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A Empresa

Anixter promove treinamento sobre soluções
voltadas ao mercado de segurança
Em seguida, a renomada empresa
Vault trouxe um novo conceito de
servidor de pequeno porte para CFTV
e controle de acessos que permite
uma integração simples entre os
sistemas. O público presente era
composto por profissionais do setor,
consultores e gestores de segurança,
em busca de soluções modernas.
Para apresentar a empresa e estreitar
as relações com o segmento de
pequenas e médias empresas, a
Anixter Internacional promoveu, em
suas instalações em São Paulo, mais
uma etapa da série de treinamentos
gratuitos para apresentar as soluções
voltadas para o mercado de
segurança.
Dessa vez foi possível conhecer as
soluções da empresa FLIR Systems,
que mostrou algumas aplicações para
as câmeras térmicas que vem com
facilidades na aplicação e vantagens
tecnológicas.

Além dos treinamentos também foram
apresentados cases de implantação
das soluções e demonstrações de
produtos.
“Encontros desse tipo tem um papel
importante no mercado, pois permite
constante atualização dos
profissionais, troca de experiências e
integração de ideias. Quem acaba
ganhando com isso é o cliente final,
que passa a ser assistido pelas novas
alternativas do setor", comentou João
Jaouiche, Consultor da Núcleo (à
esquerda da foto), que esteve presente
no evento.

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

Olhos da Justiça
A vida dos investigadores do FBI Ray (Chiwetel Ejiofor) e Jess (Julia Roberts) e da
procuradora Claire (Nicole Kidman) é severamente abalada pelo assassinato da filha
adolescente de Jess. Treze anos após o crime, Ray continua buscando pistas e
finalmente parece ter encontrado um caminho para solucionar o caso. A verdade é
chocante e os limites entre justiça e vingança tornam-se imperceptíveis.
“Intercalando momentos atuais com lembranças do passado, o filme aborda a
política por trás de todo o departamento de justiça americana e do FBI, que prefere
encontrar uma sede terrorista a ajudar a solucionar o caso da filha de Jess. Com um
final impressionante e momentos de tirar o fôlego, Olhos da Justiça vai te fazer
refletir sobre o que você faria por seus filhos”. 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
“Prefiro contratar um homem
entusiasmado a um homem que
sabe tudo”.
[John D. Rockefeller]

