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A Empresa

Workshop Inteligência de Ordem Pública
inteiros no Brasil e em grande parte do
mundo. Cada vez mais, estão infiltrados nos
mais elevados níveis de poder e podem
controlar Estados. Esse cenário devastador
foi um dos tópicos amplamente debatido
durante o evento.

Dr. Fábio Pereira, Cel. Fernando Montenegro,
Cel. Castilho, TC Woloszyn e TC Eduardo Fernandes.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo,
através do Centro de Inteligência da Polícia
Militar, realizou no dia 15 de setembro, o
workshop Inteligência de Ordem Pública,
com o propósito de estabelecer um
ambiente para compartilhamento de
experiências e conhecimentos e também
produzir subsídios que contribuam para a
sedimentação da Doutrina de Inteligência
em Segurança Pública e para o
reconhecimento da importância dessa
atividade para o exercício das ações da
Polícia, principalmente, na preservação e
manutenção da Ordem Pública.
As organizações do crime organizado no
Brasil estão se transformando em grandes
corporações que controlam territórios

Entre os palestrantes estava o Cel. Fernando
Montenegro, consultor da Núcleo e que foi o
comandante da ocupação do Exército no
Morro do Alemão, no Rio de Janeiro.
Montenegro abordou o tema
“Narcopopulismo e Black Spots - os artifícios
do narcotráfico para obter apoio da
população de comunidades de territórios
não governados e que se constituem em
redutos criminais”.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria 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 e proteção.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança

A sua descrição das atividades dos chamados
“Black Spots”, onde o Estado não tem
controle no ambiente do Rio de Janeiro,
trouxe uma descrição da complexa realidade
vivida naqueles pontos. A interação das
atividades ilícitas com o dia a dia das
comunidades torna altamente complexa as
operações nestas regiões. “A primeira linha
de defesa deve ser a Inteligência e não o
Exército ou a Polícia. É preciso coletar
dados, analisá-los e por fim, formar o
conhecimento. A inteligência deve dirigir as
operações”, defendeu Montenegro.

Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Sully - O Herói do Rio Hudson
“Apenas alguns segundos para tomar uma decisão que envolve a vida de 155
passageiros e a tripulação, sem os motores e voando baixo sobre Nova York, não foi
nada simples. Anos de experiência e muito equilíbrio foram alguns dos fatores que
ajudaram ao Capitão Chesley Sully (Tom Hanks) conseguir a façanha de pousar em
pleno Rio Hudson. Seu ato heróico foi questionado pelas autoridades do
departamento de aviação americana e ele conseguiu provar junto com seu
copiloto, que aquela era a melhor opção para o momento. A vida imita a arte e
muitas vezes somos forçados a tomar decisões que só revivendo o momento e
todas as circunstâncias é que poderemos entender. Estar preparado para uma
crise é a grande diferença entre o sucesso e o fracasso”. Igor Pipolo
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Pensamento
“Você é aquilo que pensa e se
transforma naquilo que acredita
com todas as suas forças”.
[Marcos Sousa]

