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A Empresa

Sócios da Núcleo prestigiam evento de
encerramento do ano da ABSEG
o apoio constante a eventos da área de
segurança; mudança na nomenclatura da
certificação ASE - Administrador de
Segurança Empresarial, entre muitas outras
atividades.

Ricardo Coelho - consultor associado da Núcleo e
Tatiana Diniz - presidente da ABSEG.

O Espaço Heineken, em São Paulo, recebeu
no dia 04 de dezembro o evento de
encerramento do ano da ABSEG Associação Brasileira de Profissionais de
Segurança. Os sócios da Núcleo estiverem
presentes e prestigiaram o evento que
reuniu associados, parceiros e amigos em
um clima animado e descontraído, para
celebrar as conquistas da associação no
ano de 2017.
A presidente da entidade, Tatiana Diniz, fez
uma breve explanação sobre a associação e
as principais ações do ano, como:
participação ativa nas feiras ISC e LASEC;
realização do COBSEG - Congresso Brasileiro
de Segurança e de diversas visitas técnicas;

Durante o encontro, a presidente ressaltou a
grande parceria com a Graber, inclusive
exibindo o vídeo produzido por ela, em que
diretores da ABSEG participaram, divulgando
a importância do Gestor de Segurança, e a
apresentação do livro Segurança na Indústria
- Debates sobre Estratégia e Gestão, editada
em parceria com a FIESP. “É uma
contribuição importante para os debates
sobre estratégia e gestão da proteção
empresarial. Demonstra claramente como
a observância de normas e práticas
consagradas, melhora a performance do
capital do acionista e como a integração
entre segurança pública e segurança
privada é factível e vital para o sucesso da
proteção das empresas e da sociedade”,
falou Ricardo Coelho, consultor associado da
Núcleo e coordenador geral do projeto.
O evento ainda contou com a presença do
deputado federal, Arnaldo Faria de Sá, que
entregou uma placa de reconhecimento a
presidente Tatiana Diniz, pelo excelente
trabalho de condução da associação.

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 Protetor
Baseado na série de televisão "The Equalizer" dos anos 1980, o filme apresenta
Robert McCall (Denzel Washington), um homem misterioso que costumava
trabalhar como oficial da polícia. Motivado pelas injustiças sociais, ele ajuda vítimas e
qualquer pessoa em perigo. A protegida da vez é Teri (Chloë Grace Moretz), jovem
explorada sexualmente por mafiosos russos. "Na trama, Denzel Washington
interpreta um ex agente das forças especiais que similou sua própria morte para
viver uma vida tranquila em Boston. Mesmo vivendo uma rotina normal, seu desejo
de justiça se reacende, quando ele se depara com mafiosos agindo brutalmente
sobre pessoas indefesas. Se alguém tem um problema, sem ter para onde correr,
McCall vai ajudar, afinal ele é O Protetor. Um ótimo filme!" Marcela Floriano
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Pensamento
“Definir um objetivo é o ponto de
partida de toda a realização”.
[W. Clement Stone]

