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A Empresa

Congresso SUCESU 2016

Como garantir a Governança da Segurança
da Informação foi a palestra que Edison
Fontes, sócio da Núcleo apresentou no
Congresso SUCESU 2016 - Congresso de
Informática e Telecomunicações que
aconteceu entre os dias 01 e 02 de
setembro, em Salvador/BA.
Sob o tema central “Diálogo em redes:
tecnologias, negócios e sociedade”, a
SUCESU deste ano teve como objetivo
principal, apresentar e discutir a Tecnologia
da Informação e Comunicação, suas
conexões com os temas correlatos, sua
influência na sociedade, nas organizações e
nos negócios.

pouco explicado como as organizações
efetivamente conseguem implementar
esta Governança”, afirmou Fontes. “O que
apresentamos foi um conjunto estruturado
de ações de como implantar e manter a
Governança da Segurança da Informação.
São orientações práticas porque é fruto da
nossa experiência em diversas
organizações. Recomendamos que a
organização identifique os seus
direcionadores corporativos que servirão
como base para a definição dos controles.
Em seguida é necessária a existência de
políticas e normas para que possamos
avaliar o grau de maturidade dos controles
definidos destes regulamentos. Com todas
estas informações é possível fazer um
planejamento e validar este planejamento
com a Governança Corporativa. Também
apesentamos casos práticos de como
comunicar ao Corpo Diretivo da
Organização e buscar o alinhamento
necessário”, complementou.
No final da palestra foi sorteado o Livro
Políticas e Normas para a Segurança da
Informação, de autoria de Fontes e
publicado pela Editora Brasport.

“O tópico Governança da Segurança da
Informação é muito debatido, porém,

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
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Jogo do Dinheiro
Lee Gates (George Clooney) é o apresentador do programa de TV “Money Monster”,
onde dá dicas sobre o mercado financeiro. Um dia, um desconhecido (Jack
O'Connell) invade o programa exatamente quando ele está sendo gravado e, com
um revólver, obriga Lee a vestir um colete repleto de explosivos. Patty Fenn (Julia
Roberts), a produtora do programa, imediatamente ordena que o mesmo saia do
ar, mas o invasor exige que ele permaneça ao vivo, caso contrário matará Lee. “Jogo
do Dinheiro parece um básico suspense de sequestro, mas levanta questões e
críticas interessantes sobre dinheiro, manipulação do mercado, quebra de
informações sigilosas e a distorção entre jornalismo e entretenimento. Um bom
filme, capaz de manter a tensão do começo ao fim”. Marcela Floriano
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Pensamento
“A gente tem que sonhar senão as
coisas não acontecem”.
[Oscar Niemeyer]

