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A Empresa

EXPOSEC 2016 supera expectativas do setor
Daryus – Consultoria e Treinamento, que
promoveu palestras e treinamentos gratuitos
com o objetivo de capacitar profissionais e
disseminar conhecimento e informação nas
áreas de governança, risco, compliance,
segurança da informação e cyber security.

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.

Os sócios e consultores da Núcleo estiveram
presentes na feira e prestigiaram a 1ª Ilha de
Segurança da Informação (foto).
João Jaouiche (Núcleo), Jeferson D'Addario (Daryus), Tácito Leite
(Indra), Débora Costa (Daryus), Ana Setti (Ediset), Igor Pipolo
(Núcleo) e Fernando Só (PerformanceLab).

Realizada de 10 a 12 de maio de 2016, no São
Paulo Expo, em São Paulo, a 19ª edição da
EXPOSEC - Feira Internacional de Segurança
foi encerrada com recorde de visitação
superando 42 mil visitantes.
Um dos principais eventos e vitrine
tecnológica da América Latina para o setor de
segurança, a feira reuniu 800 marcas
expositoras, nacionais e internacionais, que
apresentaram soluções para os segmentos de
segurança eletrônica, privada, pessoal,
patrimonial e empresarial.
Uma das novidades desta edição foi a 1ª Ilha
de Segurança da Informação, uma parceria
entre a Cipa Fiera Milano com o Grupo

Outros destaques da edição 2016 foram a
inclusão das soluções para as áreas de
automação e segurança pública, o programa
“1ª Participação EXPOSEC”, um pacote de
serviços voltada para as empresas de todos os
tamanhos e segmentos da indústria da
segurança, além do TechShow, com palestras
de conteúdo e atualização profissional.
“As feiras do setor são sempre um grande
momento para rever colegas e conhecer
novas pessoas e as novidades do mercado.
Para mim, o mais importante é o contato
com os visitantes e colegas, ouvindo-os e
procurando entender os anseios e
perspectivas. Senti que o momento político
no Brasil está, mais do que nunca, na boca
do povo e que ainda teremos um bom tempo
até a economia reaquecer”, comentou Igor
Pipolo, CEO da Núcleo.

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 Leitura

Foto: Divulgação

4 de Julho

James Patterson e Maxine Paetro

Arqueiro

Uma policial exemplar. A tenente Lindsay Boxer não podia vacilar: era matar ou
morrer. Ela estava na mira de uma arma. Se não puxasse o gatilho da sua pistola, a
Polícia de São Francisco perderia um dos seus melhores oficiais. Lindsay não teve
dúvida, afinal era legítima defesa. O resultado: uma adolescente morta, uma cidade
dividida e a tenente no banco dos réus. “4 de Julho é o quarto livro da série Clube das
Mulheres contra o Crime, mas em momento algum ficamos perdidos na narrativa
por estarmos começando a leitura pelo quarto volume. Escrito de maneira ágil e
envolvente, o autor em momento algum, joga sobre os personagens alguma sombra
de suspeita, apenas cria expectativas de pode ser que seja... O mais surpreendente
não é o criminoso e sim os motivos. Ótima leitura!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Os dias prósperos não vêm por
acaso, nascem de muito trabalho
e persistência”.
[Henry Ford]

