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A Empresa

Global Risk Meeting

Palestra no CRA
No dia 20 de setembro, o Grupo de
Excelência de Estudos em Tecnologia Digital
do CRA-SP (Conselho Regional de
Administração de São Paulo), coordenado
pelo Dr. Jorge Santos, promoveu o evento:
“Como as organizações e seus
administradores devem se proteger no
Ciberespaço”.

A Núcleo Consultoria participou do Global
Risk Meeting 2017, evento que tem como
objetivo reunir executivos brasileiros e
internacionais para debater amplamente
estratégias de Gestão de Riscos entre
profissionais e empresas do Brasil, sempre
levando à criação de soluções inteligentes
para solucionar os desafios desta área com
base em cases e parcerias sólidas. O CEO da
Núcleo, Igor Pipolo, fez parte do painel sob o
tema “Resiliência, Negócios & Cyber
Transformation”.

Durante o evento, Edison Fontes, sócio da
Núcleo apresentou a palestra: “Processo
Corporativo de Segurança da Informação:
como as organizações devem se proteger?”.
Fontes explicou como uma organização deve
estruturar, implementar e manter seu
processo de proteção da informação. “Muitas
organizações não planejam e priorizam
suas ações e desta maneira fica difícil
conseguir o apoio do Corpo Diretivo da
Organização”, complementou (foto: Prof.
Adriano Vallin, Dr. Jorge Santos e Edison Fontes).

“Primeiro agradeço ao Jefferson (foto à
direita) pela oportunidade de participar
desse evento, no qual entendo ser um dos
eventos mais interessantes dessa área de
risco aqui no Brasil, e especialmente por
estar ao lado de dois grandes painelistas,
Armando Buchina da Finch Soluções e
Matheus Garcia da Linx”, declarou Pipolo.

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
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme

Foto: Divulgação

O Dia do Atentado
Após os atentados terroristas à Maratona de Boston em 2013, um grupo formado
pelo Sargento da Polícia Tommy Saunders (Mark Wahlberg), o Agente Especial Richard
Deslauries (Kevin Bacon), o Comissário da Polícia Ed Davis (John Goodman), o Sargento
Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) e a enfermeira Carol Saunders (Michelle Monaghan) se
unem aos bravos sobreviventes para identificar e capturar os responsáveis pelo
ataque terrorista antes que eles possam fazer novas vítimas. “Talvez seja difícil
entender o real significado de uma produção como esta. Hoje, os EUA é uma nação
que vive a iminência de uma nova tragédia a todo instante, nos colocarmos na posição
de uma população tomada pelo medo é fundamental para compreendermos o que é
O Dia do Atentado!” Marcela Floriano
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Pensamento
“O problema com as boas ideias
é que elas acabam dando
muito trabalho.
[Peter F. Drucker]

