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NEWSLETTER

A Empresa
A Núcleo é uma empresa de consultoria 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.

Produtos
Arquitetura de Segurança
Auditorias
Diagnósticos
Fusão e Aquisição de Empresas
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano de Continuidade de Negócios
Plano Diretor de Segurança
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamentos

Enquete do Mês
O que você pensa sobre o uso da cerca
elétrica (choque pulsativo) como
segurança?
a) Importante, pois intimida os bandidos.
b) Possui um custo x benefício bom.
c) Existem métodos mais eficientes.
d) Muito perigoso para as crianças.
e) Não funciona, gera muito alarme falso.

Acesse o site e responda!

Pensamento
“Usar o poder da decisão lhe dá a
capacidade de superar qualquer
justificativa para mudar toda e qualquer
parte de nossa vida num instante”.
[Anthony Robbins]

Contatos
Alameda Santos, nº 1.293 conj. 84
Cerqueira César São Paulo/SP
01419 001
Tel/Fax.: (11) 3266 6468
nucleo@nucleoconsult.com.br
www.nucleoconsult.com.br

Aconteceu
Israel HLS
Mais de 600 participantes,
entre eles 250 peritos de alto
nível estiveram presentes na
1ª Conferência Internacional
de Isarel, que ocorreu de 31
outubro a 03 de novembro, no Dan Panorama
Hotel, em Tel Aviv. Entre os destaques do evento
estavam a introdução de métodos e tecnologias
inovadoras para a proteção das cidades (Projeto
“Cidades Seguras”) e a segurança dos aeroportos.
Os principais temas discutidos foram: ameaça
terrorista, os desafios de identificação de suspeitos, sistema de segurança em evolução no
Aeroporto Internacional Ben Gurion, novas tecnologias para aplicações em segurança e defesa
nacional e oportunidades no Brasil. Entre os
profissionais brasileiros que participaram do
evento, estava Igor Pipolo, sócio da Núcleo.
NUTAU/USP 2010
O Núcleo de Pesquisa em
Tecnologia da Arquitetura e
Urbanismo da Universidade
de São Paulo, promoveu a 8ª
edição do Seminário Internacional, que ocorreu de 08 a 12 de novembro na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O
tema deste ano foi “Arquitetura, Urbanismo e
Design: Produtos e Mensagens para Ambientes
Sustentáveis”, tendo como destaque o design e sua
influência sobre a qualidade de vida nos espaços
construídos, nas cidades e regiões metropolitanas.
Entre os trabalhos científicos apresentados estava:
“Projeto Seguro - Integração entre Arquitetura e
Segurança” de Tácito Leite, sócio da Núcleo. Mais
informações acesse: www.nutau2010.org ou para
fazer o download do artigo, clique aqui!
III Seminário de
Segurança na Indústria
“Combate ao roubo de cargas
precisa de ação conjunta
entre governo e empresas”,
medidas para coibir este tipo
de crime foram discutidas durante o III Seminário
de Segurança na Indústria, promovida pelo Departamento de Segurança da FIESP, no dia 11 de
novembro, na sede da federação. Especialistas de
segurança pública e privada debateram sobre os
riscos inerentes à produção industrial e como diminuir a vulnerabilidade no processo de transporte e
logística. Gustavo Pierre, sócio da Núcleo, foi um
dos palestrantes do seminário e discorreu sobre o
tema “Segurança dos Processos Logísticos”, destacando a importância da sinergia em toda a cadeia
de valor da empresa e não somente o setor de
transporte.

SegBrasil
Conferência Anual de Segurança Pública é o evento que
discute as práticas e tendências da segurança pública no
país, que ocorreu entre os
dias 08 e 09 de novembro, em São Paulo. O evento
teve como objetivo reunir propostas viáveis que
levem ao aprimoramento da segurança e a garantia
da manutenção da paz e da ordem pública. Ampliar
a inteligência policial, modernizar as polícias, efetivar estratégias de combate ao tráfico de pessoas e
drogas, planejar e preparar as polícias e cidades
para os grandes eventos, foram alguns dos grandes
temas discutidos durante a conferência. Entre os
palestrantes estava Igor Pipolo, que ministrou uma
palestra sobre “Segurança de Eventos - Integração
da Iniciativa Privada com o Sistema de Segurança
Pública”.
100ª Edição da
Revista Security
No dia 09 de novembro, na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o Grupo
CIPA promoveu um Ato Solene em comemoração à 100ª Edição da Revista
Security. Na oportunidade, Roberto Sevieri, presidente do Grupo CIPA, homenageou associações,
empresas e profissionais, que ao longo destes anos
colaboraram para o sucesso da publicação. “O
reconhecimento profissional que o Grupo CIPA
promove é um grande incentivo para todos e eu
fico feliz em estar sendo agraciado com essa
marcante lembrança num momento tão especial!”,
declarou Igor Pipolo, um dos profissionais homenageados com o Título Personalidade Security
Brasil.
Segurança de Eventos
Dando prosseguimento a
turnê de lançamento de seu
livro “Segurança de Eventos Novas Perspectivas e Desafios para Produção”, Igor
Pipolo esteve presente no dia 18 de novembro na
Semana do Turismo da Universidade Cidade de São
Paulo, ministrando uma palestra para cerca de 60
alunos dos Cursos de Hotelaria e Turismo. Pipolo
destacou que as informações ali passadas são um
referencial não apenas para quem executa as
atividades diretamente relacionadas à segurança,
mas principalmente para promotores e patrocinadores, que dependem do sucesso dos eventos para
a adequada projeção de suas marcas. Informações:
segurancadeeventos@nucleoconsult.com.br.
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parte de nossa vida num instante”.

