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A Empresa

Sócios da Núcleo recebem homenagem durante a ISC
admiramos e respeitamos. Expressei na
ocasião minha gratidão à associação e aos
colegas, registrando meu respeito pelos
profissionais que abriram os caminhos por
onde pude avançar e que muito me
ensinaram. Construir, compartilhar
experiências e conhecimento é a marca da
ABSEG e tenho orgulho de fazer parte dessa
iniciativa desde o início”, expôs Ricardo
Coelho.
João Jaouiche, Marcela Floriano, Ricardo Coelho sócios da Núcleo e José Tarcísio Neves.

Com mais de 40 anos nos Estados Unidos, a
ISC é uma das maiores feiras mundiais do
ramo de segurança. No Brasil, entre os dias
18 e 20 de abril, chegou a sua 12ª edição
como o principal centro gerador de negócios
para o setor de segurança.

“É muito gratificante e fiquei muito alegre em
ter o reconhecimento da ABSEG que é
formada pela excelência dos profissionais de
segurança. Também é um desafio para
produzir mais e contribuir com a comunidade,
bem como incentivar aos demais colegas no
compartilhamento de conhecimento”,
declarou Edison Fontes.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise

A feira também conta com eventos
simultâneos destinados à capacitação e
qualificação técnica dos profissionais da área,
apoiado por diversas entidades do setor,
entre elas a ABSEG - Associação Brasileira de
Profissionais de Segurança, que em
comemoração aos seus 12 anos de fundação,
homenagearam alguns profissionais em
destaque da área de segurança privada.
“Foi emocionante receber essa homenagem
da ABSEG, especialmente ao lado de Tarcísio
Neves, um profissional e amigo que todos

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.

Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Tatiana Diniz - presidente da ABSEG, Dionísio Campos Accor Hotels e Edison Fontes - sócio da Núcleo.

Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Capitão Phillips
Richard Phillips (Tom Hanks) é um comandante naval experiente, que aceita
trabalhar na missão de entregar mercadorias e alimentos para o povo somaliano.
Logo no início do trajeto, ele recebe a mensagem de que piratas têm atuado com
frequência nos mares por onde devem passar. A situação não demora a se
concretizar, embora Phillips utilize todos os procedimentos possíveis para dispersar
os inimigos, eles conseguem subir a bordo, ameaçando a vida de todos. Quando
pensa ter conseguido negociar com os piratas, o comandante é levado como refém
em um pequeno bote. “Capitão Phillips é baseado numa história real ocorrida em
2009, uma longa e tensa negociação entre os sequestradores e os serviços especiais
americanos. Vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Seja a mudança que você
deseja ver no mundo”.
[Gandhi]

