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A Empresa

Feira ISC Brasil completa 13 edições
técnica aos profissionais de segurança
corporativa, distribuidores, integradores,
polícias, consultores de segurança,
segurança da informação e gestores de
segurança pública.

Tácito Leite durante sua apresentação na Universidade do
Gestor ABSEG, que ocorreu simultaneamente a ISC Brasil.

Em sua 13ª edição, a ISC Brasil se posicionou
como o evento onde os setores de
Segurança Eletrônica, Segurança Privada,
Segurança Pública e Segurança Digital
interagiram de forma integrada.
A ISC Brasil 2018 se consolidou como uma
plataforma conectada e integrada
digitalmente para conceder aos profissionais
de segurança e seus fornecedores um
ambiente de negócios, aprendizagem e
conhecimento prático através de
experiências únicas e diferenciadas.
A Universidade do Gestor ABSEG - III
Seminário ABSEG de Segurança, aconteceu
simultaneamente à ISC e proporcionou
atualização profissional e capacitação

Além de oferecer conteúdo de alta
qualidade, o seminário apresentou conceitos
inovadores e preciosas informações e
pesquisas de mercado que servirão como
referência para aplicação de soluções
convergentes de segurança pública,
eletrônica, privada e digital nas empresas.
Tácito Leite, sócio da Núcleo, participou de
um dos painéis do seminário, abordando
sobre Segurança no Mundo Ciberfísico,
como o mundo físico e digital estão
interligados, necessitando de uma segurança
integrada para suportar os desafios da
indústria.
“As cidades inteligentes, baseadas nos
dispositivos conectados - internet de todas
as coisas - fará com que os desafios de
proteção sejam ainda maiores. Precisamos
refletir sobre: O que já está acontecendo
entre os mundos físico e virtual? O risco
cibernético já se tornou realidade
cibernética? A segurança integral migrará
para a gestão de riscos integrais?”,
comentou Tácito Leite.

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

Jack Reacher Sem Retorno
Jack Reacher (Tom Cruise) retorna à base militar que serviu na Virgínia, onde
pretende levar uma major local, Susan Turner (Cobie Smulders), para jantar. Só que,
logo ao chegar, descobre que ela está presa, acusada de ter vazado informações
confidenciais do exército. Estranhando a situação, Reacher resolve iniciar uma
investigação por conta própria e logo descobre que o caso é bem mais pessoal do
que imaginava. “Jack Reacher: Sem Retorno tem como enredo, assim como em O
Último Tiro (primeiro filme), uma investigação promovida pelo protagonista para
comprovar a inocência de um colega. Tudo como pretexto para que Reacher
mostre suas habilidades únicas, tanto psíquicas quanto físicas. Um longa que além
de ter ação, traz uma boa pitada de drama familiar na história”. Marcela Floriano
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Pensamento
“O maior inimigo do
conhecimento não é a ignorância.
É a ilusão de conhecimento”.
[Stephen Hawking]