Aconteceu
Security Leaders
O Congresso Security Leaders
ocorreu entre os dias 24 e 25
de novembro, na sede da
Fecomércio em São Paulo. Foi
o primeiro evento do segmento de segurança da informação e risco
totalmente elaborado a partir de painéis de
debates, com o objetivo de fomentar uma ampla
discussão em torno dos desafios de negócios e as
tendências em soluções e serviços aplicados aos
cenários empresariais. Edison Fontes, consultor da
Núcleo, coordenou o painel “Governança, Riscos e
Compliance” e participou do painel “Gestão de
Identidades”. Fontes também fez parte da
Comissão Técnico Científica que definiu os
ganhadores do Prêmio Security Leaders 2010.

Nova Diretoria ABSEG
No último dia 30 de novembro, no auditório do SESVESP,
ocorreu por aclamação, a
posse da nova diretoria executiva da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança - ABSEG,
formada por: Presidente Marcos Silva, VicePresidente Ricardo Tadeu, Diretor Secretário
Marcy Campos, Diretor Tesoureiro Edilson
Carnevali, Diretora de Relações Públicas Tatiana
Diniz, Diretores Suplentes Eytan Magal e Igor
Pipolo. Decorrido os trâmites legais da assembléia,
a ex-presidente, Tatiana Diniz, em nome dos
diretores, agradeceu à todos que direta ou
indiretamente colaboraram para o êxito desta
gestão, “... estamos chegando ao final deste
mandato. Foi um mandato de realizações ...”.
Também fazem parte de outras diretorias, os
integrantes da Núcleo, Tácito Leite - Diretor de
Certificação e Edison Fontes - Diretor do Comitê de
Segurança da Informação. Após a assembléia, a
associação promoveu um coquetel de Confraternização de Final de Ano aos associados e
convidados.
Filme: “Detenção”

Consultoria em Segurança
Tácito Leite foi convidado pelo
professor Átila Marcondes da
Universidade Cidade de São
Paulo, no último dia 26 de novembro, para ministrar uma
palestra aula aos alunos do Curso de Gestão
Tecnológica de Segurança Privada. Leite abordou o
assunto “Consultoria em Segurança - Conceitos,
Tendências e Particularidades”, destacando como
principais pontos: consultoria e mercado, tipos de
consultoria, contratação, entrega do trabalho,
manutenção e o perfil do consultor. “Os alunos
gostaram muito da palestra e ressaltaram o alto
nível da apresentação, para eles é extremamente
importante essa aproximação com o profissional
que já atua no mercado de trabalho”, declarou o
professor Átila.

Fique Atento
Dicas de Segurança
O Natal está chegando e
muitas pessoas preferem a
comodidade de comprar os
presentes pela internet. As
vantagens são inúmeras e
atrativas, mas alguns cuidados são necessários
para evitar futuras “dores de cabeça”. Pensando
nisso a Núcleo Consultoria dá as seguintes dicas: 1.
Busque informações sobre o site, verificando se
não há reclamações. 2. Verifique o endereço físico
do fornecedor, telefones, e-mails e etc., se possuir
o CNPJ, cheque no site da Receita Federal. 3. Verifique as medidas que o site adota para garantir a
privacidade dos seus dados. 4. Exija nota fiscal
sendo empresa ou não, já que isso pode ser uma
garantia de que o produto não é roubado. 5. Cuidado com mensagens falsas que chegam no seu email com promoções nesta época do ano. 6. Evite
usar computadores públicos (como as de lan
houses) por poderem estar infectados com algum
programa malicioso. Confira outras dicas, através
do site: www.nucleoconsult.com.br.
Direção: Paul Scheuring

Suspense/95min.
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Foto: Divulgação

Contatos

Dica de Filme

[Anthony Robbins]

Sinopse Comentada: Com direção de Paul Scheuring (criador da série “Prison Break”) e
baseado em fatos reais, o filme recria a experiência realizada em 1971 por um
professor da conceituada Universidade de Stanford. Philip Zimbardo reuniu um grupo
de alunos e dividiu-os entre presos e guardas para estudar padrões de comportamento
em presídios. Ambos os grupos são filmados vinte e quatro horas, em uma espécie de
reality show, o objetivo é analisar como o ser humano lida com regras, o poder e o
controle sobre o próximo. O ensaio foi cancelado depois de apenas 6 dias, quando a
relação de poder e autoridade entre os dois grupos começou a se exarcerbar, atingindo
níveis alarmantes de violência. “Quando se passa por uma situação de stress violenta,
muita coisa pode acontecer. Vale a pena assistir pela abordagem científica do fator
psicológico do ser humano”. Marcela Floriano

