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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
Assessoria Técnica
Auditorias
Coaching Executivo
Diagnósticos
Eventos
Fusão e Aquisição de Empresas
Gerenciamento de Crises
Gestão da Segurança
Investigação
Logística
Operações Internacionais
Plano de Continuidade de Negócios
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

Editorial

ABSEG - Ações 2010!

N

o dia 27 de janeiro realizou-se na sede da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança ABSEG, a primeira reunião do ciclo 2010. Entre os assuntos abordados destacou-se o XXII
Congresso Brasileiro de Segurança Empresarial - COBRASE, organizado pela entidade e que este
ano virá com o tema “Segurança Privada: Gestão e Operação”, entre as novidades do evento está a
extensão de um dia do congresso para a realização de visita técnica. Outro assunto de extrema
importância para o mercado de segurança está relacionado aos Cursos ABSEG 2010, a partir de uma
enquete realizada entre os associados da entidade, uma comissão organizadora verificou as reais
necessidades do setor e em breve divulgará a grade de cursos que percorrerá as principais capitais do
Brasil. Na reunião também foi apresentado pelo Comitê Executivo de Certificação, a versão atualizada
do Manual de Certificação ASE - Analista de Segurança Empresarial e o calendário de aplicação das
provas, “as principais alterações estão relacionadas à documentação necessária para participar da
prova de conhecimentos e o tempo de experiência comprovada, de militares e serviços afins, que passa
a pontuar na certificação por títulos”, relatou Tácito Leite, Sócio da Núcleo e Diretor de Certificação da
ABSEG. Para mais informações acesse o manual de certificação através do site www.abseg.com.br e
mantenha-se informado sobre as ações da entidade.

Eventos

Dicas de Segurança

“Agende-se para este importante Encontro de
Facilities e Properties”. Entre os dias 29 e 31 de
março, em São Paulo, a Talen Editora / Revista
INFRA realizam o 7º Congresso INFRA. Este ano, o
tema é “Prover mais com menos”, ou seja, como as
empresas devem se preparar para atender clientes
que cada vez mais querem comprar mais com
menos, além dos quesitos que integram a
responsabilidade com a sustentabilidade. As
empresas também precisam se preparar para
aproveitar as oportunidades com a Copa de 2014,
Jogos Olímpicos de 2016 e a exploração de petróleo
na camada pré-sal. O evento reúne líderes em
gestão de infraestrutura e serviços para instalações
prediais, industriais, hospitalares e corporativas.
Informações: www.congressoinfra.com.br
Fone: (11) 5581 3044

“Não há progresso sem mudança.
E, quem não consegue mudar a si
mesmo, acaba por não mudar
coisa alguma”.

Filme: “Duplicidade”
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Dica de Filme

[George Bernard Shaw]

Contatos

Fique Atento
Fevereiro é o mês da volta às
aulas! Para que o começo destas
atividades sejam tranquilas e
seguras, é necessário que pais e
filhos tomem algumas medidas de prevenção e
proteção. Dicas para os pais: 1. Oriente seu filho
para andar junto de outras crianças (em grupos) no
trajeto da escola. 2. Caso seu filho vá de ônibus à
escola, evite pontos de parada em locais escuros e
sem movimento. 4. Caso utilize um serviço de
transporte escolar, esporadicamente acompanhe
esse serviço, de longe. 5. Redobre os cuidados
quando estiver dirigindo próximo às escolas. Dicas
para os filhos: 1. Ao verificar a presença de
estranhos na escola, informar imediatamente a um
funcionário e/ou professor. 2. Evitar correrias em
corredores e escadas. 3. Utilizar discretamente
aparelhos celulares e objetos de valor. 4. Não
aceitar substâncias estranhas. 5. No horário do
intervalo não se distanciar da escola e retornar no
período previsto. Confira estas e outras dicas,
através do site www.nucleoconsult.com.br.
Direção: Tony Gilroy

Suspense/125 min.

Sinopse Comentada: Espionagem industrial, inteligência competitiva, segurança da
informação, proteção do conhecimento, engenharia social e política de segurança estão
presentes na trama do filme “Duplicidade”, que irá apresentar, de forma bem
descontraída, como esses temas se relacionam. O filme mescla romance e espionagem,
sem perder a linha de raciocínio, e o que é melhor, não menospresa a inteligência do
espectador. Com roteiro bem elaborado e inteligente, conta a história de dois agentes
(CIA e MI6), um homem e uma mulher, que deixaram o mundo da espionagem
governamental para trás para se beneficiar de uma altamente lucrativa guerra fria entre
duas corporações rivais. Bolam um plano mirabolante para ficarem milionários, com
trapaças, investigações e mistérios. Só que ninguém sabe quem está enganando quem!
Esse filme é essencial para aqueles que ainda ficam em dúvida sobre os temas
abordados. Tácito Leite

