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Editorial

A Empresa

Telefonia Segura!

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.

N

a busca constante pela segurança das
comunicações, motivo de tanta preocupação

nos últimos tempos, há disponível no
mercado uma série de equipamentos, cada um
oferecendo soluções diferentes e que precisam ser muito
bem analisadas antes da compra. Cuidado! há muito
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produto enganoso.
O Diretor da Núcleo Inteligência, Igor Pipolo, ADS,
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José Braggion, Diretor da Cryptophone fez a
demonstação do Kit CPUSB para Igor Pipolo
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desempenho. "É muito simples e eficiente!" declarou Pipolo.
Além do equipamento de telefonia fixa, que garante uma comunicação segura ponto a ponto, há
também dois outros modelos que funcionam através da telefonia celular, com cryptografia de última
geração. Uma oportunidade ideal para quem tem necessidade de se comunicar com a certeza de
que não será "grampeado". Para mais informações sobre o cryptophone entre em contato com a
Núcleo Inteligência.
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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
"As idéias e as estratégias são

e teve a oportunidade de conhecer a

mais nova versão do equipamento para telefonia fixa, testá-lo e comprovar o seu excelente
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ASE, visitou a sede da empresa que representa o

Vendendo Segurança

O Consultor Sênior da
Núcleo Inteligência, Edison
Fontes, CISM, CISA, fez o
lançamento do seu recente
livro "Praticando a Segurança da Informação", Editora
Brasport, em Recife na Livraria Cultura Paço da
Alfândega no último dia 15 de outubro. Antes dos
autógrafos foi apresentada uma palestra
"A
Segurança da Informação nas Organizações e na
Família!".

O Consultor especialista de
vendas para o mercado de
segurança, Marcos Sousa,
esteve em São Paulo para
tratar da 2ª edição de seu livro "Vendendo Segurança
com Segurança", um sucesso de vendas, e aproveitou a
oportunidade para visitar as instalações da Núcleo
Inteligência e deixar uma semente de uma futura
parceria na área que domina e tem apresentado
excelentes resultados.

Filme: Busca Implacável
Direção: Pierre Morel
Ação / 93 min.

Comentário: "sem fugir do tradicional apelo
Hollywoodiano, evidencia uma dura realidade que os
pais enfrentam quando os filhos estão na adolescência.
Chamo a atenção para a falta de sensibilidade que as
pessoas (a mãe) tem quanto a segurança e incapacidade
de avaliar as consequências, quando a prevenção é
esquecida. Além de cenas fortes que retratam bem a
realidade da trama, deixa claro que não há mais tantos
lugares sem violência nas grandes capitais turísticas
européias! Boa lição para quem tem filhos adolescentes e
deseja mostrar o quanto essa fase é perigosa quando se é
inconsequente e volúvel".
Igor Pipolo

importantes, mas o verdadeiro
desafio é a sua execução".
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Dica de Filme

[ Percy Barnevick ]

Sinopse: Bryan (Liam
Neeson) é um espião
aposentado que deve
voltar às atividades quando
sua filha Kim (Maggie
Grace) é vítima de uma
rede de prostituição
internacional.

