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A Empresa

Edison Fontes ministra palestra para Diretoria de
Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha
A palestra tratou dos direcionadores e
controles de segurança da informação que
devem ser seguidos pelas organizações que
prestam serviço para a Defesa Nacional.
Durante a apresentação, Fontes ressaltou
que “a identificação dos direcionadores
que atendam o Ambiente Estratégico de
Defesa Nacional pela organização,
possibilitará a proteção adequada da
informação”.
Edison Fontes com membros da DCTIM e
Gestores da CONSUB.

Como parte das comemorações do
aniversário da Diretoria de Comunicações e
Tecnologia da Informação da Marinha
(DCTIM), a CONSUB, empresa especializada
em Sistemas de Comando e Controle, que
há 20 anos produz os Sistemas de Controle
Tático e de Armas dos navios de superfície,
promoveu no dia 25 de janeiro, para a
tripulação da DCTIM a palestra “Gestão
Organizacional da Segurança da
Informação no Ambiente Estratégico de
Defesa Nacional”, ministrada por Edison
Fontes, sócio da Núcleo Consultoria e autor
de vários livros sobre o assunto.

Ao final, o palestrante interagiu com o
público presente, respondendo às
perguntas dos participantes.

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

Edison Fontes durante sua palestra sobre
Gestão da Segurança da Informação.

Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme

Foto: Divulgação

Polícia Federal - A Lei é para Todos
Durante a realização da Operação Bidone, a Polícia Federal apreende no interior
de um caminhão carregado de palmito, 697 kg de cocaína. A investigação recai na
equipe montada por Ivan Romano (Antonio Calloni), sedida em Curitiba e
composta também por Beatriz (Flávia Alessandra), Júlio (Bruce Gomlevsky) e Ítalo
(Rainer Cadete). As conexões do tráfico os levam ao doleiro Alberto Youssef
(Roberto Birindelli) e, posteriormente, ao ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto
Costa (Roney Facchini), que revela uma imensa estrutura envolvendo construtoras
e o governo, de forma a desviar dinheiro público. “Fazer filme no Brasil já é uma
tarefa complicada, e muito mais difícil quando se trata de uma história política que
ainda não terminou!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Uma pessoa que nunca cometeu
um erro, nunca tentou
nada de novo”.
[Albert Einstein]

