Nº 16 - Ano 2 - Novembro de 2009

NEWSLETTER

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
Auditorias
Coaching Executivo
Diagnósticos
Eventos
Gerenciamento de Crise
Investigação

Editorial

Conhecimento e Inovação!

N

o último dia 28 de outubro aconteceu no auditório da FMU
a Exposição Temática do GIASES - Grupo Integrado de
Apoio à Segurança do Ensino Superior com o apoio da
ABSEG - Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. Os
representantes do GIASES fizeram a abertura do evento com uma
breve explanação sobre os objetivos e atividades do grupo. Na
ocasião foi prestada uma homenagem em memória do Sr. Renato
de Toledo Guimarães Vaz, grande profissional da área de
segurança, que faleceu tragicamente num acidente de avião no
dia 12 de outubro. Na sequência, Tatiana Diniz, presidente da ABSEG, apresentou a associação,
ações, benefícios, certificação ASE e panorama geral do Projeto de Lei em tramitação na Câmara
dos Deputados, que preencherá algumas lacunas da segurança privada. O ápice do evento se deu
com a palestra "Segurança Corporativa como Diferencial Competitivo para a Empresa", ministrada
por Tácito Leite, sócio da Núcleo, com o objetivo de apresentar novos conceitos de segurança e
debater os temas de Prevenção de Perdas e Gestão de Riscos nas organizações.

Logística
Operações Internacionais
Plano de Continuidade de Negócios

Aconteceu

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
"Triste não é mudar de idéia.
Triste é não ter idéias
para mudar".

Documentário "Sequestro"
A 33ª Mostra Internacional
de Cinema de SP, ocorreu
entre os dias 23 de outubro e
5 de novembro e apresentou
424 filmes, com o obejtivo de
promover novos diretores e as produções mais
representativas do mundo. Entre as produções, o
Documentário "Sequestro", de Wolney Atalla,
destacou-se como o melhor e mais impactante
filme do ano. Durante quatro anos Atalla
acompanhou a Divisão Antisequestro da Polícia,
registrando imagens ao mesmo tempo chocantes e
comoventes. Igor Pipolo, diretor da Núcleo, foi um
dos convidados da premiere e declarou "Impressionante! Documentário digno de um 'Oscar de
realidade e transparência'. Ressalta o valor dos
policiais em condições extremas. Prepare o estômago e assista cenas reais que não são fáceis de
conseguir suportar".
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Dicas de Segurança
A Núcleo Consultoria preocu pada com o bem estar da
sociedade e servindo como
um canal de serviço público,
possui em seu novo site o
campo "Dicas de Segurança". Confira a seguir
algumas dicas para Furto, Perda ou Roubo de
Documentos: 1. Não assine a parte de trás de seus
cartões de crédito. Em vez disso escreva "solicitar
RG". 2. Coloque o número do telefone de trabalho
ou celular em seus cheques, ao invés do telefone
residencial. 3. Tire cópias dos documentos de sua
carteira. 4. Registre um Boletim de Ocorrência
Policial (B.O.) imediatamente. 5. Cancele cartões
de crédito e cheques. 6. Comunique, assim que
possível, o SPC e SERASA para pedir que seja
colocado um alerta de fraude em seu nome e
número de CPF. Acesse as dicas na íntegra através
do site: www.nucleoconsult.com.br e fique atento!

Livro: "Mentes Perigosas - O Psicopata Mora ao Lado", Editora Fontanar.
Autora: Ana Beatriz Barbosa Silva

[Francis Bacon]

Contatos

Fique Atento

Sinopse Comentada: "Um rapaz compra uma arma, vai à universidade e atira em
qualquer um que se encontra no prédio. Uma linda mulher influencia um famoso
empresário a forjar a própria morte e rouba toda a sua fortuna. Uma moça normal,
de classe média, mata os pais e em seguida vai ao motel com o namorado. Todos
esses casos tem algo em comum: a personalidade de um psicopata! Nesta obra, a
autora com base em conhecimentos científicos e profissionais, discorre sobre este
tipo de personalidade e afirma que reconhecê-los não é uma tarefa tão fácil quanto
se imagina, os psicopatas enganam e representam muitíssimo bem. Porém, o que a
sociedade desconhece é que os psicopatas, em sua grande maioria, não são
assassinos e vivem como se fossem pessoas comuns". Marcela Floriano

