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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
Pensar e planejar é ótimo, mas o
importante é fazer e resolver!

Editorial

Internacional!

A

Núcleo avança suas fronteiras “overseas”! O Diretor Igor
Pipolo esteve em fevereiro na Flórida/USA para formalizar
uma aliança estratégica com o brilhante consultor de
Desenvolvimento de Novos Negócios, Claudio Cordeiro. “Agora
poderemos fazer negócios com empresas Americanas na própria
terra deles, contando com o apoio profissional altamente
capacitado”, declarou Igor Pipolo. “Considero o momento
oportuno para estabelecer uma parceria importante como essa,
principalmente em razão da grande movimentação de empresas e
setores interessados em negócios no Brasil”, destacou Claudio Cordeiro. Com essa aliança as
possibilidades de negócios crescem de forma exponencial e elevam a Núcleo à condição de
empresa de abrangência internacional. Essa nova área de atuação e o perfil profissional do novo
Consultor Associado, Claudio Cordeiro, encontram-se atualizados no site da Núcleo.

Aconteceu
No dia 05 de fevereiro o
Infosec Council, Conselho que
reúne profissionais em diversas áreas relacionadas à Segurança da Informação, apresentou seu novo White Paper
intitulado “Planejamento Estratégico da Segurança
da Informação” em evento realizado na sede da
Microsoft, em São Paulo, que contou com a palestra
do especialista Edison Fontes, Consultor Associado da
Núcleo, sobre "Segurança da Informação: desafios da
próxima década!" "Nos próximos dez anos as organizações enfrentarão ainda mais desafios para conter
vazamento e roubo de informações. Além disso,
precisarão de melhores controles para proteger a
privacidade de seus clientes, parceiros e funcionários”, alertou Edison Fontes. O documento traz
orientações sobre a gestão segura de informações
para organizações de diversos portes. O objetivo é
auxiliar desde as empresas que estão partindo do
zero, em relação à proteção de dados, até as mais
estruturadas. A adoção dos procedimentos cabe às
companhias, que podem estudar e fazer uso do
material que está disponível gratuitamente para
download no site www.infoseccouncil.org.br.
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Dica de Filme

Alameda Santos, nº 1.293 conj. 84
Cerqueira César São Paulo/SP
01419 001

COBRASE
XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURANÇA EMPRESARIAL

“Agende-se para este importante evento”. Entre os
dias 25 e 28 de maio, em São Paulo, a ABSEG realiza a
22ª edição do COBRASE. Este ano, sob o tema
“Segurança Privada: Gestão e Operação”, o congresso sofreu algumas mudanças no sentido de
acomodar os interesses de seu público. Além das
palestras de interesse geral, haverá palestras com
programação específica para os interessados em
aspectos operacionais e outras para a gestão. O ponto
alto do evento está na realização de uma visita técnica
no último dia. Informações: www.pacin.com.br, fone
(11) 5589-1489.

Entrevista
CLIQUE
AQUI!

Filme: “Segurança Nacional”
Estréia nos Cinemas: Maio/2010

[Zilda Arns]

Contatos

Evento
Infosec Council

Assista a entrevista concedida por Igor
Pipolo, Diretor da Núcleo, ao Jornal da
Record, no último dia 19, sobre “saidinha
de banco”.

Direção: Roberto Carminati
Produção Nacional/Ação

Sinopse Comentada: O trailer é suficiente para comprovar a qualidade do nosso
cinema nacional e principalmente por destacar um tema real em formato de ficção,
que pode facilmente se tornar uma ameaça à nossa soberania. O diretor Roberto
Carminati nos alerta em sua produção sobre a responsabilidade dos órgãos de
Defesa e Segurança de nosso país e seus reflexos de proporções catastróficas no
despreparo e na falha deles. Com um roteiro muito bem montado e de fotografia de
alta qualidade, esse filme mistura numa receita de ficção/realidade fortes cenas de
ação. Vale a pena conferir no site www.segurancanacional.com.br! Igor Pipolo

