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A Empresa

Lasec Brasil 2016 – 2ª Latin American Security Expo
“As organizações precisam se estruturar e
precisam definir como tratar a questão do
home office. É uma tendência, mas, é uma
decisão estratégica da organização,
principalmente da área de recursos humanos
com o apoio da área jurídica”, explanou Fontes.

Edison Fontes

A Lasec aconteceu em São Paulo, de 26 a 28
de outubro, no Centro de Convenções Frei
Caneca. Durante os três dias, a feira
apresentou diversos lançamentos de marcas
nacionais e internacionais em segurança
eletrônica e também contou com eventos
simultâneos, como congressos, seminários e
palestras ministrados por especialistas do
setor, dentre eles, tivemos a participação dos
sócios da Núcleo, Edison Fontes e João
Jaouiche.
“Riscos Cibernéticos e Segurança da
Informação em Redes Sociais e Home Office”,
foi o tema da palestra de Edison Fontes no
COBSEG - Congresso Brasileiro de Segurança.
Fontes apresentou os conceitos de risco e
segurança da informação e considerou qual
abordagem uma organização precisa adotar
para possibilitar que o uso de redes sociais e
de home office aconteça de maneira segura.

João Jaouiche foi o coordenador e mediador
do Seminário sobre Projetos de Segurança
para Condomínios, Shoppings Centers e
grandes Lojas. “Destacar a importância do
planejamento estruturado, dos projetos
técnicos, análise dos riscos e da comunicação
entre os envolvidos nesse processo (o
empreendimento, os usuários, os gestores e
os prestadores de serviços) é fator crítico de
sucesso. Nesse evento tivemos a oportunidade
de plantar mais essa semente e compartilhar a
experiência dos profissionais que palestraram”,
destacou Jaouiche.

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
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

João Jaouiche

Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Efeito Dominó
Em setembro de 1971 foi construído um túnel para dentro da caixa-forte de um
banco na Baker Street, em Londres. De lá foram roubados diversos cofres de dinheiro
e joias, no valor de milhões de libras. O assalto esteve em destaque na imprensa por
uns dias, mas logo desapareceu devido à obstrução à mesma pelo governo do Reino
Unido. Esta é a história do que estava escondido nos cofres e qual era sua relação
com a família real. “Um filme que consegue se sobrepor aos clichês do gênero assalto.
A história é supostamente real, parte de uma teoria de conspiração que inclui a
família real britânica, silenciamento da imprensa, a máfia do sexo e policiais
corruptos. Difícil dizer o quanto da história é real e o quanto é inventado, de qualquer
maneira, Efeito Dominó mantem o suspense do início ao fim”. Marcela Floriano
Alameda Santos, 1293 cj. 84 | Cerqueira César | São Paulo - SP | 01419-001
Fone: +55 (11) 3266 6468 | nucleo@nucleoconsult.com.br | nucleoconsult.com.br

Pensamento
“Nada é permanente nesse
mundo cruel. Nem mesmo os
nossos problemas”.
[Charles Chaplin]

