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Editorial

A Empresa
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.

Annibal Sartori é o novo Sócio da Núcleo!

A

nnibal Sartori, DSE é o
novo sócio-diretor da
Núcleo Inteligência. A
empresa nos últimos
meses entrou num ciclo de
crescimento anunciando parcerias
estratégicas. A incorporação do novo
sócio tem o propósito de ampliar a
oferta de serviços na área de
segurança empresarial.

Áreas de Atuação
Diagnósticos
Projetos Técnicos
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal
Investigação
Treinamentos
Informação
Plano Diretor de Segurança
Eventos
Logística
Gerenciamento de Crise
Plano de Continuidade de Negócio

Igor Pipolo e Annibal Sartori, Diretores da Núcleo Inteligência

“A Segurança vem assumindo um papel cada vez maior dentro da vida das pessoas e também na
estratégia dos seus negócios. A necessidade de recursos externos qualificados para suporte é
uma grande oportunidade de desenvolvimento para o nosso setor e para a minha trajetória
profissional em particular, onde decidi aplicar a experiência corporativa para oferecer soluções
adequadas às necessidades dos clientes, alavancando a qualidade de vida das pessoas,
protegendo os seus negócios, posicionando a área de Segurança de forma estratégica dentro das
organizações e promovendo o desenvolvimento dos nossos profissionais em suas empresas
através desta prestação de serviços”, afirmou Annibal Sartori.

Auditorias
Operações Internacionais

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

Sartori possui mais 20 anos de experiência na área de Segurança Corporativa, Proteção de
Executivos e Gerenciamento de Crises. É graduado em Direito, pós-graduado em Direção de
Segurança Empresarial pela Universidad Pontificia Comillas de Madrid com o título DSE (Directivo
de Seguridad Empresarial), atuou no ramo automobilístico pela Volkswagen do Brasil, na COMGÁS,
empresa do Grupo British Gás e Shell, e até Dezembro de 2008 na GE - General Eletric do Brasil,
como Diretor Regional de Segurança e Gerenciamento de Crises para a América Latina - Região Sul.
É Professor do Curso MBA Executivo Consultoria e Auditoria em Segurança Empresarial (UNIP),
Professor convidado para a Universidade de Comillas na matéria de Estratégia de Segurança e
Diretor Executivo da ABSEG.

Pensamento
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"Eu não posso mudar a direção do
vento, mas eu posso ajustar as minhas

web

Blog do Edison Fontes, CISM, CISA

"O risco da meia segurança!"

Consultor Associado da Núcleo Inteligência

www.itweb.com.br/blogs

velas para sempre alcançar
o meu destino".

Filme: A Troca
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Direção: Clint Eastwood

Policial, Drama, Mistério / 141 min.

Sinopse: uma mãe desesperada (Angelina Jolie) reza para que a polícia consiga
encontrar seu filho que fora seqüestrado. As preces são atendidas, e a criança volta
para casa. Mas não demora muito e a mãe começa a desconfiar que aquele menino
não é o seu filho. (Fonte: www.cinemenu.com.br)

Foto: Divulgação

Contatos

Dica de Filme

[ Jimmy Dean ]

Comentário: "Do sofrimento aprendemos grandes lições! O filme se passa num
período de crescimento acelerado de uma cidade, o desconhecimento dos riscos
que começaram a existir e com uma polícia corrupta. A soma disso tudo mostra o
quanto a população está despreparada para acompanhar a dinâmica desse
crescimento urbano e os problemas advindos dele. Crianças precisam de cuidados
especiais e permanente vigilância". Igor Pipolo

