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A Empresa

ISC Brasil comemora o sucesso da 11ª edição
a sua informação, desenvolvendo, implantando
e mantendo um Processo Corporativo de
Segurança da Informação que deve ser
baseado nas necessidades de negócio e
direcionado pelas normas existentes.

Carlos Caruso, Marcy Campos e Edison Fontes.

Com duas edições anuais nos Estados
Unidos, a ISC é uma das maiores feiras
mundiais do ramo de segurança eletrônica.
No Brasil, entre os dias 15 e 17 de março,
chegou à sua 11ª edição como o principal
centro gerador de negócios, de informações e
da difusão da cultura preventiva para o setor.
“Segurança da Informação: um pouco de
história - o que mudou?”, foi o título da
palestra que Edison Fontes, sócio da Núcleo,
apresentou em parceria com o Prof. Carlos
Caruso, na programação da Universidade do
Gestor de Segurança ABSEG (Associação
Brasileira de Profissionais de Segurança),
durante a ISC. Caruso expôs um retrospecto
da segurança da informação nas recentes
décadas, enquanto Fontes focou na
necessidade das organizações se
estruturarem para proteger adequadamente

“Percebo que a ISC tem se preocupado a cada
ano em compartilhar informações técnicas
sobre os produtos. Participei de várias
atividades (workshops, palestras, encontros
técnicos), além da atualização contínua das
tendências e aplicações dos sistemas de
segurança eletrônica, alguns muito amigáveis
para o uso rotineiro, que amplia o leque de
opções. É com alegria que vejo nosso país ser
um dos mercados de grande interesse de
marcas globais, que apostam cada vez mais no
amadurecimento dos usuários e integradores”,
comentou João Jaouiche, consultor da Núcleo.

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

Marcela Floriano e João Jaouiche.
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O Nome da Estrela

Maureen Johnson

Fantástica Rocco

No mesmo dia em que o primeiro de uma série de assassinatos brutais acontece em
Londres, a norte-americana Rory Deveaux chega à cidade para começar uma nova vida
em um colégio interno. Os crimes hediondos parecem imitar as atrocidades de Jack, o
Estripador, praticadas há mais de um século. Logo a febre do Estripador toma conta
das ruas de Londres, e a polícia fica desconcertada com as poucas pistas e a ausência
de testemunhas. Exceto uma. Rory viu o principal suspeito no terreno da escola. Mas
ela é a única pessoa que o viu – a única que consegue vê-lo. E agora, Rory se tornou seu
próximo alvo. “Uma trama envolvente, bem escrita e com características diferentes.
Para quem gosta do gênero Young Adult, com um clima de suspense, investigação e
sobrenatural, é uma ótima leitura!” Marcela Floriano
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Pensamento
“A questão não é ter problema,
mas a forma como reagir a ele”.
[Roberto Setubal]

