jones), o irmão de sua esposa Kate (Kate Beckinsale), se meteu numa
jogada e perdeu a mercadoria. Agora, ele precisa voltar à ativa para recuperar o
prejuízo porque Tim Briggs (Giovanni Ribisi) e seus capangas começam a ameaçar
sua esposa e a família. Começa então uma forte pressão e Chris vai precisar de
toda a sua experiência e contatos para vencer essa corrida contra o relógio e pagar
uma dívida de milhões de dólares. “Um filme de ação que fala sobre o inevitável
caminho que a dívida do crime deve percorrer. Ainda que clichê, a trama é bem
articulada, prendendo a atenção do início ao fim”. Marcela Floriano
Alameda Santos, 1293 cj. 84 | Cerqueira César | São Paulo - SP | 01419-001
Fone: +55 (11) 3266 6468 | nucleo@nucleoconsult.com.br | nucleoconsult.com.br

Pensamento
“Tentar e falhar é, pelo menos,
aprender. Não chegar a tentar é
sofrer a inestimável perda do que
poderia ter sido”.
[Albino Teixeira]

