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A Empresa

Fórum de Desenvolvimento

A Distrital Sudoeste da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP) realizou no dia 23 de
outubro, o 5º Fórum de Desenvolvimento e
Competitividade Empresarial da Região
Sudoeste de São Paulo, nesta edição com o
tema Mais Segurança, Mais Trabalho e Mais
Negócios. O evento reuniu cerca de 300
pessoas entre empresários e autoridades. O
objetivo foi o de estreitar o relacionamento
entre micro e pequenos empresários, líderes
empresariais, novos empreendedores,
comunidade e universitários da região,
discutindo o futuro e as necessidades do
local. “Além de honrado pelo convite para
participar da mesa redonda, fiquei surpreso
com a capacidade de mobilização dessa
parcela da sociedade que, ao invés de
lamentar, se mobiliza em busca de
alternativas e, juntos contraem as
soluções”, comentou João Jaouiche, sócio
da Núcleo.

Workshop da Informação
"Controles Corporativos: colaboram ou
impedem a sustentabilidade da informação
da organização?" foi o tema que Edison
Fontes apresentou na Palestra de Abertura
do IX Workshop GESITI 2017 (Gestão de
Sistemas e Tecnologias da Informação),
promovido pelo Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer no dia 25 de
outubro, em Campinas/SP. Fontes, que foi o
Keynote Speaker, considerou a interação dos
controles corporativos tipo Segurança,
Informação, Auditoria, Compliance, Risco
Operacional e Controles Internos, como um
fator que possibilita a sustentabilidade da
informação, desde que estes controles
tenham uma gestão adequada e a
organização cumpra a sua Verdade
Corporativa. "Tenho trabalhado este assunto
em clientes e entendo que é uma das
dificuldades que as organizações possuem",
expôs Fontes, sócio da Núcleo.

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
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Tese sobre um Homicídio
Roberto Bermudez (Ricardo Darín) é um especialista em Direito Criminal que ministra
um curso bastante reconhecido. Uma nova turma está prestes a iniciar as aulas e
entre os alunos está Gonzalo (Alberto Ammann), filho de um velho conhecido do
professor. Gonzalo trata Roberto como um verdadeiro ídolo, o que incomoda o
mestre. Já com as aulas em pleno andamento, um brutal assassinato ocorre perto da
universidade. Roberto logo demonstra interesse no caso e, ao investigar os detalhes,
passa a crer que Gonzalo seja o autor do crime e esteja desafiando-o a um jogo de
inteligência. “Um bom suspense psicológico que vai se desenvolvendo por hipóteses e
pistas, com suspeito e investigador muito próximos. O final pode frustar alguns, mas o
título do filme já diz, é uma tese sobre um homicídio”. 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
“Uma chave importante para o
sucesso é a autoconfiança. Uma
chave importante para a
autoconfiança é a preparação”.
[Arthur Ashe]

