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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
Nenhuma pergunta é tão difícil de se
responder quanto aquela cuja
resposta é óbvia.

Editorial

Lançamento do Livro Segurança de Eventos!

I

gor Pipolo, lançou no último dia 26 de maio o livro
“Segurança de Eventos - Novas Perspectivas e
Desafios para Produção”. Esta obra surge como uma
referência quanto ao que há de mais atual e profissional no
planejamento e execução da segurança de eventos de
todos os portes, com enfoque na proteção das pessoas e do
patrimônio envolvidos. As informações contidas é 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, bem como, para satisfazer as crescentes exigências legais. O evento
ocorreu na feira Exposec e contou com a presença de autoridades, profissionais da área e amigos.
Tatiana Diniz, presidente da ABSEG, fez questão de ter o seu exemplar autografado (foto). “O
momento é muito oportuno para levarmos o conhecimento, reunido nesta obra, a todos aqueles
que promovem e patrocinam eventos ”, declarou Igor Pipolo. Onde comprar: direto com o autor
(nucleo@nucleoconsult.com.br) ou nas Livrarias Cultura (www.livrariacultura.com.br).

Aconteceu
IFSEC 2010
Reunindo os principais fornecedores, fabricantes e distribuidores do segmento de
segurança, a IFSEC é considerada o maior evento anual de
segurança do mundo. Realizado entre os dias 10 e
13 de maio em Birmingham, Inglaterra, mais de
600 empresas líderes mundiais do segmento,
expuseram as novidades e avanços tecnológicos, as
tendências do mercado e as principais soluções
que irão atender as necessidades do consumidor
final. Durante o evento também foram realizadas
palestras e seminários dos novos produtos. O
diretor da Núcleo, Igor Pipolo, esteve presente em
mais esta edição, ampliando o know how da
empresa junto as tendências mundiais. “A IFSEC é
uma importante fonte de soluções de segurança”,
comentou Pipolo.
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No dia 25 de maio, no stand
da ABSEG, durante a Exposec,
Gustavo Pierre, consultor
associado da Núcleo, recebeu a Certificação ASE Analista de Segurança Empresarial, pela modalidade “Títulos e Experiência Profissional”. Esta
titulação, conferida pela Associação Brasileira de
Profissionais de Segurança - ABSEG e Associação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra ADESG, reconhece o profissional de segurança,
como detentor de um conjunto de requisitos e de
conhecimentos que o diferencie no mercado,
integrando formação acadêmica, títulos e experiência profissional. A Núcleo parabeniza Gustavo
Pierre por esta conquista e os demais profissionais
certificados. Para saber mais sobre a Certificação
ASE acesse o site www.abseg.com.br.

Livro: “Desenho Universal - Caminhos da Acessibilidade no Brasil”, Editora Annablume.
Adriana R. de Almeida Prado, Maria Elisabete Lopes e Sheila Walbe Ornstein (orgs.)

[George Bernard Shaw]

Contatos

Certificação ASE

Sinopse Comentada: Esta publicação reúne 22 textos de profissionais, pesquisadores e
professores de todo o Brasil, abordando temas como o ensino e a pesquisa do Desenho
Universal nas escolas de arquitetura, engenharia, design e a interação de todo e
qualquer cidadão-usuário com o desenho da cidade e sua arquitetura, tendo em vista
possíveis limitações físicas ou cognitivas. “No capítulo 4 do livro, as autoras Rosaria Ono e
Kátia Moreira tratam o tema de acessibilidade física, segurança contra incêndio e
segurança patrimonial. O foco principal do texto visa entender e dirimir conflitos
existentes entre segurança patrimonial, segurança contra incêndio e também a
acessibilidade, que agora, com legislação específica, traz mais um grau de complexidade
ao desenvolver projetos arquitetônicos”. Tácito Leite

