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A Empresa

Núcleo prestigia festa de confraternização da ABSEG
aprovação do Estatuto da Segurança Privada,
com a regulamentação do Gestor de
Segurança Privada, profissional que a ABSEG
ampara e apoia, então pra gente isso é
bastante importante. A ABSEG trabalhou na
formatação do texto do Estatuto desde 2007,
tivemos diversas discussões em São Paulo e
Brasília e ele agora foi aprovado, realmente
muita coisa para comemorar!”.

Tácito Leite - Indra, Marcela Floriano e Edison Fontes Núcleo Consultoria, Gustavo Pierre - Johnson & Johnson e
Tatiana Diniz - Presidente da ABSEG.

Os sócios da Núcleo prestigiaram na noite do
dia 1º de dezembro, no Restaurante Praça
São Lourenço, em São Paulo, a festa de
confraternização de fim de ano da
Associação Brasileira de Profissionais de
Segurança - ABSEG. O evento reuniu
associados, parceiros e amigos em um jantar
comemorativo para celebrar o ano de 2016 e
vislumbrar as próximas ações e projetos para
fortalecer o mercado de segurança e
valorizar os profissionais da área.
A presidente da entidade, Tatiana Diniz, só
tem a festejar, “Sentimento de dever
cumprido, nós estamos com uma diretoria
totalmente coesa que assumiu em julho,
diversos eventos durante todo o ano na
associação e a grande conquista, que foi a

O evento, patrocinado pela Graber
Segurança, além da oportunidade de
integração e networking, desempenhou um
papel social, com uma ação solidária de
venda de fraldas que foram doadas à
Fraternidade Aliança Aca Laurência. Os
participantes também foram agraciados com
sorteios de livros e brindes e a presença
ilustre do Deputado Arnaldo Faria de Sá, um
dos mentores do Estatuto da Segurança
Privada.

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

“Tivemos um ano complicado na economia
do Brasil, mas aos poucos o setor de
segurança privada vem mostrando sua
força. Ficamos felizes por participar dessas
conquistas com a ABSEG e de reencontrar
velhos amigos. Que 2017 seja mais uma
oportunidade de crescimento e evolução”,
comentou Marcela Floriano, sócia
administradora da Núcleo.
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Dica de Filme
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Sicario: Terra de Ninguém
Após perder alguns agentes do FBI numa explosão proposital causada na cena de
um crime em Phoenix, a agente Kate Macy (Emily Blunt) é convidada pela CIA a
participar de uma missão em El Paso que pode levá-la ao chefe do cartel Mexicano,
também responsável pela explosão que matou seus colegas. Ao aceitar a missão,
Kate é na verdade levada a Juárez no México, para captar um informante que pode
saber onde o chefe do Cartel está. Esta missão é chefiada por Matt (Josh Brolin) e
Alejandro (Benicio Del Toro), que não passam informações nenhuma do que está
acontecendo a Kate - como o fato de a levarem ao México em vez de El Paso. “É uma
trama complexa, com cenas pesadas sobre o duelo entre o poder e a lei, o domínio
dos cartéis mexicanos e o quanto corrompe e destrói as famílias”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Muitas pessoas gastam dinheiro que
não tem, para comprar coisas que
não precisam, para impressionar
pessoas que não gostam”.
[Will Smith]

