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Editorial

A Empresa

ESG forma mais uma turma de
Gestores de Defesa!

A Núcleo Inteligência é uma empresa
de consultoria, composta por gestores
em segurança empresarial, adminis tradores de empresa, advogados e
corpo administrativo com formação
em segurança privada, preparada
para atender os clientes em suas di versas necessidades de segurança.
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quarta turma do Curso de Gestão de Recursos de
Defesa (CGERD), da Escola Superior de Guerra (ESG),
realizado por meio de parceria com a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), concluiu seus
estudos no dia 08 de julho. O curso tem como proposta
oferecer conhecimentos a civis e militares dos conceitos de
Defesa no Estado moderno, e de processos de gestão de
recursos de defesa no âmbito da administração pública e
privada. A Cerimônia de Formatura realizada na sede da FIESP
marcou o encerramento do CGERD e os 60 anos da Escola
Superior de Guerra. Entre os 32 formandos, estava Tácito Leite,
sócio da Núcleo Inteligência. “A guerra é uma coisa muito séria
para ser conduzida só por militares”, afirmou o Tenente
Brigadeiro do Ar, Carlos Alberto Pires Rolla, Comandante da
ESG. Ele disse que “precisamos de civis como estes que
participaram do curso” e agradeceu a FIESP pela parceria.
“Aqui se respira brasilidade com seriedade”, completou.

Aconteceu
BMW Driver Training

Missão
Proporcionar aos nossos clientes a garantia de sucesso em seus negócios,
através de soluções inteligentes que
visem garantir a continuidade de ne gócio.

Pensamento
“Seja lá o que for, não deixe que

Igor Pipolo, sócio da Núcleo
Inteligência, foi convidado
por Roberto Costa, instrutor,
para participar no último dia
19 de julho do curso BMW
Driver Training Protection. O curso amplia a
percepção dos riscos de violência urbana brasileira e
desenvolve habilidades cognitivas e psicomotoras em
dirigibilidade frente a situações de risco. O
treinamento prático é feito com veículos de alta
performance da BMW, no campo de provas da Pirelli
em Paulínea/SP.

CBO Gestor de Segurança
Nos dias 20 e 21 de julho,
Tácito Leite, Reinaldo Lima e
Tatiana Diniz, representantes
da Associação Brasileira de
Profissionais de Segurança
(ABSEG) foram convocados, juntamente com outros
profissionais brasileiros, pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (FIPE), órgão ligado à USP/FEA,
com a finalidade de contribuir com a primeira fase de
elaboração da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) da função do Gestor de Segurança, solicitado
pelo Ministério do Trabalho.

fique apenas um sonho”.
[Jerry Rubin]
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Dica de Leitura

Contatos

Livro: The Principles and Practice of CCTV, 3rd Edition, 2005.
Autor: Mike Constant In association with Tavcom Training.
Sinopse Comentada: "O mercado brasileiro é carente em literatura específica
de CFTV - Circuito Fechado de Televisão. Esse livro é reconhecido como
primeiro manual sobre CFTV, escrito em inglês. Altamente técnico, abrange os
fundamentos de vídeo, câmeras, lentes, monitores, tecnologia digital,
gravação, vídeo analógico, posicionamento de dispositivos remotos, telas,
transmissão por fibra ótica, vídeo movimento, detectores e uma série de outros
tópicos relacionados com a vigilância por CFTV. Esta edição contém novas
imagens explicativas sobre a tecnologia digital e as redes IP". Igor Pipolo

