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A Empresa
A Núcleo é uma empresa de consultoria, composta por gestores em
segurança empresarial, administradores de empresa, advogados e
corpo administrativo com formação
em segurança privada, preparada para
atender seus clientes nas diversas
necessidades de segurança.

Áreas de Atuação
Ambiental Empresarial
Auditorias
Coaching Executivo
Diagnósticos
Eventos
Gerenciamento de Crise
Investigação
Logística
Operações Internacionais
Plano de Continuidade de Negócios

Aconteceu
Conferência PCN
A Conferência “Estratégias e
Práticas de Mercado em
Implantação e Gestão de
Planos de Continuidade de
Negócios”, realizou-se de 25 a
26 de novembro em São Paulo. A programação do
evento, organizada pela International Business
Communications, contou com grandes palestras e
workshops, realizadas por profissionais altamente
qualificados, entre eles, Edison Fontes, consultor
associado da Núcleo. Os temas do evento focavam
gerenciamento de crises, prevenção, programas de
envolvimento de colaboradores, mapeamento de
processos, comunicação, capacitação, entre outros
estudos que visam reduzir e controlar impactos em
situações de contingência. “O evento, de qualidade
diferenciada, nos fez perceber a convergência dos
objetivos e conceitos das estruturas de Segurança
Privada, Segurança da Informação e Continuidade
de Negócios”, disse Tácito Leite, sócio da Núcleo.

Em comemoração ao Dia
Internacional de Segurança
em Informática, o DESEG Departamento de Segurança
da FIESP, promoveu no último
dia 30 o seminário "A internet e os paradoxos do
controle da segurança". O foco do evento foi
discutir até que ponto é possível controlar o acesso
ao conteúdo da rede, e o que o governo e as
empresas estão fazendo para tornar a web mais
segura. Para debater estas questões, o DESEG
reuniu representantes de grandes empresas do
setor, como a Microsoft e a Symantec, o delegado,
José Mariano de Araújo Filho, da Delegacia de
Crimes Eletrônicos, o Exército Brasileiro, o escritório de advogados Opice Blum e Câmara E-net. Igor
Pipolo, diretor da Núcleo, esteve presente no
evento e comentou "Os usuários precisam ter
consciência sobre a importância de manter um
nível mínimo de proteção em seus computadores".

Notícias

Fique Atento
I Encontro Sul-Americano
de Estudos Estratégicos

Plano Diretor de Segurança
Políticas, Normas e Procedimentos
Projetos Técnicos
Proteção Pessoal
Segurança da Informação
Treinamentos

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

Pensamento
"Jamais haverá ano novo,
se continuar a copiar os
erros dos anos velhos".

Segurança em Informática

"O Brasil procurará, no
âmbito da América do Sul,
intensificar a realização de
programas de cooperação
militar a fim de reforçar os laços de amizade e
cooperação regional", declarou o Ministro da
Defesa, Nelson Jobim, ao abrir, na Escola Superior
de Guerra, Rio de Janeiro, o I Encontro SulAmericano de Estudos Estratégicos. O evento, que
reuniu especialistas em defesa e militares da
América do Sul, ocorreu entre os dias 10 e 13 de
novembro, com a apresentação de relatórios
elaborados por grupos de trabalhos, propiciando
um debate produtivo sobre questões cruciais que
exigem convergência de esforços para melhor
atuação dos países sul-americanos num sistema
internacional em constante mutação e ainda pleno
de crises e incertezas.

Dicas de Segurança
Natal é época de ficar com a
família, rever os amigos e dar
muitos presentes. Mas para
que esta data festiva, traga
somente boas lembranças, é
necessário tomar alguns cuidados durante as
compras. Pensando nisso, a Núcleo Consultoria dá
as seguintes dicas: 1. Quando for fazer compras,
leve uma companhia com você. 2. Não leve muitos
cartões de crédito, dinheiro ou talões de cheque,
programe suas compras. 3. Evite lojas muito cheias.
4. Evite carregar muitos pacotes ou sacolas. 5.
Shoppings são locais ideais para bandidos
selecionarem vítimas. 6. Nas compras via web,
redobre os cuidados, pois muitos golpistas tentam
iludir os consumidores com sites falsos, promoções
espetaculares e até produtos inexistentes. Confira
estas e outras dicas, na íntegra, através do site:
www.nucleoconsult.com.br.
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Contatos

Dica de Leitura

[Luís de Camões]

Autor: René Descartes

Sinopse Comentada: "Penso, logo existo!". Tal proposição resume o espírito de René
Descartes (1596-1650), pensador francês que inaugurou a filosofia moderna. Em 1637,
época onde a razão, tal qual conhecemos, era muito mais do que incipiente, Descartes
publicou Discurso do Método. Defendia o "uso público" da razão, motivo pelo qual
escreveu em francês, língua considerada vulgar na época. Queria que a razão fosse
exatamente isso, um privilégio de todos os homens dotados de senso comum. Trata-se
de um manual da razão, um prático "modo de usá-la". Moderno, Descartes postulava a
idéia de que a razão deveria permear todos os domínios da vida humana e que a
apreciação racional era parâmetro para todas as coisas, numa atividade libertadora,
voltada contra qualquer dogmatismo. “A razão e o pensamento lógico, como o mundo
ocidental conhece hoje, não seriam os mesmos sem Descartes”. Tácito Leite

