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A Empresa

Apresentação da nova Delegada-Chefe da DELESP
dentro da DELESP. O combate à
clandestinidade é uma delas e, para isso,
pediu a colaboração de todos. “Conto com a
ajuda dos senhores presidentes,
responsáveis por garantir um excelente
trabalho da segurança privada, em
continuarem colaborando com a Polícia
Federal para reduzir os números de
clandestinos”, disse a delegada.

Reunião no DESEG com a participação da Dra. Bruna Menk e
representantes de entidades ligadas ao setor de segurança privada.

O DESEG - Departamento de Segurança da
FIESP (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo) realizou no dia 14 de julho, na
sede da federação, uma reunião exclusiva
com representantes de entidades e
empresas do segmento de Segurança
Privada e a nova Delegada-Chefe da DELESP
- Delegacia de Controle de Segurança
Privada da Superintendência da Polícia
Federal de São Paulo, Dra. Bruna Menk.
Durante sua apresentação, Dra. Bruna Menk
explicou quais são as demandas prioritárias
determinadas pela Polícia Federal,
apresentou dados consolidados do número
de empresas de segurança, de vigilantes e a
incidência de roubos e furtos nas
instituições financeiras, e seus objetivos

Dra. Bruna Menk acredita que todas as
corporações devem trabalhar em conjunto
para que a DELESP tenha um andamento
positivo nas investigações, inclusive se
colocou à disposição das entidades para
implementar ações e receber denúncias. A
formalização de um novo Ofício Normativo,
atualizado, onde as regras serão
complementadas, pode se tornar uma
medida educativa para o segmento.
João Jaouiche, consultor da Núcleo e Diretor
do DESEG, esteve presente no evento e
comentou, “foi uma oportunidade
interessante, pois pudemos conhecer
alguns detalhes importantes do dia a dia
desse setor da Polícia Federal, e como
autoridade e mercado podem se ajudar
mutuamente. A construção dessa ponte
fortalece as atividades de segurança
privada no país”.

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 Leitura
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Suspeitos

Robert Crais

Companhia Editora Nacional

Scott não está bem desde a aterrorizante noite em que homens não identificados
assassinaram sua parceira Stephanie e quase o mataram. Maggie também não está
bem. A pastora-alemã sobreviveu a três temporadas no Iraque e Afeganistão
farejando explosivos até perder seu tratador no ataque de um homem-bomba. Seu
estresse pós-traumático é tão grave quanto o de Scott. Eles são a última chance um
do outro. Juntos, vão começar a investigar o caso que ninguém quer que
investiguem: a identidade dos homens que assassinaram Stephanie. O que os dois
descobrem é que nada é o que parece ser. “Suspeitos é sensacional! Um livro policial,
mas que também fala de superação e perda e o incrível laço criado entre o ser
humano e os animais, uma trama eletrizante do começo ao fim”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Tentar e falhar é, pelo menos,
aprender. Não chegar a tentar é
sofrer a inestimável perda do que
poderia ter sido”.
[Albino Teixeira]

