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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.
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Influenza Suína

A

Núcleo Inteligência preocupada com a gripe suína e tendo como princípios e valores a Responsabilidade
Social, divulga abaixo as informações preventivas sobre a Influenza.

"A Influenza é uma doença respiratória causada pelo vírus A (H1N1). Devido a mutações no vírus e transmissão
de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas
infectadas, o Ministério da Saúde traz um série de recomendações".
A) Aos viajantes que se destinam às áreas afetadas:
 Usar máscaras cirúrgicas descartáveis durante toda a
permanência em áreas afetadas.
 Substituir as máscaras sempre que necessário.
 Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um
lenço, preferencialmente descartável.
 Evitar locais com aglomeração de pessoas.
 Evitar o contato direto com pessoas doentes.
 Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de
uso pessoal.
 Evitar tocar olhos, nariz ou boca.
 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão,
especialmente depois de tossir ou espirrar.
 Em caso de adoecimento, procurar assistência médica e
informar história de contato com doente e roteiro de
viagens recentes às áreas afetadas.
 Não usar medicamentos sem orientação médica.

B) Aos viajantes procedentes de áreas afetadas:
Viajantes procedentes, nos últimos 10 dias, de áreas com
casos confirmados de influenza A (H1N1) em humanos e
que apresentem febre alta repentina, superior a 38ºC,
acompanhada de tosse e/ou dores de cabeça,
musculares e nas articulações, devem:
 Procurar assistência médica na unidade de saúde mais
próxima.
 Informar ao profissional de saúde o seu roteiro de
viagem.
Para informações adicionais sobre medidas preventivas
estabelecidas pelas autoridades de saúde das áreas
afetadas, cliquei:
INFLUENZA A (H1N1)

Eventos

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.

Pensamento

COBRASE
XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURANÇA EMPRESARIAL

É a feira oficial do setor de segurança no Brasil e a
maior exposição de tecnologia integrada de
segurança eletrônica e empresarial da América
Latina. A EXPOSEC está em sua 12ª edição e o evento
ocorrerá entre os dias 12 a 14 de maio, no Centro de
Exposições Imigrantes, em São Paulo.

Organizado pela ABSEG, o COBRASE - Congresso
Brasileiro de Segurança Empresarial está em sua 21ª
edição e ocorrerá simultaneamente com a Exposec. A
grade de palestras está focada no tema "Estratégia e
Inteligência em Segurança Empresarial". Não perca esta
oportunidade, faça já a sua inscrição!

Informações: www.exposec.tmp.br
Fone: (11) 5585-4355

Informações: www.pacin.com.br
Fone: (11) 5589-1489

“Quando se tem uma meta,
o que era um obstáculo passa a ser
uma das etapas do plano.”
[Gerhard Erich Boehme]

Tel.: (11) 3266 6468
nucleo@nucleoconsult.com.br
www.nucleointeligencia.com.br
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Dica de Filme

Contatos

Filme: Firewall - Segurança em Risco
Direção: Richard Loncraine

Suspense / 105 min.

Sinopse Comentada: "Interessante para quem trabalha com segurança da
informação, o filme inicia com uma pessoa vasculhando lixo para obter informações
sobre a vida de Jack Stanfield (Harrison Ford), um expert em segurança bancária que
desenvolve sistemas conhecidos por serem infalíveis. Porém há em seu sistema uma
vulnerabilidade que Jack ainda não percebeu: ele mesmo. Depois de ter estudado a
vida de Jack por quase um ano, monitorando sua atividade na internet, ouvindo suas
conversas telefônicas e acompanhando sua rotina diária, Bill Cox (Paul Bettany)
sequestra sua família e o força a encontrar uma falha e fraudar seu próprio sistema
para fazer uma grande transferência de dinheiro. Esta será a única maneira de salvar
a sua família". Marcela Floriano

